
& c 

8 
E 

I 
0 c 
8 

ö 

l 
ëi 
~ 

E 
Cl 

1! 

j 

~ 

~ 
w 

~ 
1-' 
~ 
w _, 
w 
a. 
< 
~ u 
V) 

j (.) <)k.-

I
,----~~ SCHAAP ELEKJRO.AKÓÜtiEK ~0 ALGEMENE VERGADERING: 

ft 0 <4 RoHerdem 01 Q. 36 65 32 

L2 AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

v.v.D.-Algemene vergadering 25 en 26 maart 1977 congres gebouw 

den haag. 
--------------------------------------------------------------
Er zal aldus worden gestemd dat eerst aan de houders van 10-voudige ste .. en 

zal worden gevraagd de _handen op te steken. Barst •oor dan tegen. Vervolgens 

de 5-voudige stemaan en daarna de enkelvoudige ste-en. Kan dan betekenen 

dat zo'n stemming~binnen een halve minuut bekeken is. Die steaaing zal 

worden bekeken door een stembureau dat wordt verzocht na de benoeaing 

plaats te nemen achter de tafel die daar staat naast de algemeen sekretaris 

op·de verhoging. De leden van het algemeen stembureau kunnen door daar te 

gaan staan wij hebben dat gecontroleerd de hele zaal overzienenop die wijze 

kan worden vastgesteld hoe de ste .. ing uitvalt. Wij zullen dan zo spoedig 

mogelijk overgaan tot de benoeming van dat stembureau. De indeling van de 

vergadering is verder als volgt dat wij zullen trachten vandaag tot en met 

vanavond eerst de drie hoofdstukken in gedèelten te behandelen. 

Morgenochtend en morgenBiddag ••••• en aan het slot van de vergadering zal 

het eerste deèl .Yan de vergadering de visie in vrijheid worden behandeld 

omdat de oendementendie daarop zijn ingediend ten nauwste samenhangen aet 

de inhoud van het program dat wij behandelen. Wij beginnen dus nu met de 

behandeling van hoofdstuk 1 en voorzitter van de vergadering bij hoofdstuk 1 

zal zijl~ de ondervoorzitter van de partij de heer Talsma. Ik moet U tenslotte 

nog zeggen dat de heer Wiegel als gevolg van de politieke ontwikkelingen v~ 

de laatste dagen nu nog bezig is zijn rede voor vanavond voor te bereiden en 

om die redeJt en geen andere daarom op dit moment nog niet ~n olls midden,'ds. 

n_.ea en heren wij beginnen nu met de behandeling van de amendem~nten op hoofdst~ 
1. Wel•aart. U vindt die amendementen op bladzijde 4 van de speciale bijlage 

en dat sluit aan op het hoofdstuk uit het programaa. De aaendeme~ten zijn 

genuaa,rd ik zal ze steeds aet nummer noeaen, ik herhaal wat de partij•oor-
··, .. 

zitter ilei:. willen de sprekers bij het amendement en bij de twee daarop 

:volgende· zich vaat hier vooraan opstellen. Ze kunnen daar gaan zitten aall ctie. 

tafel zodat het geen tijd hoeft te kosten om naar het spreekgestoelte te komen. 

Ik stel aan de orde in de eerste plaats het amendeaent nr. 30. Daar ie eèn 

serie aaen4•aenten ingediend die in de vergadering •an het hoofdbeatuur aet 

de sekretarissen van de kamercentrales zijn saaenge•oegd in een tekst die 
··' 

U daar afgedrukt vindt. Het advies van het hoofdbeatuur is dat zij dit aanbe•ee1t~ 

Deze gezamenlijke tekst. Geen sprekers. •ijnheer van Tets. 

Mijnheer de voorzitter bij de bewerking van het amendement van Rotterdam en 

anderen is er een element toch blijTen staan namelijk de toevoeging aan het 

einde : de nullijn voor de collectieve sector. En juist die kreet want dat 

is een kreet de nullijn voor de collectieTe sector dat was de strekking van 

ons ameadeaent o.a. uit Rotterdam in elk geval om dat te verwijderen. 
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En ik zou daar in het kort drie argumenten voor willen geven, mijnheer de 

voor~tter. Ten eerste dacht ik dat het psychologisch ongelukkig over zou komen. 

Men kmt de nullijn en men kent die nullijn als nullijn voor de lonen. En zo men 

al beseft in onze kring dat dat onder omstandigheden nodig kan zijn dan is het 

toch iets wat niet aangenaam is. Niet voor de mensen. En de heer Wiegel heeft ook 

bij herhaling gezegd, bij een goed economisch beleid moeten wij met z'n allen 

iets vooruit kunnen gäan en moet het dus ook niet nodig zijn dat er een nullijn 

voor die lonen zou zijn. Psychologisch is dit dus al een ongelukkige associatie. 

Een tweede argument is dat we hier spreken over een andere nullijn dan die nul

lijn die men kent bij de lonen, daar gaat het om een nullijn na prijscompensatie 

dus voor reëel welvaartsstijging dit is een andere zaak hier zit de algemene 

welvaartsstijging in wezen in.Dat geeft verwarring. Ik praat dan nog maar niet eens 

van die mensen die heel simpel redeneren dat nul is nul en hieraan weer argu

menten zouden kunnen ontlenen om te zeggen de V.V.D. wil weer niks. Zo in de 

stijl van geen man en geen cent meer. En mijn derde argument heel kort, mijnheer 

de voorzitter is van partijpolitieke aard. Het geeft ook verwarring omdat men 

kent de 1 procent van Duysenberg. Men heeft weleens gehoord van de 1,7 van het 

C.D.A. zonder meestal te weten dat dat niet helemaal vergelijkbaar is. En de 

nul van de V.V.D. is daarmee niet vergelijkbaar want dat is een uitkomst nadat 

de inverdieneffekten zijn verwerkt. On spleidooi is op de vier plaatsen waar dit 

voorkomt het niet in ons programma op te nemen omdat het een ongelukkige asso

ciatie geeft. Dank U wel. 

Mijnheer van Tets ik dank U wel. Ik moet opmerken dat deze gezamenlijke tekst 

tot stand is gekomen zoals ik net zei in een vergadering van hoofdbestuur met 

de sekretarissen van de kamercentrales. Kaar ook met inateaain« Yan de sekretaris 

van de centrale Rotterdam. Deze tekst is vastgesteld dus wij kunnen niet 

meer varianten op deze amendementen ingediend beschouwen. U moet kiezen tussen de 

oorspronkelijke tekst die staat onder a. in wat grotere letters of het amen

dement zoals dat daaronder is afgedrukt en door het hoofdbestuur is aanbevolë•· 

Zijn er nog verdere sprekers. Is er iemend tegen het voorstel van het hoofd

bestuur omdat zo aan te nemen. Niemand. Dan is het met algemene stemmen zo aan

genomen. Dan kom ik aan amendement 31. U vindt dat daar dat is op bladzijde 4· 
Advies van het hoofdbestuur is om het te ontraden. Wenst niemand het woord. 

Van beek afdeling Eindhoven. 

Mijnheer de voorzitter in het kopje waarmee wij nu bezig zijn staat dat de VVd 

bepleit voor de komende kabinetsperiode het navolgende samenstelling maatre@[en 

om werkeloosheid en inflatie tegen te gaan en de economische groei weer op 

gang te brengen. Wanneer daar alseen van de punten onder staat dat het vergroten 

dat we dat willen bereiken door het vergroten van de individuele koppkracht, dan 

staan wij daar als afdeling Eindhoven met de kamercentrale den Bosch van harte 

mee in. 
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Maar mals de tekst nu staat zou hij ook verkeerd kunnen worden uitgelegd. 

Het is goed mogelijk dat je uit deze tekst leest dat wij willen dat de lonen 

de komende vier jaar behoorlijk worden opgetrokken om daardoor, daarmee de 

kooperacht te verhogen. Dus we zijn het met de inhoud van de tekst wat hier 

staat helaaal eens maar we zouden het toch verstandig vinden om dan toch aan 

te geven hoe en vandaar onze kleine zinnetje wat daar achter staat met name 

door belasting, een belastingverlaging. 

Dank U wel. 

De mden dat het hoofdbestuur het heeft ontraden is niet omdat het hoofdbestuur 

tegen belastingverlaging is, maar alleen omdat de systematiek van het hele 

prcgramaa meebrengt dat deze specifieke uitwerking niet hier komt te staan, maar 

in ean andere paragraaf. En bovendien is het zo dat men met name de koopkracht 

ook op allerlei andere manieren kan vergroten, bijvoorbeeld door naar de sociale 

lasten te kijken en door allerlei andere omstandigheden. Het hoofdbestuur vond 

het dus op deze plaats en deze beperkte strekking onvoldoende een afbreuk.doen 

aan de oorspronkelijke tekst. log verdere sprekers. Wordt het amendement gesteund. 

Dit is niet het geval. Dan is het aldus verworpen en de oorspronkelijke tekst 

zo ~stgesteld. Dan krijg ik punt 32. 

Spralders - Oostvoorne. 

Voorzitter, met alle respect voor het negatieve advies van het hoofdbestuur 

willen wij dit amendement naar een toelichting en een oordeel van deze vergadering 

onderwerpen. Strijd tegen de werkeloosheid is ons inziens tot het nemen van 

fiscale maatregelen verdiept tot het nemen van fiscale maatregelen die de 

momliteit bevorderen van de werknemer. Het is gebleken dat werklozen voor 

onov ak omelijke kosten kunnen komen te staan. Bij verhuizen of heen en weer reizen 

naar nieuwe loc a ti es. 

Mag ik U even onderbreken. Dit punt komt uitvoerig op een andere plaats terug in 

hoofdstuk 6 en dat is de reden dat het hier niet wordt toegevoegd. Er zijn vrij 

veel amendementen, wij zullen dat straks zien die op zichzelf een goede strekking 

hebben, waar het hoofdbestuur achter staat, maar die op een niet juiste plaats 

temebt zijn gekomen en dat is ook hier het geval. 

Da~kan ik met U eens zijn maar helaas kunnen wij dan dit voorstel als zodanig 

dan verloren gaat dat vinden wij jammer. 

Wie steunt het amendement van de afdeling Oostvoorne. 

Ik zie drie handen, dat is duidelijk niet de meerderheid, dan is het niet aan

genomen. Dan krijg ik amendement 33. Dat wordt door het hoofdbestuur aanbevolen. 

Zijn daar sprekers over. Dat is niet het geval. Dan stel ik vast dat het amende

ment is aangenomen. Dan krijgen we amendement 34. Ik zou een eventuele discussie 

willen combineren met 35. Het hoofdbestuur stelt namelijk voor om aan te bevelen 

artikel 35 wat dus duidelijk onderstreept het advies om 34 te ontraden. Geen 

spl\Bkers. Ja. 



5 ..c 
"' 
... 
OI 
.5 
i 
E 

"0 c 
111 

I 
OI 

8 
ë5 
"S 
9 
OI c 
ö. 
~ 
"0 
c 
111 

OI c 
-'2 

J 

~ 
c 
{! 
u ..c 
li 
z 
u ..c 

1-

E 
111 

1? 
.!! 
~ 

~ w 
·~ 
w 
0 
~ 
< 
à 
~ 
1-
~ 
w 
...J 
w 
a.. 
< < 
J: 

~ 

I~
~ SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 0 4 Rotterdam 010-366532 

a AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No. 4 

Band No. 1 

Mijm.heer de voorzitter, mijn naam is ten Cate van de afdeling Utrecht • 

De afdeling Utrechtkomt namelijk zeer zeer wat de toekomst van amendement 

35 wekt dat bezwaar. Wat staat namelijk in de feiten •• Hier staat in de feiten 

als 's avonds de elektriciteit uitvalt en er is er is een toename van een aantal 

geboorten dat de VVD is voor een uitbreiding van het ambtenarenapparaat. 

DAarmee laat men geen enkele ruimte voor enige nuancering.Ik denk in het bijzonder 

aan het bejaardenbeleid. En dan is wel de vraag wat wordt door de vele behoeften 

van het verzorgen personeel in dergelijke ongenuanceerde uitspraken als hier 

staat komt men er niet. Vandaar dat de afdeling Utrecht het voorstel doet dit 

amendement te schrappen en i.p. daarvan het amendement 37 dat is duidelijk een 

genuanceerd oorspronkelijk artikel is, daarvoor inde plaats te stellen een uitge

breide C. En als dat dan onder kopje a of c komt dat is voor de afdeling Utrecht 

niet zo belangrijk. 

Dank U wel. 

De reden dat het hoofdbestuur U 34 ontraad is juist te vinden in 35, waar ter 

verduidelijking van de bedoeling is gezegd dat de ambtenarengroei ten hoogste 

gelijke tred moet houden. Wij zijn allemaal van mening dat er geen situatie 

zullen zijn dat ze meer dan evenredig zullen stijgen, dus U vindt in artikel 35 

de bedoeling verduidelijkt. Geen verdere sprekers. Is er iemand ter zake van 34 

die het voorstel steunt. Dan is dat verworpen. Artikel 35 wordt dus e·en groot 

aantal afdelingen gesteld voor een aanvulling die het hoofdbestuur wil aanbevelen. 

Iedereen akkoord. Dan is aldus besloten. Dan krijgen we punt 56. Het hoofdbestuur 

stelt voor dit te ontraden. Ik zie geen sprekers. Dan is aldus besloten artikel37· 

Daar is een groot aantal amendementen toegevoegd. Het hoofdbestuur heeft gemeend 

dat te moeten ontraden omdat de tekst verderop terugkomt in bijzonderheden. 

Ik zie geen sprekers. Dan is ook hier aldus besloten. Dan krijgen we punt 38. 

Ook geen sprekers. Dan is dat ook aldus besloten. 39 daar geld hetzelfde voor. 

Ook aldus besloten. 40 amendement Rijswijk. 

Mevrouw de Leve, afdeling Rijswijk. Mijnheer de voorzitter een verkiezingsprogram 

heeft een dubbele taak in de eerste plaats om de kiezers te brengen tot het 

kiezm van de VVD en in de tweede plaats om dienst te doen als onderhandelings

basis voor een eventuele kabinetsformatie. Het is juist met die gedachten in 

mijn achterhoofd dat dit amendement door Rijswijk is ingediend. Immers we 

kunnen het zien als de Rijksbegroting over de afgelopen jaren gezien een duide

lijke verschuiving van investering en uitgaven naar aktfeve uitgaven met 

allerlei konsekwentles voor het bedrijfsleven. Het is die reden om niet alleen 

te proberen de aktieven uitgaven terug te brengen maar.tevens op collectieve 

uitgaven zo te richten dat ook de werkgelegenheid ten gevolge van een goed te 

richten beleid in de collectieve sfeer een impuls zal krijgen dat de afdeling 

Rijswijk uiteraard toch gemeend heeft dit amendement te moeten verdedigen. 

Dank U wel. Reden dat het hoofdbestuur het heeft ontraden is weer niet dat men de 

inhoud niet zou willen onderschrijven, maar dat de gedachten die hierachter zit 

de betere verdeling tussen investering en consumptie-uitgaven ook verband houd 
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met de zo straks genoemde nullijnkwestie en dat zij de formulering zoals die 

hier staat alleen voor bijzonder deskundigen aansprekelijk is en in het partij

programma naar de mening van het hoofdbestuur iets te gecompliceerd. Daarom 

heeft het hoofdbestuur het ontraden. Zijn er afdelingen die de afdeling Rijswijk 

willen steunen in het amendement. Ik zie enkele handen. Dat is duidelijk dacht 

ik niet een meerderheid. Dan is dat amendement niet aangenomen. Dan krijg ik 

amendement 41 van de kamercentrale Utrecht. Ook dit is door het hoofdbestuur 

ontraden. Daar is een spreker gaat Uw gang. 

Voor~tter mijn naam is de~ Dekker afdeling Utrecht. Zoals het punt 4a in de 

oorspronkelijke versie staat vermeld klinkt het ons tamelijk bot in de oren. 

Het is wel waar dat geen staat om praktische reden een noodzaak is maar het 

houd naar ons idee niet in dat er binnen het totale pakket geen verschuiving 

mogelijk zouden moeten zijn. Dit staat ook ongeveer in punt B. Maar het zou ons 

inziens van duidelijk meer sociaal gevoel en welwillendheid van onze partij 

getuigen indien deze punten gecombineerd zouden worden met het amendement van de 

kamercentrale Utrecht. Uw va-wijzing in punt B naar het geschrift van de Teldere

stichting zou dan ons inziens er beter uitgelaten kunnen worden omdat slechts 

een fraktie van de lezers van het program die immers ook de inhoud van dit rapport 

kent en dat dit punt zo een waas van geheimzinnigheid dreigt te ontstaan bij 

vele mensen en dat kan naar ons idee de partij alleen maar schade berokkenen • 

Kortom lliij bepleiten een gedeeltelijke combinatie van de punten 4a en b door 

middel van de amendementen 41 en 42 dus het schrappen van b. 

Dank U wel • 

De reden dat het hoofdbestuur dit niet heeft aanbevolen. is weer een dezelfde 

re&n. De oorspronkelijke tekst is duidelijk. Die sluit aan bij een rapport 

uitgebrdcht door de Teldersstichting dat het bij enorm rijzende sociale kosten 

eenvoudig niet gedogen dat ze stijgen. Het is een vanzelfsprekende zaak dat 

binnen dat kostenpakket alle verschuivingen nodig zijn. De tekst die hier stond 

vond het hoofdbestuur niet een verduidelijking van die intensie, maar men is het 

er niet mee oneens, men vond het alleen niet raadzaam om het in het verkiezings

program er aan toe te voegen. Wordt het amendement gesteund. Goed dan zullen 

we even stemmen. Mag ik dan eerst de rode kaarten zien. Dat zijn tienstems. 

Ik stel U voor in het stembureau te benoemen, mijnheer de Vries als voorzitter 

van de afdeling Doorn, mijnheer Brand voorzitter van de kamercentrale Leiden, 

en mevrouw Overdijk uit Barendrecht. Iedereen akkoord. Zijn de drie personen 

bereid om hun funkties te aanvaarden. Zouden zijn dat ter rechterzijde willen 

plaats nemen. Zijn de stemmentellers ook aanwezig. Is het stembureau gereed om 

zijn ~wichtige taak te beginnen. Dan verzoek ik alle·afdelingen die het amen

dem~ willen steunen eerst de rode kaarten op te heffen die dus voor dit amende

ment zijn, dat is amendement 41. Wil het stembureau gaan tellen. Wie is tegen dit 

amendement. Even de rode kaarten. Blauwe kaarten wie is voor het amendement 

Utrecht. 
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Wie is ~n. En dan heb ik nog de gele kaarten. Wie is voor Utrecht. Wie is tegen • 

Heeft het stembureau een visie op de zaak. Het amendement is aangenomen. Dank U • 

We krijgen dan amendement 42. Dat gaat over punt B. Zijn daar sprekers voor. 

Mijdeer de voorzitter een verkiezingsprogram moet duidelijkheid brengen aan de 

kiezer en ik dacht dat in ons verkiezingsprogram geen verwijzingen moeten plaats 

vinden naar ingewikkelde rapporten. Dat is de reden waarom de afdeling Lisse 

heeft voorgesteld om althans B te schrappen omdat wij nu de indruk hebben dat 

de resterende paragrafen gewoon aangeeft datgene in wat eenvoudige terminologie 

dan het rapport. Wij stellen voor aan de vergadering om B te schrappen. Het hoofd

bestuur heeft dat niet overgenomen omdat ze het in principe wel eens is dat er niä 

te veel naar andere stukken moet worden verwezen, maar omdat in dit geval dit 

rapport van de Teldersstichting en het rapport over puinruimen van de kamerfraktie 

en van professor Pais zo duidelijke geschriften zijn over een erg ingewikkelde 

gedetailleerde financiele materie die toch erg belangrijk zijn omdat daar ons 

hele financiele programma op gebouwd is dat wij menen een verwijzing naar die 

belangrijke stukken wel in het programma te moeten opnemen. Wij erkennen met 

de afdeling Lisse dat het niet helemaal duidelijk is voor de oppervlakkige lezer, 

maar om nog eens te onderstrepen dat de partij achter deze beide belangrijke 

werkstukken staat die met name ook in de komende verkiezingsstrijd en in de bij 

de kabinetsformatie een wezenlijke rol zullen vervullen heeft het hoofdbestuur 

gemeend deze beide rapporten wel in ons programma uitdrukkelijk te moeten noemen. 

Wordt het amendement Lisse gesteund. Ik zie een aantal handen. Willen degene die 

het amendement Lisse steunen met de rode kaart die opheffen. Wie is voor het amen

dement Lisse. Rode kaart wie is ertegen. Dank U. Wie is met de gele kaarten voor 

het amendement Lisse. Wie is met de gele kaarten tegen. Dan krijgen we de blauwe 

kaarten voor het amendement Lisse. Blauwe kaarten tegen het amendement. Heeft het 

stembureau een opinie. Het is verworpen. Dan krijgen we artikel 43. Voor amende

ment 43 afdeling Assen. Er is geen spreker, dan is dit amendement niet aangenomen. 

Dan krijgen we amendement 44, Bellingwedde. Ik zie ook geen spreker. Dat is ook 

verworpen. 45 Middelburg, dat wordt door het hoofdbestuur aanbevolen. Ik zie geen 

sprekers dan is sit conform het voorstel van het hoofdbestuur aangenomen. 

~ Amendement 46 geld hetzelfde voor. Daar is dus ook nog weer een uitwerking gege-
w 
i= 
~ ven aan een voorstel door de kamercentrale Tilburg. Het hoofdbestuur beveelt dit 
0 
~ aan. Is iedereen daarmee akkoord dan is 46 aangenomen. Amendement 47. Dit wordt 
à ~ door het hoofdbestuur niet ontraden ••i, worden niet aanbevolen, wordt ontraden 
1-
~ 

~ omdat het van mening is dat binnen de zeer beperkte financiele ruimte die wij 
w 

~ in de komende vier jaar zullen hebben en de ernstige noodzaak om alle buikriemen 
< 
Ö aan te snoeren voor dit op zichzelf bijzonder waardevolle punt helaas beslist 
(/) 

geen financiele ruimte aanwezig zal zijn. En dan zou deze passage een beetje in 

strijd zijn met wat wij straks gaan waarmaken. Ja mevrouw Alberti. 

Mijnheer de voorzitter ik weet wel dat in de hoofdbestuursvergadering in eerste 

instantie werd gezegd dat het niet haalbaar zou zijn. 
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Later echter bij het amendement 113 over voorzieningen, materiele voorzieningen 

die wat rechtgetrokken moesten worden bij het H.B.O. en het wetenschappelijk 

onderwijs zijn toen echter weer meningen teruggedraaid. Ik vind namelijk en daarom 

wil dat hier graag naar voren brengen dat ook al kunt U zeggen het is niet 

haalbaar als wij de sociale voorzieningen, het pakket van sociale voorzieningen 

niet willen uitbreiden, dat het met de rechtvaardigheid nooit een haalbare kaart 

dan pas is. Ik zöu toch de vergadering willen vragen dit voor dit punt op te 

willen komen. Dan zal het van de andere kant in dat hele pakket moeten komen. 

Als het niet extra mag zijn, maar volgens de vrouwen in de V.V.D. kunt U hier 

niet om heen. 

Goed, dan zullen wij erover stemmen. Wie is voor het amendement nr. 47 met rode 

kaarten. Geen gele, alleen rode voor het amendement. Dank U. Wie is daar tegen. 

Gele kaartten voor, gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor, het lijkt mij al 

wel duidelijk. Zijn er nog blauwe kaarten tegen of is er niemand meer. Dit 

aangenomen. Dank U zeer. 

-Applaus-

Dan krijgen we amendement 48 ook van Tilburg. Het hoofdbestuur bevelt dit aan 

om aan te nemen. Ik zie geen sprekers, dan is dit amendement aangenomen. 

Amendement 49 uit Vlaardingen, daar geld hetzelfde voor. Daar is een spreker. 

Kwast, afdeling Vlaardingen. Wij hebben deze formulering gezien als een van de 

onderliggende voorwaarden ter bestrijding van de structurele werkeloosheid 

let wel •n van de velen. Daarom hebben wij deze formulering gevonden. Dank U. 

Het hoofdbestuur is het met U eens, de zaal ook. Dan is het amendement aangenomen. 

Dan krijgen wij amendement 50 van de afdeling Amsterdam. Daar zijn geen sprekers. 

Dan is d~t niet aangenomen. Amendement 51. Ook geen sprekers. Dan is dit ook niet 

aangenmen. 52, afdeling Wassenaar, dat wordt door het hoofdbestuur aanbevolen. 

Men vindt het juist om het woord stijging erin op te nemen. Iedereen akkoord dan 

is 52 aangenomen. 53. Ja gaat Uw gang. 

De afdeliing den Haag die dacht dat het beter was om niet van trekkers van vast 

inkomens te sprekers, wanneer het de bedoeling is kleine spaarders en de rente

trekkers te beschermen. Als wij namelijk spreken van de trekkers van vaste in-

~ komene dan zal dat door de buitenwacht waarschijnlijk uitgelegd worden als de 
w 
i= 
~ trekkers van grote inkomens uit de effectenportefeuille. 
0 
~ Het hoofdbestuur heeft gedacht aan de grote groep gepensioneerden, die niet een -r;:: 

~ rijksregeling hebben en bepaald niet aan de trekkers van grote inkomens. Het was 
1-
~ 

~ van mening dat het duidelijk was. Als de vergadering het anders ziet vind ik het 
w 

~ ook goed. Wij vonden de beperking, wij vonden het amenàement van den Haag een 
< o beetje een beperking alleen tot deze beide categoriën. Daar zijn veel meer mensen 
Vl 

die niet waardevaste inkomensbestanddelen hebben. Wordt het amendement den Haag 

gesteund. Rode kaarten gaarne. Ik zie er nauwelijks een. Dan is dit amendement 

niet aangenomen. 
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We krijgen amendement 54 van, dat is een voorstel van het hoofdbestuur die heeft 

een amendement Strijen, met instemming van Strijen iets gewijzigd en tot het 

hare gemaakt. Ik zie geen sprekers. Dan is het amendement 54 aangenomen. Krijgen 

we amendament 55. Ja, mijnheer Bos. 

Mijnheer de voorzitter, de kamercentrale Gelderland heeft voorgesteld om dit 

punt te schrappen. Dat punt a van 6, omdat wij van mening waren dat dit een 

normale taak is van liet nieuw gevormde kabinet, dat zodra ze optreden, dat dit 

gewoon een werkzaamheid is die je van het kabinet mag verwachten en dat je daarmee 

eigenlijke~ open deur intrapt. Dat was de reden waarom wij van mening waren 

dat je dit punt moet schrappen. Dank U zeer. 

Het hoofdbestuur was van mening dat dit juist een bijzonder waardevol punt was 

van uiterst constructieve strekking, wat met name dus zou kunnen ontzenuwen dat 

de V.V.D. zich niet met belangen van werknemers en niet geinteresseerd tegenover 

de vakbeweging zou opstellen, dus men was juist erg enthousiast over deze para

graaf. En sjDnd dus niet achter het amendement. Wordt het amendement gesteund. 

Rode kaarten. Ik zie er geen, dan is het verworpen. Amendement 56, afdeling 

Amsterdam. Ik zie geen sprekers, dan is dat verworpen. Amendement 57, Eindhoven 

en Voorburg wordt aanbevolen door het hoofdbestuur. Ja gaat Uw gang. 

Meijeraan uit Naarden. Privé. Ik dacht voorzitter, U heeft daarnet gezegd bij het 

eerste amendement de vergadering kan niet iets schrappen. Ik begrijp dat U aan 

ship-amendementen geen behoefte heeft. Ik dacht formeel dat je met andere instem

ming iets zou kunnen schrappen of iets zou kunnen toevoegen. Ik dacht dat de 

bedoeling hier zou zijn er dient een fiscaal winstbegrip gedefinieerd te worden. 

Dat schijnwinst uitsluit. Winstbegrippen die schijnwinst uitsluiten zijn allang 

gedefinieerd, maar het gaat hierom dat het in de belastingwetgeving wordt opge

nomen. Ik zou dus U willen aanbevelen om fiscaal toe te voegen. Ik dank U zeer 

mijnheer Meijeraan. Dit is inderdaad een redaktionele kwestie die niet helemaal 

goed overgekomen is. In de oorspronkelijke tekst stond de belastingheffing, waar 

het fiscale amendement aanwezig is. De redaktiekommissie zal met instemming van 

de vergadering hier inderdaad het woord fiscaal invoegen, dat is de kennelijke' 

bedoeling maar het is inderdaad goed om de tekst dan ook goed te maken. Iedereen 

~ akkoord, dan is met toevoeging van het woord fiscaal amendement 57 aangenomen. 
i= 
Vl 
w Amendement 58 kamercentrale Zwolle. Ja gaat Uw gang. 
9 Ó Van der Ende. Zoals bekend heeft de raad van middelbaar en hoger personeel jaren-

~ lang moeten worstelen om als werknemersorganisatie geaccepteerd te worden en 
w 
~ uiteindelijk is via een noodwetje van Nipels na ingrijpen van de heer Rietkerken 
a.. 
~ deze vereniging toegelaten in de SER. De erkenning van werkgevers- en werknemers-
J: 
~ organisatie als onderhandelingapartner moet geschieden via de SER. Die qua leden 

niet uitgebreid kan worden. Dus ten koste van de zittende organisaties komt men 

erin, maar niemand wil eruit. Zoals bekend zijn een aantal bedrijven uitgetreden 

uit de bestaande werkgeversorganisatie omdat men op fundamentele punten het 

oneens was. 
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En gezien de getalsterkte van de grote leden niet aan bod kwam. Zoals bekend 

dreigt op het werknemersfront tweespalt. Niet wel staken, niet wel polariseren. 

Waarbij de bestaande vakorganisaties steeds verder van de leden komen te staan. 

Vooruitlopend op bovenstaande tendensen menen wij deze aanvulling op ons program 

te moeten opvoeren. 

Dank U wel. Het hoofdbestuur was van mening dat de mede de aktiviteiten va~ de 

heer Rietkerk tot gevolg hebben gehad dat eigenlijk al gerealiseerd is wat hier 

staat en vond daarom de tekst niet zo nodig en ook wat uitvoerig. Wordt het amen-, 

dement gesteund. Rode kaarten. Dus niet zo nodig en ook wat uitvoerig. Wordt 

het amendement gesteund, rode kaarten. Wie is tegen, rode kaarten. De rest is 

allemaal blanco. Gele kaarten voor het amendement Zwolle 58. Dank U. Gele kaarten 

tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. We zullen het nog een keertje 

doen dan zal er precies geteld worden. Amendementen Zwolle nr. 58. Rode kaarten 

•ie is voor. Dank U. Rode kaarten tegen amendement 58. Ik zie een hele hoop 

mensen die niet stemmen. Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten 

voor. Blauwe kaarten tegen. Verworpen. 

Dan krijg ik amendement 59, Rijswijk, Doetinchem. Geen sprekers dan is dat verwor· 

pen. 60 Eindhoven. U komt voor amendement 60. 

Oosting, afdeling Zeist. Ik wilde graag even wijzen op een paar belangrijke puntel 

naar aanleiding van dit amendement. Enkele jaren geleden is ineen uitspraak van dj 

Hoge Raad een heilloze uitspraak deze concurrentie door de overheid praktisch 

gelegaliseerd. En ik vind hoewel dit in strijd is met de bestaande E.E.G.wetten 

en ik vind het bijzonder belangrijk dat er althans een partij in Nederland is 

die in zijn programma hiertegen ageert. Ik stei dus graag voor om dit amendement 

aan te nemen. 

Van Beek, afdeling Eindhoven. Mijnheer de voorzitter, ik zou graag van het hoofd

bestuur willen weten waarom zij dit ontraden hebben. Dat is mij volstrekt ondui-

delijk. 

Het hoofdbestuur is van mening, U vindt dit ook terug in de hoofdstuk 6 dat de 

overheid in het geheel niet in concurrentie moet treden met het vrije bedrijfs

leven. Dat is ook iets wat herhaaldelijk in ons beginselprogram en andere stukken 

~ is te vinden. Men vond deze tekst dus gewoon niet sterk genoeg. En als men dat 
w 
ï= 
~ gaat nuanceren dan kom je er niet.uit. Dus het hoofdbestuur ontraad dit met 

~ kracht om het zo te formuleren. Het punt is overbodig. 

OI( Mij:rtBer de voorzitter, de oorspronkelijke formulering van dit 8.1lendement zoals ..... 
~ 

~ het is in8!diend door Eindhoven had de formulering zoals U het net noemt, maar 
w 

~ die is van dien aard dat je als je de maatschappij bekijkt en kijkt wat de over'!"~ 
< 
~ heid op dit moment doet, dat je dan niet kunt zeggen dat zij nooit in concurrent!~ 

mag treden en wij hebben daarom geprobeerd om de formulering zo sterk te maken 

dat in ieder geval die situaties waarin het twijfelachtig is binnen het amendemen· 

valt en dat al het andere toch heel duidelijk gesteld staat wat wij over dit 

punt vinden. 
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Ik moet erop wijzen dat de tekst zoals hij nu ligt door de vergadering van hoofd

bestuur en sekretarissen is vastgesteld, mijnheerzegt dat hij het anders heeft 

ingediend. Het blijkt niet te zijn gewijzigd, 

Nee sorry dan ben ik verkeerd overgekomen het is niet gewijzigd, het is in onze 

discussie gewijzigd. 

Goe~ maar zoals de tekst nu luid is het hoofdbestuur en men was daar bij mijn me

ning unaniem over van mening dat dit niet een juiste tekst is. Dit zou dus alle 

deuren openzetten om op allerlei manieren een steeds weer gemeentelijk provin

ciaal en landelijk te argumenteren dat in dit speciale geval het wel mogelijk is. 

Het hoofdbestuur was van mening dat dat in het geheel niet moet gebeuren, dat is 

niet de taak van de overheid om in concurrentie te treden met het vrije bedrijfs

le~n en daarom wordt het ontraden. 

Ik wil graag een stemming. 

Ammdement 60 van Eindhoven. Rode kaarten van wie voor is. Dank U wel. Wie is 

tegen. Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Het lijkt mij een duidelijke meer

derheid tegen. Blauw ook nog. Blauw voor. Blauw tegen. Stembureau. Afgestemd. 

Amendement 61, amendement Groningen. 

Beijer, afdeling Haarlem. Ik vraag mij af of de afdeling Groningen aanwezig is en 

het intrekt. Is de afdeling Groningen er. Trekt in dat is dan jammer want ik ben 

er wel voor • 

Goed dan is dat ingetrokken. Dan krijgen we amendement 62, de aardgasopbrengst. 

Voorstel hoofdbestuur, geen sprekers, dan is dat aangenomen. Dan krijgen we arti

kel 63 ook een voorstel van het hoofdbestuur als gevolg van een aantal afdelings

amendementen. Geen sprekers, dan is dat ook aangenomen. Dan krijgen we amendement 

64, Breda, Oegstgeest en Werkendam, toe te voegen grondstoffen. Het hoofdbestuur 

vond dat een goede verbetering. Dit amendement is aangenomen. Dan krijgen we 

punt 65 Amsterdam. Geen sprekers, dan is dat niet aangenomen. 66, Groningen. 

Mijnheer Remkes. 

Voorzitter, in de eerste plaats zou ik graag van het hoofdbestuur vernemen 

welke passage ter zake over kernenergie voorgesteld wordt. In de tweede plaats 

zouik bij de vergadering en bij het hoofdbestuur op tafel willen leggen de 

onrust die op dit ogenblik in de provincies Groningen en Drenthe speelt m.b.t. 

de opslag van atoomafval in zoutholtes en het verrichten van proefboringen ter 

zake. De afdeling heeft daarover een motie geformuleerd en ik zou U willen 

verzoeken om die motie aan de orde te stellen. Het gaat in de eerste plaats. 

Mijnheer Remkes dit kan bepaald nu niet. Ik moet U onderbreken. Het zou zinloos 

zijn om daar op door te gaan. Wij kunnen niet de behandeling van de 350 amende

menten onderbreken met welke motie dan ook. 

Dus da. t gaat niet. 

Dat gaat niet. 
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Dan hoor ik graag de voorgestelde passage van U. 

Ik 8!~ het woord aan de heer Wiegel om het toe te lichten • 

Voorzitter er is officieel geen voorgestelde passage, omdat alle toelichtingen 

mochten die eventueel worden gewijzigd, pas gewijzigd kunnen worden als de partij 

zich eerst heeft uitgesproken over de tekst en over de verschillende amendementen. 

Wel is het zo dat in overleg en ook na overleg met de tweede kamerfraktie de 

passage betreffende dit hoofdstuk ietwat zal worden uitgebreid ter zake van een 

aantal opmerkingen over de kernenegie waarbij we met name willen wijzen, maar U 

mag mij op dit moment niet vast knopen aan de exacte formulering omdat ik U die 

niet geven kan aan de noodzaak van de veiligheid, aan de strikte omlijning van de 

zekerheid die wij moeten hebben dat als er tot die bouw wordt overgegaan dat men 

niet angst behoeft te hebben voor eventuele onveiligheid. Dat geld voor de bouw, 

dat geld voor de opslag etc. Maar de exacte formulering kan ik U op dit ogenblik 

niet geven. Ik vind dat als we dat namelijk op dit stuk zouden kunnen doen, dat 

dat voor elke andere paragraaf ook geld en dan komen we weer in discussie over de 

toelichting terecht en niet meer over de amendementen en dan zou ik dachten we 

in een overloze discussie terecht komen. Maar de grote zorg en dat heeft het hoofd· 

bestuur ook goed begrepen, de grote zorg die ook spreekt uit het amendement van 

de afdeling Groningen, hebben wegetracht zo goed mogelijk te vertalen in de 

concept toelichting. 

Dank U zeer. 

Voorzitter, ik begrijp eigenlijk niet helemaal wat het formele bezwaar is tegen 

het voorlezen van de passage nu, maar als de strekking gelijk is dan kan de afde

ling Groningen daar uiteraard van harte mee akkoord gaan. 

Goed, dus ik begrijp dat het amendement wordt niet gehandhaafd in het kader van 

de_ze toelichting. Dank U wel. 

Dan krijg ik amendementen 67 en volgende. 

Wat is ~n Uw bedoeling, mag ik het duidelijk horen. 

Dan is aan de orde stemming over amendement 66 van de afdeling Groningen. 

Rode kaarten gàarne van wie voor dit amendement is. 

Ik dadt mijnheer de voorzitter dat het onvoldoende was om een tekst die we nu nog 

niet weten opgenomen te krijgen, ik dacht dat het juist was dat in ons verkiezing 

programma iets stond over kerncentrales, ik dacht dat deze formulering bijzonder 

redelijke formulering is, het woord redelijk staat er ook in en ik wil dan daarom 

ook graag mijn voorstem hiervoor laten horen. 

Goed dank U, volgende spreker. 

De Vries, namens de J.O.V.D. 

Kijnheemde voorzitter, wij geloven dat het amendement van de afdeling Groningen 

een bijzonder aanbevelenswaardig amendement is. Op dit moment is het zo dat in 

vrijwel alle landen van de Europese Gemeenschap de discussie over de kernenergie 

in volle gang is. Ook het verkiezingsprogram van de europese federatie van 

liberale partijen zal daar ongetwijfeld een passage over bevatten. 
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Ik geloof dat wij als liberalen in Nederland geen uitzondering moeten maken en 

dit uitermate belangrijke punt zeker in ons verkiezingsprogramma zullen moeten 

opnemen. Het J.C.V.D.hoofdbestuur zou daarom met klem dit amendement in Uw aan

dacht willen aanbevelen om er expliciet over te stemmen en deze passage in het 

programma zelf op te nemen. 

-Applaus-

Nog meer sprekers over 66. Uw naam en afdeling graag. 

Mijn n aan is Vrijland afdeling Hilversum. 

Ik ben insider in deze zaak. Ik heb voor de energiekrisis en na die tijd was ik 

direkteur van het energiebedrijf. Ik ben bijzomer verontrust over de gang van 

zaken die nu op het ogenblik aan de gang zijn. Wij zien in het amendement 66 
dat hethoofdbestuur met een voorstel zou komen, dat zien we niet, er wordt onder 

de tafel gewerkt. Ik voel niets anders dan een soort manipulatie en ik zou zeggen 

dat w~ hier als V.V.D. eerst openlijk voor onze mening uit moeten komen. Wij 

moeten duidelijk zeggen voor het nederlandse volk waar we voor staan. Wij moeten 

niet aan kiezersbedrog doen. Ik zou dus nu willen voorstellen dat overeenkomstig 

de uitspraak van de kamercentrale afdeling Haarlem en de afdeling Hilversum het 

volgende voorstel wordt aangenomen en door U wordt overgenomen. 

Nee, dit kan niet mijnheer Vrijland. Aan de orde is amendement Groningen nr. 66. 
En ik zou voor de duidelijkheid er nog een ding bij willen zeggen. Wij moeten 

erin zeggendat de wat we precies doen met die drie kerncentrales, wat we doen 

met Almelo de ultracentrifuge en wat we doen met het radio-aktieve afval. 

Goedhet woord is aan de heer Wiegel. 

Voorzitter het gaat we moeten de discussie niet verwarren, het gaat over dit 

amedement van de afdeling Groningen. Over Almelo wordt in dit amendement helemaal 

niet gesproken. Het hoofdbestuur heeft dit amendement ontraden, omdat het amen

dement tweeerlei is en een schijnduidelijkheid bied. Ik wil helemaal niet zeggen 

dat als het zou worden aangenomen dat we daar als hoofdbestuur en trouwens ook 

wat de tweede kamerfraktie daar geweldig veel moeite mee zou hebben, maar ik waar

schuw U hiervoor, daar staat in dat amendement wettelijk, voordat op grote schaal 

wordt overgegaan tot de bouw van dient er een redelijke mate te bestaan. Ik wil 

U wel zeggen als mijn mening dat dit kan worden uitgelegd ook door anderen 

als van nou laten we maar rustig eerst maar eens beginnen met de bouw van drie, 

vier, vijf en later zien we dan wel waar die redelijke mate van zekerheid wat op 

grote schaal is voor allerlei uitleg vatbaar. We mogen geen schijnzekerheid 

bieden. Waar het om gaat is en ik kan dan ook verwijzen door iets verder te gaan 

dan ik tot nu toe ben gegaan naar een brief die de kommissie milieuhygiene over 

deze problematiek geschreven heeft en waar een drietal punten in staan. De eerste 

en het laatste punt is al verweven in de tekst, het tweede punt spitst de zaak 

nog met name toe op die veiligheid. Dat punt hebben we niet helemaal letterlijk 

maar in de geest volledig in de concepttoelichting overgenomen en dit amendement 

als we dit zouden aanvaarden. De tweede kamerfraktie heeft er geen enkele moeite 

mee, maar het schept een zekere schijnzekerheid. 
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Endat laat ook de mogelijkheid open om als wij bijvoorbeeld zouden besluiten 

als en ~komstig kabinet zou besluiten tot de bouw van die vier of vijf oentrales 

je dan rustig zou zeggen nou kijk eens dat is nog niet op grote schaal. Dus die 

zekerheid hebben we dan niet nodig. Dat is eenamendement waar je in wezen niets 

aan hebt. 

Nu snap ik dan niet waarom het hoofdbestuur. 

Mijnheer de voorzitter mag ik nog wat zeggen, de heer Vrijland heeft daar recht op. 

Zij spreekt over manipulatie. Is dat een verwijt wat je waar moet maken en anders 

moet die dat soort opmerkingen niet maken, want zo discussieren wij hier niet. 

Mijnheer Vrijland, ik kan er nog dit aan toevoegen dat het punt wat net genoemd is 

van de kernenergie, het energievraagstuk in het algemeen en de kernenergie in het 

bijzonder op verzoek van de kommissie milieuhygiene en van een paar afdelingen de 

laatste hoofdbestuursvergadering is besproken, daar is besproken om een kleine 

kommissie in te stellen die over speciaal al deze facetten op korte termijn nader 

gaat preciseren en onderzoeken. Er is volstrekt geen sprake van enige manipulatie 

alleen van duidelijkeheid. Ik geloof dat de heer Wiegel voldoende duidelijk heeft 

gemaakt dat deze tekst in deze vorm politiek onduidelijk en daarom onjuist is. 

De intensies heb ik net uiteengezet. Die zijn voldoende duidelijk die zullen door 

die kommissie ook op korte termijn nog nader worden uitgewerkt en aan de partij 

voorgelegd. Ik zou nu de discussie willen sluiten we kunnen niet een derde ronde 

toestaan. 

Jawel dit is zo belangrijk. Wij hebben hier gelezen dat het hoofdbestuur met een 

voorstel zou komen en ik heb via inside-information dat er duidelijk een voorstel 

lag vo~ deze vergad~ing en nu zijn wij hier gekomen en wij hebben dit voorstel 

niet gekregen. Dan vraag ik mij af, waarom is dat gebeurd. Waarom is dat ding 

oncle r de tafel. 

Mi~heer de voorzitter, mag ik misschien nog deze opmerking maken. Er is een 

concepttoelichting die besproken is in de tweede kamerfraktie op basis van een 

notitie van de heer Porteine samengesteld. De tweede kamerleden hebben die tekst 

omdat ze die nodig hebben voor een spreekbeurt in het land als nadere uitleg wordt 

gevraagd. Want uitleg wordt ook gevraagd voor de algemene vergadering. 

Kandidaat kamerleden hebben die tekst waarschijnlijk ook toegezonden gekregen. 

Als dat nog niet gebeurd is, dan zal dat ongetwijfeld binnen de kortste keren 

gebeuren, maar formeel het kan nou eenmaal niet, kan een toelichting niet worden 

gemaakt nadat we de zekerheid hebben over datgene wat er in dat program komt te 

staan. Want als dit amendement, vind ik wel wordt aanvaard door de algemene 

vergadering, dan moet dat toch eniger mate, moet dat in de toelichting worden aan

gedun. Dus daarom kunnen we niets anders doen. 

Mijheer Korthals-Altes. 

Ik heb op datgene wat de heer Wiegel over de inhoud heeft gezegd niets toe te 

voegen, ~ ik wil alleen duidelijk zeggen, dat als het hoofdbestuur verwacht werd 

hier met een tekst op tafel te komen, dat het dan niet aan het hoofdbestuur ligt 

want dat heeft niemand toegezegd. 
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Er staat namelijk het hoofdbestuur heeft toegezegd dat er een passage in de 

inleiding zal worden opgenomen. Welnu dat gebeurt na deze vergadering en niemand k1 

heeft hieruit kunnen lezen dat die tekst her ter tafel zou liggen. We herhalen wat 

de ondervoorzitter heeft gezegd. Die energiekommissie wordt ingesteld. Die energie

kommissie zal rapport uitbrengen, het zal in de partij worden besproken. Wij 

blijven bij deze belangrijke materie. Bij de ontwikkeling zullen wij bijblijven en 

de partij daarbij betrokken houden. Dank U wel. 

Mijnheer Remkes nog het woord. 

Voorzitter, ik hoop dat het mogelijk is, maar ik wou voorstellen om uit het amende· 

ment dan te schrappen ik heb tenminste begrepen dat het dan een stuk makkelijker 

wordt op grote schaal. Wij kunnen nu niet meer in amendementen gaan schrappen. 

Dat kunnen wij niet doen, dan krijgen wij de 350 amendementen allemaal opnieuw 

in discussie. De partij heeft er vier maanden over vergadert. Ik wijs er verder 

op er werd net gezegd dat er al een tekst klaat zou zijn die onder tafel zou 

liggen. Ik heb als lid van het dagelijks bestuur nog geen enkele tekst gezien. 

Ik vind het dus onjuist dat men dit soort suggesties zelfs maar suggererender wyze 

doet. Er staat uitdrukkelijk in de procedure, die vooraan het programma is opge-. 

nomen 6adat de algemene ledenvergadering de amendementen heeft behandeld en 

daarmee de tekst definitief heeft vastgesteld, dat daarna de inleiding zal worden 

herschreven en aangepast. En daarin zal dus duidelijk moeten staan wat de VVD 

wil met de drie kerncentrales, met Almelo en met het radio-aktieve afval dat 

moet duidelijk gezegd worden. Dat had U een amendement daarover moeten indienen. 

Punt ~elo staat niet in dit verkiezingsprogramma. 

Ik stel nu voor de discussie te sluiten. Zijn er nog meer sprekers. 

Mijnheer Beijer. 

Mijnheer de voorzitter, ik zou het bijzonder jammer vinden als dit bijzonder 

belangrijke punt om procedurele overwegingen onder tafel verdwijnt. Als dit voor

stel op grote schaal te schrappen gedaan wordt, dacht ik dat dat best behandeld 

kon worden. We schrappen niet, we gaan ervoer stemmen zoals het hier ligt. 

Gaat Uw gang. 

Voorzitter, van Drien, Nunspeet. 

Ik zou graag de suggestie overnemen die gedaan is om op grote schaal weg te laten 

en ~ts vind ik het een onplezierige zaak dat we nu geconfronteerd moeten worden 

met een toeliclting waarvan we de inhoud nog niet eens kennen en die straks op ons 

ákomt en die we dan maar gewoon te slikken hebben. 

Niet te ilikken maar dat moet U een beetje willen vertrouwen. 

Voorzitter we zitten hier niet om zonder meer de zaak te vertrouwen, wij hebben 

als algemene vergadering het recht om te weten waar we straks en wat we straks 

in ons verkiezingsprogram neerzetten. 

Ik wijs er uitdrukkelijk op dat men erg onverstandig doet om te gaan schrappen in 

stukken van teksten als U de woorden op grote schaal schrapt, ik vraag mij af of 

men dat wel heeft beseft het kan niet, we doen het ook niet, maar ik wijs er ten 

overvloed op dat er dan staat dat er helemaal niets gebouwd wordt. 
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Voordat de studie klaar is. Dat is niet de bedoeling van de mensen. 

Ja maar dan had U daar een amendement over kunnen indienen, daar heeft U vier 

maanden de tijd voor gehad. Dat kan niet nu staande deze vergadering. 

Voorzitter er zijn amendementen ingediend die in de kamercentrales niet hebben 

gehaald. 

Precies en dan zijn ze dus reglementair niet aan de orde. 

Nu komt die discussie hier weer ter sprake en nu probeert iedereen datgene wat 

leeft juist ten aanzien van deze belangrijke materie onder woorden te brengen 

en de ongerustheid die her en der in de lande is ontstaan over deze kerncentrales 

daar willen we een duidelijke uitspraak over hebben en niet straks het hoofd

bestuur een blanco mandaat geven om in de inleiding te zeggen of in een toelichtin1 

te zeggen van dit is het want dat dan hebben we als afdelingen geen enkele moge

lijkheid meer om hier nog enige invloed op uit te oefenen. 

Dames en heren ik wijs er nog een keer op er wordt hier niets ontnomen, het staat 

de vergadering vrij dit amendement volledig aan te nemen met algemene stemming als 

men dit wenst. Het staat de vergadering ook vrij het te verwerpen. Ik wijs er 

alleen op dat om in deze tekst nu te gaan veranderen dat het reglementair niet 

kan en ci:l.t het bovendien zakelijk bijzonder onverstandig zou zijn. Iedereen kan 

dus voor dit amendement stemmen als zijn afdeling dat wil. Zijn er nog verdere 

spnekers. 

Meijeraan. 

Zeerkort mijnheer Meijeraan, want dit is al de derde termijn die we nou bezig 

zijn. 

Van mij de eerste. 

Dat is Eigenlijk helemaal niet toegestaan. De sprekers kunnen alleen maar zijn 

degene cl:i.e zich het eerste. 

Keijeraan, Naarden privé. 

Ik heb persoonlijk geen enkel bezwaar tegen enigerlei mandaat aan U, maar ik dacht 

de het procidureel niet juist is om te stellen dat er niet sub-amendementen, 

schrappingen of toevoegingen zouden kunnen worden behandeld, praktisch is dat 

moeilijk, procidureel dacht ik is het toegestaan en bij een enkel amendement 

zou het praktisch geen problemen geven, maar ik vraag me af of we eruit kunnen 

komen, gezien Uw bezwaar tegen de tekst zoals die hier ligt. Gezien de kennelijke 

mening van de vergadering. Als wij doen uitkomen dat wij er geen bezwaar tegen 

zouden hebben, dat de redaktiekómmissie bij het definitief redigeren van dit 

amendement als het wordt aangenomen de woorden op grote schaal en dan ook het 

woordje de van kerncentrales zou schrappen. Dan hoeft de vergadering het niet te 

doen ofschoon ik dacht het procidureel zou mogen en dan kunnen we zeggen dat dè 

redaktiekommissie dat best mag doen en gezien Uw bezwaar tegen deze woorden dacht 

ik dat U dat dan ook deed en dan zijn we er misschien uit. 

-Applaus-
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Wat de redaktiekommissie doet moet de redaktiekommissie bepalen als het binnen de 

redaktionele grenzen ligt kan het anders kan het volgens mij niet. 

Hoeveel sprekers zijn er nu nog. Ik zou erg graag tot een stemming willen 

overgaan. 

Er staan nog drie mensen achter U begrijp ik dat goed. 

De laatste spreker. 

Voorzitter, overgaand tot het punt waar het mijns inziens in dit verband om gaat 

het J.Q.V.D.hoofdbestuur gelooft dat nogmaals deze vergadering zo volwassen moet 

zijn om een standpunt ter zake te kunnen innemen. De algemene ledenvergadering van 

deze partij is dacht ik statutair het hoogste orgaan in de partij. Hetgeen 

betekentdat besluiten door de algemene vergadering genomen onaantastbaar zijn 

behalve als de vergad~ing daar zelf op terugkomt. Hetgeen betekent dat deze 

vergadering zou kunnen besluiten tot het schrappen van de bekende woorden. 

Ik geloof voorzitter en dat is het belangrijkste punt in dat verband, als vrijwel 

alle Hberale partijen in Europa op dit moment gewikkeld zijn in een uiterst 

diepgaande discussie over het gebruiken, het toepassen van kernenergie, dat de 

VVD als nederlandse liberale partij daarop geen uitzondering m~g maken. Dat de 

mgemene vergadering daar ter zake een standpunt over dient in te nemen. Dat laat 

uiteraard onverlet dat ieder vertrouwen moet blijven bestaan in het hoofdbestuur 

en de mogelijkheden die het hoofdbestuur heeft om ter zake iets te schrijven 

of dat nou een redaktiekommissie is of niet, maar deze vergadering heeft volledig 

statutair recht om hierover een uitspraak te doen. 

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de partij, maar juist om nu te 

voorkomen dat de algemene vergadering door de stemming van het moment bepaalde 

besluiten gaat nemen waar anderen weer niet van afweten, heeft de algemene 

vergadering zichzelf aan reglementen gebonden. En die reglementen die hebben 

dusook betrekking op de wijze waarop amendementen kunnen worden ingediend en 

waarop ze worden behandeld. Dat is allemaal door de algemene vergadering zelf 

vastgàegd en daar kan de algemene vergadering alleen dan vanar·wijken wanneer 

zij eerst het desbetreffende reglement wijzigt. Het is duidelijk dat aan het 

amendament Gromingen zoals het is voorgesteld en dat is het enige amendement 

~ datret hoofdbestuur heeft bereikt dat wij hebben hier niets samengevoegd. 
i= 
Vl 

0 Gem amendementen in het hoofdbestuur afgewezen. Alles wat het hoofdbestuur op 
::...:: Ó dit~nt heeft bereikt ligt hier voor U en dat is alleen deze tekst. Die tekst 

~ heeft duidelijk het bezwaar en nu heb ik het even niet over het feit dat dat 
w 
~ ontraden is door het hoofdbestuur duidelijk het bezwaar dat een aantal mensen 
0.. 

~ in de~ zaal niet ver genoeg gaat maar die versie waarbij een stringenter beleid 
:c 
~ wordtvoorgesteld is nu eenmaal niet tijdig ingediend. Nu geloof ik dat je dan 

als partijmaar een dieng kunt doen wanneer afdelingen en kamercentrales de tijd 

die ervoor stond om de amendementen in te dienen ten dele ongebruikt voorbij 

hebben laten gaan, dan moet je kijken naar de oorzaak daarvan. 
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Die oorzaak is mijns inziens gelegen in het feit dat de discussie over dit 

onderwerp met name de laatste maanden aan aktualiteit heeft gewonnen. Ik maak 

dus niemand een verwijt. Kaar wij staan wel op dit punt voor de taak een 

verkiezingsprogram vast te stellen met de gegevens die wij nu voor ons hebben 

liggen. En als wij dan merken als partij ook als hoofdbestuur dat er een punt 

is dat na de indiening van amendementen aktueler is geworden en dat er behoefte 

bestaat om daarover nadere standpunten te bepalen dan geloof ik dat wij met 

zijn allen zo verstandig moeten zijn om te zeggen op dit ogenblik beschikken 

wij over onvoldoende mogelijkheden om die discussie tot een zodanig eind te 

brengen dat wij tot een bevredigende oplossing komen. Wij hebben toegezegd dat 

besluit is genomen dat een energiekommissie aan de gang zal gaan. Die zal met een 

rapport komen. Ik doe ook de toezegging dat het rapport de partij bereikt en dat 

wij daarover ten minste in een partijraad nader over van gedachten zullen wisselen 

en bij die discussie zal dan een element heel duidelijk erkend moeten worden, dat 

is dat wij in deze vergadering niet tot een definitieve uitspraak hebben kunnen 

komen die voor vier jaar bindend is omdat het onderwerp nog te zeer in beweging 

is en partij is er dus straks zelf weer bij wanneer we de discussie eerst goed 

hebben voorbereid. Nu ligt dit amendement voor. Daar kunnen wij over stemmen. 

We kunnen daar nog niet eens subamendementen in aanbrengen. Laten wij hier nu 

over stemmen. Ik dacht dat het ook voldoende was toegelicht dat de standpunten 

voldoende duidelijk waren voor de vergadering, zodat de afgevaardigden hun stem 

kunnen bepalen en de duidelijke toezegging dat daarmee de kous niet af is maar dat 

er aan wordt verder gewerkt die hebt U dan bij deze ontvangen. 

Voorzitter, Reemetra kamercentrale Zwolle. 

Ik ben het niet geheel met de vorige spreker eens. Ik meen dat er bepaald bezwaren 

zijn om dit amendement in de huidige vorm in stemming te brengen. Ik geloof dat ik 

mij veel beter zou kunnen verenigen met het voorstel dat gedaan is om aan de redak· 

tiekommissie te verzoeken met gebruikmaking van wat hier vanavond gezegd, vanmiddaj 

gezegd is. De redaktie aan te passen in die geest onder die omstandigheden zou ik 

,er volledig mee akkoord gaan dat het amendement niet in stemming gebracht werd 

op het ogenblik,. want ik vrees dat er kans zou bestaan dat mensen die tegen het 

voorstel in zijn huidige vorm in hun hart zijn vanwege die woorden die U niet wilt 

laten vallen dat die voor zullen stemmen om er toch wat in te krijgen en dan 

krijgen we iets wat de een te veel vindt en de ander te weinig en wat in feite 

niemand helemaal goed vindt. Ik geloof dat we dat moeten vermijden. Ik geloof dat 

U die zaak wel later ergens in moet brengen. 

-Applaus-

Ik begrijp dat hier een ordevoorstel wordt gedaan om nu over dit amendement niet 

te stemmen. Heb ik dat goed begrepen. Mag ik ·even mijnheer Reemetra horen zeggen 

of ik het goed begrijp. Dan is dat ordevoorstel of we nu wel of niet over dit 

amendement nu gaan stemmen als ordevoorstel in discussie. 
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Wil daarover iemand het woord. 

Voorzitter ik wou ook een ordevoorstel doen. 

Dat houd hier ten nauwste mee verband. Mijn voorstel is om in eerste instantie 

te stemmen over het weglaten van de woorden op grote schaal. En vervolgens 

te komen tot ~n stemming in gewijzigde vorm van dit amendement. 

U wijkt af van de reglementaire bepalingen en dan wijs ik er nog een keer op dat 

U dan het amendement wezenlijk van inhoud verandert dat is niet juist. 

Ik breng in stemming het ordevoorstel van mijnheer Heemstra uit Deventer, kamer

centrale Zwolle om dit punt nu niet in stemming te brengen. Wie is voor dit orde

voorstel, rode kaarten graag. Wie is tegen dit ordevoorstel rode kaarten. 

Gele kaarten voor het ordevoorstel. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor het 

ordevoorstel, blauwe kaarten tegen. Wat zegt het stembureau. Aangenomen. Dan komt 

het nu verder niet in stemming. 

Voorzitter, ik heb net een ordevoorstel gedaan. 

Het punt is nu afgevoerd en Uw ordevoorstel was geen ordevoorstel, dat heb ik net 

al gezegd. Bovendien is het punt nu afgevoerd. We krijgen een nieuwe paragraaf 

beginnend met punt 67 a,b,c,d, enz. Als gevolg van verschillende discussies en 

amendementen, discussies in het hoofdbestuur is daar alsnog besloten aan Uw 

vergadering voor te stellen een aparte paragraaf over het regionale beleid in te 

voeren. U vindt onder 67 eerst de inleiding en dan stel ik nu aan de orde 67a 

aanbevolen door het hoofdbestuur. Zijn daar sprekers over. 

De ~ies, JOVD hoofdbestuur, voorzitter wij zijn bijzonder gelukkig met het feit 

dat het hoofdbestuur punt 9 heeft willen invoeren, de punten heeft aanbevolen 

behalve dan punt f waar straks nog over te spreken valt. Wij zijn er daarom geluk

kig over omdat we geloven dat een liberaal verkiezingsprogram met name een libe

raal verkiezingsprogramma beslist een dimensie zou missen als er geen gedeelte 

op het regionaal beleid zou worden opgenomen. We zijn wat dat betreft dan ook 

zeer verheugd met het standpunt van het hoofdbestuur. Ik heb nog een vraag ik hoop 

dat U mij toestaat om die te stellen, dat is een informatieve vraag of de redaktie

kommlssie bij het vorige punt alsnog de tekst de gedachten achter het amendement 

in overweging zou willen nemen daarbij de redaktie uiteraard volledig zelf bepalend 

maar dat het niet zo is dat nu door het verwerpen van het stemmen over dit amende

ment dat door dat procedurele effkt ook de hele gedachte achter dat amendement is 

verworpen. Zou ik op die informatieve vraag een antwoord mogen voorzitter. 

Die toezegging kunnen we doen. 

67a. Over 67a mijnheer Remkes. 

Voorzitter ik wou even voor het gemak over de hele rekening spreken omdat het 

lijkt me wel zo. Ook de afdeling Groningen, voorzitter en dat zult U begrijpen 

is bijzonder verheugd over de positieve aanbeveling die deze hele reeks amendement

en minus 1 van het hoofdbestuur heeft meegekregen. Ik dacht dat de VVd als zij 

deze punten vandaag aanneemt te kennen geeft dat zij vanuit een positieve bereid

heid zich opstelt t.o.v. het regionaal beleid. 
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Een regionaal beleid waar de achterliggende periode te weinig aan is gedaan en 

dat is ten koste gegaan van alle zwakke regios in ons land. Ik zou bij punt 

en dat is dacht ik punt waar het gaat over de spreiding van de rijksdiensten in 

het bijzonder nog op willen merken dat het noorden er erg aan hecht dat de twee 

fase van spreiding doorgaat. Ik dank U wel. 

Dank U wel. Geen verdere sprekers, dan is 67a aangenomen. 

67b niemand dan is het aangenomen. C eveneens. D eveneens. E eveneens. F is ont

raden omdat de strekking veel te ruim is. Ook akkoord wordt niet aangenomen en G 

wordt ook aangenomen. Dan is hiermede hoofdstuk 1 afgehandeld. En dan breng ik het 

totale hoofdstuk in stemming om dat vast te stellen. Is er iemand tegen vaststellift 

van dit hoofdstuk. Zo niet dan is het met algemene stemmen aangenomen. Dank U wel. 

Hoofdstuk 2 is aan de orde als voorzitter van de vergadering treed op de algemeen 

sekretaris de heer v.d. Berg. Wij liggen dankzij het feit dat we iets te vroeg 

begonnen zijn binnen het tijdschema en ik dank de ondervoorzitter ervoor dat hij 

daarin geslaagd is. 

Dames en heren ik s"tel U voor 68. Wordt aanbevolen door het hoofdbestuur. Sprekers. 

Dan is het aangenomen. 69 ontraden door het hoofdbestuur omdat men vindt gewoon 

kansen beter dan mogelijkheden in dit verband. Sprekers. 

Mevrouw Smit. 

Voorzitter de onderwijsmensen uit de fraktie van Uw partij in de tweede kamer vind~ 
het gewoon niet goed en zouden van harte willen aanbevelen bij de vergadering om 

het amendement van Eindhoven te steunen. De onderwijsmensen vinden dat het zoveel 

mgelijk opheffen van achterstanden en het geven van eerlijke mogelijkheden aan ied~ 
een meer aansluit op de verschillende talenten en gaven van de mens. 

Mevrouw van Someren. 

Voorzitter, mag ik mij namens de onderwijsmensen in de eerste kamerfraktie mij 

daarbij aansluiten. 

Van Beek, afdeling Eindhoven. 

Ik wou niet meer ingaan op de inhoud van ons amendement maar wel verwijzen naar het 

feit dat U bij amendement 83 tot een andere conclusie bent gekomen daar vangt 

U wel het woordontplooiingskansen door ontplooiingsmogelijkheden. Wij hebben kon

~ eekwent beide woorden gewisseld en ik dacht dat de uitslag over 69 konsekwenties 
i= 
lil heeft tot 8 3. 
0 
~ Wij houdeR er niet aan vast we vinden het gewoon redaktioneel wat beter om ook 
0 
~ hier voorkomen dat begrip kansen, maar we zullen erover stemmen. Mag ik eerst 
~ 
w 
~ zien de rode kaarten voor. Dan de rode kaarten tegen. De gele kaarten voor. 
a.. 
~ Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor, blauwe kaarten tegen. Dan is het aan-
J: 
~ genomen. Amendement nr. 70. Het hoofdbestuur ontraad het. Geen sprekers dan 

blijft het afgewezen. 71 wordt aanbevolen door het hoofdbestuur. Sprekers. Geen. 

Aangenomen. 72 aanbevolen door het hoofdbestuur. Sprekers. 

Mevrouw Smit. 
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Voorzitter, wederom namens alle onderwijsmensen in de tweede kamerfraktie. 

Wij zouden willen pleiten om de voorgestelde tekst door Hans Wiegel samengesteld 

om die te handhaven. Wij hebben twijfels over het advies van het hoofdbestuur 

aangezien het gebruik van het woord inrichten de indruk wekt van bovenaf opgelegd 

te worden. En dit in tegenstelling tot de bestaande tekst. Nog meer sprekers. 

Geen sprekers, dan zullen we hierover stemmen. Wie is tegen. Rode kaarten tegen. 

Rode kaarten tegen het amendement. Rode kaarten voor. Gele kaarten voor. Gele 

kaarten tegen. Blauwe kaarten voor, blauwe kaarten tegen. Verworpen. 

Amendenent nr. 73 nieuw. Het hoofdbestuur ontraad het U ziet de tekst ook daarondeJ 

Men Yindt de gedachte wel juist maar in het totaal van de tekst overbodig. Wie 

wil daarover het woord. 

Mevrouw Smit. 

Voorzitter, weer namens de onderwijsmensen in de tweede kamerfraktie. Wij zouden 

een warm pleidooi willen houden om dit amendement te steunen. Wij hebben als party 

altijd oog voor minderheidsgroeperingen. Als er nou in het onderwijs een minder

heidsgroepering is dan is dat met name dat kind dat in het buitengewoon onderwijs 

opgevangen gaat worden. Wij vinden het meer dan waard om dit in het verkiezings

program op te nemen. 

-Applaus-

Van Drien, afdeling Nunspeet. 

Het hoofdbestuur ontraad dit amendement. Zouden wij ook mogen weten waarom dit 

door het hoofdbestuur ontraden wordt. 

Dit is een van de weinige gevallen waar het hoofdbestuur het erbij gezet heeft 

waarom he~ is ontraden. 

U acht dit overbodig voorzitter, maar het gaat erom waarom U dit overbodig acht. 

Dat is namelijk het punt en nergens blijkt uit uit de stukken waarom het door het 

hoofdbestuur overbodig geacht wordt. En dat is een van de dingen die wij wel eens 

graag zouden willen weten. 

Het geld toch voor alle soorten onderwijs, dat is het hele punt. Ik vind dat wij 

namelijk in de hele tekst gewoon als een blauwe leidraad vindt U dat toch wel 

terug. 

~ Maar als je tussen de regeltjes door moet gaan lezen, voorzitter, dan wordt het 
w 
i= 
~ toch wel een moeilijke zaak. 
0 
~ Wij willen er niet enorm aan hechten, wij gaan stemmen. 
ó 
~ Nee maar er hoeft niet tussen de regels worden doorgelezen. De grote draad die 
~ 

~ door ae onderwijsparagraaf heenloopt is het opleiden tot zelfstandigheid. 

~ Als je dit er nu speciaal uit gaat halen dan verzwak je dat weer, dat was de 
< 
J: u overweging van het hoofdbestuur, maar nogmaals bezwaren in die zin dat we zeggen 
VI 

het is verkeerd zijn er bepaald niet. 

Dan~emming over amendement 73. Mag ik eerst de rode kaarten zien voor het amende

ment, dus er voor. Dan de rode kaarten tegen. De gele voor, de gele tegen. Blauw 

voor, blauw tegen. Het is aangeno•en. 
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De oorspronkelijke tekst van de afdeling Enschede verschilt dusdanig van het 

door het hoofdbestuur geformuleerde amendement, dat wij ernstig bezwaar maken 

tegen deze weergave van ons amendement. De Enschedese tekst is zojuist rondgedeeld 

maar omdat er niet voor iedereen een exemplaar was zal ik het nog even voorlezen. 

In plaats van de zin in hoofdstuk 2 paragraaf 3, zeker ook voor de emancipatie 

van de vrouw achten wij een dergelijk beleid gewenst. Zouden wij op pagina 10 

tweede kolom een onderdeel emancipatie van de vrouw willen toevoegen. En dat luid 

emancipatie van de vrouw. Mijnheer de voorzitter, wij vinden dat het hoofdbestuur 

procedureel onjuist gehandeld heeft en wij willen nu eigenlijk een oorspronkelijke 

tekst van ons amendement in stemming brengen. En ik zal U zo dadelijk uitleggen 

waarom. Ik zal eerst het amendement voorlezen, dat iedereen weet waar het over gaa 

Leest U het inderdaad even voor. 

Het aaendement is als volgt. Wij willen dat ook de vrouw volledig de kans krijgt 

zich te ontplooien. Wij vinden dat zij zelf moet kunnen bepalen op welke wijze 

zij haar talenten kan gebruiken. Wij vinden dat elke vrouw in staat moet zijn 

zelf een keuze te maken of ze al dan niet betaalde werk wenst. Om deze vrouw in 

staat te stellen die keus te maken is het nodig a. in het onderwijs geen onder

scheid te maken tussen meisjes en jongens. b. meisjes evenals jongens te stimu

leren een opleiding te volgen waardoor zij in staat zijn ook op de langere duur 

in haar eigen onderhoud te voorzien. c. aan de studie- en beroepenvoorlichting 

voormeisjes speciale aandacht te besteden. d. aandacht te besteden aan de moge

lijkheden voor part-time werk. e. aandacht te besteden aan een verantwoorde kinder 

opvang. f. het volgen van tweedekans onderwijs door vrouwen te stimuleren. 

Mijnheer de voorzitter ik zal U nu uitleggen, waarom wij dit amendement in stem

ming willen hebben. Volgens de procedure beschreven in het voorwoord van voorzitti 

en sekretaris bij het ontwerp-verkiezingsprogram zouden op landelijk niveau de 

amendementen met dezelfde of nagenoeg dezelfde strekking samengevoegd of vervangen 

worden. De oorspronkelijke amendement let wel de oorspronkelijke voor zover niet 

same:t:tgevoegd of wvangen door de kamercentrale gezeefd, die zouden dan worden 

gepubliceerd in Vrijheid en Democratie. In Vrijheid en Democratie van 25 februari 

is het enschedese amendement terug te vinden. In de eerste plaats onder nummer 

152, waarbij slechts wordt vermeld een aparte paragraaf over emancipatie toevoege:r: 

en verder in verminkte vorm onder nr. 74 bij onderwijs, opleiding, studie en 

beroepenvoorlichting mag geen onderscheid worden gemaakt tussen meisjes en 

jongens. Wij zijn van mening dat het hoofdbestuur procedureel onjuist heeft 

gehandeld door slechts in deze vorm het enschedese amendement te vermelden, want 

volgens de vastgestelde procedure had omdat er geen ankele andere afdeling een 

amendement in deze richting heeft ingediend de oorspronkelijke tekst opgenomen 

moet zijn. 
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Op grond van deze formele redenen, mijnheer de voorzitter, verzoeken wij dus 

het oorspronkelijke amendement in stemming te brengen. Nu wou ik nog even spreek

tijd hebben om inhoudelijk op het amendement in te gaan. 

U bent lang bezig • 

Mijnheerde voorzitter, als het hoofdbestuur procedureel juist had gehandeld had 

ik deze spreektijd alvast niet nodig gehad. 

Gaat Uw gang. 

Dat de emancipatie van de vrouw een belangrijke zaak is, wordt dacht ik langzamer

hand wel algemeen erkend door onze partij. Gezien toch de aktiviteiten die t.a.v. 

de positie van de vrouw worden ondernomen. Het is niet zoals sommige graag beweren 

dat alle wensen van de emancipatiebewegingen al in vervulling zijn gegaan. Er is 

inderdaad wel iets bereikt, maar nog lang niet genoeg. Om misverstanden te voorkO•' 

men, wij zijn helemaal niet van mening dat iedere vrouw zo nodig. 

Mevrouw mag ik U even onderbreken, het zal aan mij liggen maar ik kan U he.el slech· 

verstaan. 

Wij vinden dat een vrouw zelf moet kunnen kiezen op welke wijze zij een bijdrage 

levert aan de maatschappij. Het is echter niet zo dat vrouwen zelf deze keuze 

kunnen maken en wij vinden daarom dat vrouwen daarvoor voorwaarden geschapen 

moeten worden. Mij dunkt dat dit geheel in overweging is met de liberale begin

selen. Een ieder moet de kans krijgen op een optimale ontploiing. Het jaar 1975 

was het jaar van de vrouw. De emancipade werd georganiseerd, de regering stelde 

een advieskommissie voor de emancipatie in en er werd van alles ondernomen. 

Van V~zijde werd toen herhaaldelijk klachten geuit dat alles hoofdzakelijk een 

links georienteerde zaak was, maar als wij als VVD niet een emancipatiebeleid 

willen of durven voeren zal dit altijd een linkse zaak blijven en zullen VVD-vrouw 

nooit genoeg anvloed in deze kunnen uitoefenen. Het is dus wel degelijk nuttig 

en zinvol in het verkiezingsprogramma een aparte paragraaf aan de vrouw te wijden. 

En het niet te laten bij bij implciete opmerkingen. Wij waren eigenlijk verbaasd 

hoe weinig over de vrouw in het verkiezingsprogram in het verkiezi~gsprogramma 

was opgenomen. Gelüen de talloze op de vrouw gerichte akties die voor de verkie

zingen zijn geprogrammeerd. Maar ook reeds op de emancipade werd uitvoerig 

getoond wat de VVD voor de vrouw wil. 

Mevrouw mag ik U toch onderbreken ik moet U toch wijzen op de tijd. 

Nu als we het dan allemaal eens zijn, laten we dan ook konsekwent zijn en deze 

para~aaf in ons verkiezingsprogram opnemen. Mijnheer de voorzitter er zijn 

natuurlijk nog talloze argumenten maar ik zal nu inderdaad omwille van de tijd 

maar ophouden en ik verzoek U nu op deze plaats het oorspronkelijke enschede 

amendement in stemming te brengen. 

Dan geef ik eerst even de microfoon aan de heer Wiegel. 

Voorzitter het lijkt mij nog al moeizaam als iedereen kijkt naar het verkiezings

program waar we nu bezig zijn met de eerste paragraaf van het hoofdstuk van de 

ontplooiing van de mens namelijk de onderwijsparagraaf. 
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'ä 
~ Om in het kader van de discussie over de onderwijsparagraaf daaraan vast te 

& koppelen een aparte subparagraaf of een paragraaf over de emancipatie van de 
.5 

l vrouw daarom omdat het vraagstuk van gelijke rechten voor mannen en vrouwen een 

1 vraagstuk is dat loopt in zijn oplossing ook door het hele overheidsbeleid heen. 

~ Dit geld terzake van het vraagstuk van het onderwijs, dat geld bijv. ook dat 

~ komt later in het programma am de orde t.a.v. heel belangrijke zaken van de 
8 
0 arbeidsmarkt. Dat geld t.a.v. de belastingwetgeving waar de gelijkstelling van 

~ man en vrouw natuurlijk een heel wezenlijk punt is. Dat geld t.a.v. de sociale 
OI c 
~ wetgeting op het stuk waarvan als ik het wel heb de algemene vergadering net ::-
~ een amendement heeft aanvaard. Dus dat zijn allemaal verschillende facetten en ., 
~ je zou het geweldig verengen als je niet nou in de paragraaf onderwijs als je 

"Ë J daar de emancipatie van de vrouw zou inbrengen. We hebben bijvoorbeeld ook niet 
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een aparte paragraaf om de jeugd. Waarom niet. Omdat het beleid t.a.v. de jongeren 

ook is terug te vinden in het onderwijs, in de arbeidsmarkt, in de aanpak van de 

jeugdwerkeloosheid. En het wordt buitengewoon onevenwichtig en ook volstrekt 

onlogisch als we hier zouden inplakken de paragraaf emancipatie van de vrouw. 

Mijnheer de voorzitter, ik heb dit amendement nu in stemming willen brengen 

omdat anders amendement nr. 74 op deze plaats aangenomen zou worden en dan zou 

ik procedureel geen recht meer hebben om het amendement in stemming te brengen, 

maar ik heb natuu~lijk het liefste dat dit hoofdstuk wat wij voorstellen in een 

algemeen gedeelte wordt opgenomen. 

Goed, dan gaan we dat inderdaad in stemming brengen, maar mevrouw Kappeyne wil 

ook nog het woord. 

Mijnheer de voorzitter, ik spreek persoonlijk als lid van de tweede kamer 

alleen voor mijzelf. Ik kan me voorstellen dat men om redenen van de samenhang 

van een program zegt, ga in een onderwijsparagraaf niet over de emancipatie van 

de vrouw zeggen. Als men dat principe aanvaardt, dan betekent het dat het verder 

bij ieder ander hoofdstuk, waarbij iets van de emancipatie van de vrouw aan de 

orde zou kunnen komen deze argumentatie kan worden herhaald en ik wijs erop dat 

er inhet vorige verkiezingsprogramma liberalen op nieuwe wegen er wel degelijk 

aan verschillende groepen in de maatschappij extra aandacht is besteed. De 

bejaarden, de jongerenen ook de vrouwen en ik zou ervoor willen pleiten dit 

systeem niet bij voorbaat af te wijzen. 

-Applaus-

Dank U wel. 

Mevrouw Alberti • 

Mijnheer de voorzitter, ook wij vrouwen in de V.V.D. kennen de argumenten die 

gebruikt zijn om niet het speciaal nadruk op de positie van de vrouw te leggen. 

Er zouden punten uit het amendement van Enschede zou ondergebracht worden overal 

daar waar ze dan paste., hetgeen niet gebeurt is. Ik zou alleen dit naar voren 

willen brengen, dat wij als vrouw duidelijk moeten weten waar we in onze partij 

staan en dat het er best extra dan nog maar een keer ingezet kan worden. 
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Akkoord. Nog meer sprekers. Ja gaat Uw gang. 

Ik maak een opmerking namens de kamercentrale Zwolle die dit amendement indertijd 

heeft aangenomen. Ik kan niet anders zeggen dan dat wanneer U er een andere 

plaats voor hebt, dan is mij dat ook goed, maar ik meen inderdaad dat dit amen

dement behoort te worden aangenomen. 

Dank U. 

Meijeraan, Naarden. 

Mijnheer de voorzitter, het valt mij tegen dat geen van de spreeksters tegen 

voorstelt om een paragraaf de emancipatie van de man in te voeren. 

Voorzitter, zou ik daar nog op magen aansluiten. lk vind niet dat we op twee 

plaatsen dezelfde zinnen in het program moeten zetten. Dus als we kiezen voor een 

aparte paragraaf emancipatie van de vrouw dan moeten de verschillen facetten die 

op dat terrein liggen, moeten dan uit de andere onderdelen van het program 

worden gehaald en daarin worden ingevoegd. Ik zou dat overigens willen ontraden. 

Ik geloof dat als je aan bepaalde groepen echt aandacht geeft, dan moeten dat 

groepen zijn waarvan wij met zijn allen vinden dat het per definitie zwakke 

groepen zijn die een extra stukje aandacht verdienen. Ik vind dat wil ik U wel 

zeggen, maar ik haal misschien de woede van een aantal dames op mijn hals, ik 

vind het getuigen van een gebrek aan emancipatie als je een apart paragraafje 

over de emancipatie gaat opnemen. 

-Applaus-

Mijnheer de voorzitter, in de eerste plaats vind ik het getuigen van een gebrek 

aan realiteitszin dat men ontkent dat er nog een aparte paragraaf voor vrouwen 

ingevoerd moet worden en ten tweede zou ik willen zeggen. Het lichten van alle 

facsten over de emancipatie van de vrouw uit het verkiezingsprogram en het 

onderlrengen in een aparte paragraaf is echt niet zo moeilijk, want het wordt maar 

een keer genoemd. 

Er is nog een vraag gesteld, dat was namelijk naar de plaats van de vrouw in de 

V.V.D. Daar wil ik een duidelijk antwoord op geven. Die is volkomen geïntegreerd 

en dat is ook de achtergrond geweest van de gedachte dat wanneer er speciale 

aandacht voor de problemen van de emancipatie in het programma moet zijn, dat 

het dan ook geïntegreerd moet zijn in het programma niet apart gezet maar bij 

de onderwrpen waarover we het hebben. Wij hebben niet als bezwaren aangevoerd 

dat het moeilijk zou zijn die passage weer op te sporen en ze apart te zetten, 

maar het is in strijd met de gedachte die wij hebben gehad dat wij een geintegree~ 
programma moesten maken. 

Ik wil heel graag tot stemming overgaan. 

Ik br~g nu allereerst in stemming de tekst zoals die is uitgedeeld en die voor 

u ligt. 

Ik wilde er namelijk wel toe pleiten om in het verkiezingsprogramma een algemene 

paragraaf over de amancipatie van de vrouw op te nemen en ik wou even reageren 

op de woorden van de heer Wiegel, want zoals hij het stelt dat hier een aantal 
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geemancipeerde vrouwen aan het woord zijn, dus dat is voor die vrouwen niet meer 

nodig is, dat is juist, maar wij treden ontzettend arrogant op als wij daarmee 

niet opkomen voor de andere vrouwen die nog niet geemancipeerd zijn en daarom 

past een d~gelijke zijn wel degelijk in het VVdprogramma. 

Dank U wel. 

We gaan nu lll:temmen. In de eerste plaats over het amendement. Het oorspronkelijke 

amendement van de afdeling Enschede zoals U dat voor U heeft liggen. Mag ik rode 

kaarten van U zien voor dit amendement. Rode kaarten voor, rode kaarten tegen. 

Gele kaarten voor, gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor, blauwe kaarten tegen. 

Wat zegt het stembureau. 

Het gaat over het amendement het oorspronkelijke amendement van de afdeling 

Enschede en dat heeft U voor U liggen, dat is een los papiertje. 

Mijnheer de voorzitter even een punt van orde achteruit de zaal. 

Zou ik misschien het stembureau mogen verzoeken rekening te houden, dat de rode 

kaarten tien, de blauwe een zijn en dat er geteld wordt. En niet even gekeken, 

want dat maakt het msschien wat dubieus. 

Dus nogmaals die oorspronkelijke tekst die voor U heeft liggen. Rode kaartem voor, 

rode kaarten tegen. Gele kaarten voor, gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor, 

blauwe kaarten tegen. Dan is het aangenomen. 

Volgende amenemdement 75. 
Voorzitter, ik meen protest te moeten aantekenen. Dit is niet in de afdelingen 

geweest, want het heeft niet in V enD gestaan. Dat blaadje wat zojuist is uit

gedeeld. IkEen dat wij daarover dan ook niet zouden mogen stemmen alleen over 

het amendemEnt zoals het in V en D staat. 

Er is gestemd en het is aangenomen vinden wij. 

Amendement 75· 
Zou het zo kunnen zijn dat er een zodanig mate van rust heerst dat het ook achter

in verstaanbaar is. 

Amendement 75. Iemand daarover het woord, heel kort graag. 

Voorzitter, gestreefd moet worden naar ontplooiing van de intellectuele creatieve 

en communicatieve waaxi• vermogens. Ik geloof dat onderwijs niet alleen de intel

lectuele aspecten mag benaderen. Dat is dacht ik een zaak waarover we het allemaal 

zullen eens zijn. Als het gaat om de ontplooiingsmogelijkheden als het gaat om 

de mondigheid, als het gaat om de weerbaarheid dan is een punt wat hier in dit 

amendementuitdrukkelijk wordt genoemd, namelijk ook de ontplooiing van creatieve 

vermogens van groot belang. Het feit dat dit in dit amendement genoemd wordt 

voorzitter, geloof ik moet voor ons aanleiding zijn om dit amendement te steunen. 

Zeker als jongeren, zeker als JOVD zouden wij dat op hoge prijs stellen, want 

juist voor jongeren is het van belang dat ook die creatieve vermogens duidelijk 

tot uitdrukking komen dat er toch ook in een liberaal programma een expliciet 

punt ower wordt opgenomen. 
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Voorzitter voor de afdeling Groningen heeft eigenlijk gegolden dat wij in de 

toekast toegaan naar een tijd waarin allerlei sociale vaardigheden ontzettend 

belangrijk gaan waden. Wij zijn van mening dat de VVD dat ook in een verkiezings

.progra:mDB. tot ui. tdrukking moet brengen en daarom wil de afdeling Groningen dit 

amendement van harte aanbevelen. 

Dank U wel. Nog meer sprekers. 

Ik wil daar dan nu over stemmen. Mag ik zien dus voor het amendement 75 de rode 

kaarten voor, de rode kaarten tegen. Gele kaarten voor, gele kaarten tegen. 

Blauwe kaarten voor, blauwe kaarten tegen. Stembureau. Het is verworpen. 

76 aangenomen. 77 wordt verwezen naar hoofdstuk 6. U vindt dat op bladzijde 16. 

Daar komt de strekking veel meer tot uiting. 

Heemstra, afdeling Deventer, kamercentrale Zwolle. Ik ben het met U eens dat deze 

bepaling die ik overigens van zeer groot belang achtomdat ik uit ervaring weet 

dat er aan deze opleidingen veel te veel geknutseld is en dat die opleidingen 

erg belagrijk zijn, maar ik vind die bepaling inderdaad te specifiek voor deze 

plaats. Nu verwijst U naar hoofdstuk 6, paragraaf 5a. Ik dacht dat het juister 

was om straks bij paragraaf 3 van dit hoofdstuk onder amendement 104, waar een 

bepaling van snrtgelijke strekking iets algemener, iets meer omvattend staat 

om die bepaling aan te nemen, dan kan ook wat mij betreft deze bepaling vervallen. 

Alleen is het daar niet ingediend. 

De tekst van 104 als U die voorleest dan zult U het merken. 

Het is ontraden, afgewezen. 78 afgewezen. 79 wordt aanbevolen. 

Overdijk, Barendrecht. 

U stelt afgewezen, daarom maar terwijl de tekst dat niet aangeeft, vandaar dat 

ik niet eerder opetend. Wij hebben gemeend dat ORder 78 het nemen van de kalender

leeftijd als ~gangspunt voor toelating. 

Neemt U mij niet kwalijk het is een wijzigingsvoorstel en het wordt aanvaard. 

Ik heb een fmt gemaakt. Akkoord. 

Dan ben ik nu bij 79. Aanbevolen. Akkoord. 80 ontraden. 

Mevrouw van Someren. 

De onderwijsmensen uit de 2e en 1e kamer staan wel achter het ontraden, maar laat 

~ hier n~ het misverstand uit ontstaan van dat we niet het enorme belang van juist 
i= 
Vl 

0 van juist van dat taalonderricht in de funktie van de spreiding van macht, sprei-
~ 

< ding van kennisenorm belangrijk vinden, maar waarom wij achter het ontraden staan 
ó 
~ is omdat wij de oorspronkelijke tekst in het programma die ook over het taalonder-
w 
~ richt gaat gewoon beter vinden. Maar laat er aub geen misverstand over dit ont-
a.. 
~ raden bestaan. Daarom heb ik even het woord gevraagd. 
:c 
~ Dank U. Niemand verder. Ontraden. 

81 ontraden, afgewezen. 82 ontraden gaat Uw gang mijnheer Remkes. 

Voorzitter nu het amendement van de afdeling Groningen amendement 75 verworpen is 

zou de afdeling Groningen met exact dezelfde argumentatie- amendement 82 van harte 

aan willen bevelen. 
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Nog iemand. Voorzitter voor het hoofdbestuur van de JOVD geld exact hetzelfde 

argumentatie zoals de afdeling Groningen zojuist naar voren heeft gebracht, het 

gaat hiet om hetzelfde punt. Ik geloof dat het toch wel triest zou zijn als een 

liberale partij over een dergelijk belangrijk punt geen paragraaf in het program 

zou opnaen. 

Haafkens, ondercentrale Leiden. 

Bij de vakken boven de streep zoals die in de onderwijskringen genoemd worden 

en daar vallen dan onder nederlandse taal, rekenen, franse taal, geschiedenis ed 

daarover wordt niet gevraagd of de kinderen daar geschikt voor zijn en of hun 

individuele aard of die wel past bij die vakken, dat moeten ze leren en dames,ç 

heren ik zou U daarbij willen zeggen dat is maar goed ook. Maar de ondercentrale 

Leiden meent dat er ook voldoende aandacht behoort te zijn voor die vakken waarby 

het kind juist de kans krijgt zichzelf te ontplooien. Een voorbeeld. Gezien de 

steeds toenemende polarisatie in ons land lijkt mij enige training in sociale 

vaardigheid voor de mensen wel nodig en ook de snelle verandering van de wereld 

waarin wij nu leven maakt dat enige training op het gebied van het ontwikkelen 

van creat~eve eigenschappen noodzakelijk. Een partij als de VVD hoeft zich niet te 

schamen om dit in zijn programma op te nemen en mijnheer de voorzitter ik zou de 

mensen dan ook willen verzoeken stemt U dit amendement. Ik dank U wel. 

Ja dank U wel. 

Mevrouw Smit. 

Voorzitter, elke keer dat over het onderwijs gesproken is en met name over het 

basisonderwijs zowel in eerste als in tweede kamer door vertegenwoordigers van de 

VVD is juist op deze golflengte uitgezonden. De onderwijsmensen uit eers~en 

tweede kamerfraktie zijn dan ook de overtuiging toegedaan dat als het amendement 

van de ondercentrale Leiden aangenomen zou worden dat dat een aanwinst voor ons 

verkiezingsprogram zou betekenen. 

-Applaus-

Dan gaan we nu stemmen. 

Rood voor, rood tegen. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, blauw tegen. 

Het is aangenomen. 

~ 83 aanbevolen. Overgenomen aanvaard. Dan 84. 
ï= 
V1 
w Van der Meulen, afdeling Leiderdorp. 
9 Ó Ik heb begrepen dat het een drukfout is wat er staat ontraden want volgens mij 

~ een áfgevaardigde van de kamercentrale Leirlen was men daar in het hoofdbestuur 
w 
~ unaniem voor dit punt. Laten we dat dan maar hopen. Het is gewoon zo dat de 
a. 
~ huidige situatie vele mankementen vertoont m.b.t. dit punt en aangezien een goede 
:r: 
~ aansluiting een eerstevereisten is voor maximale ontplooiingskansen dient hier met 

spoed verbetering in te komen en moeten wij dat als VVD ook duidelijk aangeven. 

Dank U wel. 

Het is geen fcmt. 
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OOk hier geld eigenlijk weer hetzelfde voorzitter als bij amendement onder nr.82 

dat door de sprekers van de VVD in 1e en 2e kamer steeds is benadrukt dat die 

aansluiting beter zou moeten worden, dus U zou zeer gelukkige mensen maken van die 

vertegenwoordigers in 1e en 2e kamerfraktie wanneer U het amendement van de 

afdèling Leiderdorp zou aanvaarden. 

Stemmen. Rood voor, rood tegen. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, blauw tegen. 

Het is aangenomen. 

85 ontraden. 

Vos, Eindhoven. 

Wij zijn juist~Bn Eindhoven voor deze amendement om de volgende reden. Niet alleen 

uit onderwijstechnisch gebied, want ik ben zelf dus leraar op een lyceum in 

Eindhoven. Ik begrijp dat het argument is het geld. Maar dat geld dat kan dus weer 

worden opgevangen uit een andere pot omdat straks werkeloze collega's daardoor de 

kans krijgen om aan het werk te komen, dat is ons argument waarom wij voor verla

ging van deze leerlingenschaal zijn. 

Voorzitter, afdeling Groningen is uiteraard bijzonder gelukkig met de steun van 

afdeling Eindhoven. De kosten kunnen niet alleen opgevangen worden door de werk

loze leerkrachten, maar de kosten kunnen naar mijn gevoel ook opgevangen worden 

door de schoolokalen die op dit moment in veel grote steden leeg staan, dat is 

dacht ik allemaal inpasbaar. Verder is het zo dat op dit moment in het kleuter- en 

basisonderwijs nog klassen voorkomen van 40 leerlingen, dat lijkt ons een byzónder 

ongewenste situatie en daarom heeft de afdeling Groningen in dit amendement hier 

voorgesteld. 

Het is inderdaad zo dat de financiele konsekwenties hierbij een grote rol spelen 

in het ontraden en verder moeten we natuurlijk ook in de gaten houden of we de 

toenemende gezinsverdunning als ik het zo mag noemen. Over 85 rood voor, rood 

tegen. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, blauw tegen. Het is aangenomen. 

86. 
Ik ben Zeelese uit Delft. 

Namens de afdeling Delft zou ik U met klem willen verzoeken om toch een paragraaf 

op te nemen voor schooladviesdiensten. U heeft dit in liberalen op nieuwe wegen 

indertijd ook al gesteld en gezegd dat tot~andkoming van schooladviesdiensten .. 

moeten worden bevorderd en of U het nou ontplooiingskansen of ontplooiingamogelijk 

heden noemt, dat doet niet zo zeer ter zaken, want de start van de verschillende 

kinderen is ongelijk en daar kunnen de schooladviesdiensten een grote rol in 

spelen en daarom dringen wij er met klem op aan dat U wel een paragraaf daarover 

opneemt. 

Dank U wel. We hebben wel de konsekwenties van het een en ander overwogen vinden 

het in de eerste plaats te gespecialiseerd en ten tweede moet je ook een groot 

vraagteken zetten bij de werking van bepaalde schoolbegeleidingsdiensten. 

Stemmen. Rood voor, rood tegen. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, blauw tegen. 

Verworpen. 
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87 aanbevolen. AanEenomen. 88 ontraden. Geen sprekers, afgewezen. 89 ontraden. 

Mevrouw van Someren. 

Mijnheer de voorzitter, alweer namens beide kamers. In beide kamers is door de 

onderwijsmensen altijd krachtdadig om het woord uit het amendement te gebruiken 

gestreefd naar het verkrijgen van een ononderbroken ontwikkelingsproces tussen 

kleuter- en basisonderwijs. Toen ik heel lang geleden deze materie mocht behande

len heb ik daar al over gepraat. Het is later op buitengewoon strijdbare wijze 

door mevrouw Smit-Kroes overgenomen. De sprekers over onderwijsin beide kamers 

zouden wat ongelukkig zijn als dit congres dit niet zou aanvaarden. 

Maar het probleem was, dat als het geïntegreerd is spreek je over basisonderwijs 

en voor dat het geïntegreerd is spreek je over kleuter- en lager onderwijs. 

Dat kan niet, dus dan zou de redaktiekommissie vrij moeten zijn om basisonderwijs 

te vervangen door lager onderwijs. 

Ja daar ga ik vanuit. Ik ben ervan uitgegaan. 

Maar op deze wijze wekt het de indruk op alles wat wij hebben staan nastreven 

al die jaren nu ineens verworpen zou worden en daar zijn wij wat beducht voor. 

Dat is het enige voorzitter. Dank U. 

Dan stemmen we, gehoord dit alles. Rood voor, rood tegen. Geel voor, geel tegen. 

Blauw voor, blauw tegen. Het is aangenomen. 

En de redaktiekommissie zal er dus naar kijken. 

90 ontraden te gedetailleerd qua opsomming. 

Mevrouw Smi t. 

Voorzitter, weer namens de onderwijsmensen in de 2e kamerfraktie en met name 

namens een onderwijsman die hier een lans gebroken heeft in de 2e kamer om in het 

beleid van de huisige minister toch gedaan te krijgen dat er ook aandacht gegeven 

wordt aan andere elementen dan de sociaal economische elementen waardoor een 

achterstandvan een kind te verklaren zou zijn in het amendement van de afdeling 

Meppel is, lijkt ons een heel goede poging gedaan om juist aan te geven waarin 

nou een verschil schuilt tussen liberale onderwijsfilosofie en een socialistische 

onderwijsfilosofie. Als we nou werkelijk een punt in handen hebben waar we dat 

aan kunnen geven, zeker t.a.v. de huidige demissionaire socialistische minister 

van onderwijs dan ligt het in dit amendement. 

Meijeraan, Naarden. 

Ik dacht dat de vergadering zich zo langzamerhand afvraagt om althans voor een 

volgend verkiezingsprogram t.z.t. geen aanbeveling zal verdienen dat verschil

lende specialisten uit kamerfrakties meer bij het concept-verkiezingsprogamma 

worden betrokken. Niet zozeer bij de amendementen maar bij het concept. Dat is 

vraag 1. Maar om nu te riskeren dat er dan nu geen applaus opgaat bij de mensen 

die dit wel een mooie opmerking vonden. Ik dacht dat de vergadering zoals die 

hier zit de strekking van wat hiet staat in dit gedetailleerde amendement niet 

kan onderschrijven omdat je er eenvoudig specialist voor moet zijn om het te 

begrij-pen. 
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Dat is voor een verkiezingsprogramma op deze manier in deze sector aangevuld door 

meningen van vooraanstaande lieden die we overigens respecteren in hun deskundig

heid en ook in het algemeen dat wil ik er dan even bij zeggen, dat het toch niet 

juist zou zijn om op een bepaald onderdeel zover in details te gaan dat het een 

verkiezingsprogram moet zijn, dat het evenwichtig moet blijven en dat kunnen 

we niet meer bezien de strekking van de details kunnen we niet overzien en met 

alle respect voor ~e inbreng die ze de volgende keer kunnen geven overwogen 

beperkt kort en krachtig dacht ik te mogen aanbevelen persoonlijk weer om het nu 

niet aan te nemen, want het wordt veel te veel, veel te gedetaillerd, het gaat 

zijn doel voorbij, het heeft geen zin. 

Voorzitter, het spijt mij toch met de vorige spreker het radicaal oneens te moete~ 

zij~. Ik geloor dat dit punt een belangrijk punt is en dat we het zeer zeker 

zouden moeten opnemen. Onderwijs is altijd een kwestie geweest waar de JOVD bij-

zonder veel aandacht aan heeft geschonken en ook zijn we bijzonder. 

Mag ik U even storen. Er staat ieder partijlid vrij om te spreken en er zijn afge

vaardigden van afdelingen die worden gevraagd hun kwaliteit erbij te noemen, maar 

of nu iemand lid is van het hoofdbestuur of van de JOVD of van NV Philips gloei

lampenfabrieken dat is binnen de VVD niet relevant. U mag Uw eigen mening geven 

zoals ieder partijlid dat mag. 

Dat zal ik dan doen voorzitter als U dermate groot belang aan hecht dan zal ik 

daat a titre pereonnel spreken. 

A titre pereonnel voorzitter dan nogmaals de mededeling dat het voor de jongeren 

belangrijk is wat hierin staat. Dat wij bijzonder gelukkig zouden moeten zijn 

en als dit standpunt van de kamerfraktie in deze vorm zou worden onderstreept. 

Mevrouw Smit. 

Voorzitter, natuurlijk voel it mij gevleid door de complimenten die mij toegagevel 

zijn. Het moet mij toch van het hart dat als we het hebben over achterstandsitua-

ties in het onderwijs en als we daar allemaal de mond vol van hebben dat we dan 

ook zullen moeten streven ook als liberalen om daar inhoud aan te geven. Mijnheer 

de voorzitter t.a.v. de benadering van de achterstandsituaties in het onderwijs i1 

een wezenlijk verschil tussen socialisten en liberalen. Socialisten menen dat 

~ je alleen in een achterstandsituatie zit wanneer je inkomen laag is. liberalen 
i= 
~ menen dat dat een van de kriteria zou kunnen zijn, maar dat er naast inkomen 
9 ~ ook andere kriteria van belang zijn om te kunnen zeggen of een kind in een achter· 

~ standsituatie verkeert. Wij menen dat elk kind dat in een achterstandsituatie 
!;:2 
~ verkeert geholpen moet kunnen worden. Dat is het wezenlijke verschil tussen de 

~ benadering van socialisten en liberalen in het ond«Wijs. Als er de klacht komt 
< :z: 
~ dat dit de ingewikkelde taal is, mijnheer de voorzitter, dan zijn de onderwijs-

mensen uit eerste en tweede kamerfraktie gaarne bereid om dat aan de herlezers 

over te laten om dat dan in begrijpelijker taal te verwoorden. Maar aub vergade

ring laat zien in een verkiezingsprogram wat in het onderwijs het verschil is 

tussen socialisten en liberalen. 
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Dank U wel. 

Ook mijnheer Meijeraan nog een tweede keer, graag kort. 

Wederom met alle respect. Ik dacht dat vrijwel geen hond zal begrijpen uit deze 

tekst dat dit nou het verschil is tussen liberàlen en socialistisch. Ik dacht 

dat onze kamerleden ook zonder deze tekst hun mening toch konden uitdragen. 

En als U wilt wat U zegt te willen dan had er een andere tekst moeten staan 

op een andere plaats in strengere bewoordingen. Dit stelt volgens mij, heeft 

geen effekt. Dank U wel. 

Stemming over amendement 90. Rode kaarten voor, rode kaarten tegen. Gele kaarten 

voor, gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor, blauwe kaarten tegen. Wat zegt 

het stembureau. Het is aangenomen. 91 ontraden. Niemand vraagt het woord, dan is 

het ontraden en daarmee verworpen. 92 aanbevolen. Akkoord. 

Mevrouw van Ulsen, Leeuwarden. Zou U kunnen toelichten op grond waarvan U dit 

ontraden heeft. Nee ik vraag een toelichting van U. 

Het is daarin gedetailleerd, zeer gedetailleerd zelfs en ik moet er ook bij 

zeggen, moet dat nu op deze manier hier in dat verkiezingsprogramma voorkomen. 

Mag ik even nog zeggen mevrouw. De oorspronkelijke paragraaf zoals die was voor

gesteld en die dus dan vervangen zou worden heeft een veel ruimere strekking. 

Die zegt namelijk het streven naar eenvormige schooltype enz. en nu wordt er 

alleen nog maar gesproken over vakscholen. 

U hebt gevraagd om uitleg, die probeer ik U te geven. Het oorspronkelijke b slaat 

dus ook op de hele kwestie van de middenschool en zou dus volstrekt verkeerd 

zijn wanneer dat allemaal komt uit te vallen door i.p. daarvan het amendement 

Leeuwarden op te nemen. Om die reden hebben wij het ontraden. Wij vinden het 

jammer. Dank U. 

Mevrouw Gerritsma, kamercentrale Leeuwarden. 

Ik spreek namens. de eigenlijk namens de geestelijke vader van een bepaald ontwerp 

amendement, dat hier niet meer staat, maar mijnheer Steenmeijer ook lid van de 

onderwijskommissies voor zover ik weet. Maar mijnheer Steenmeijer die kon hier 

nog niet aanwezig zijn, maar hij wilde graag weten en graag een nadere preciserin@ 

van het woord eenvormige schooltypen. Hij zegt, dat is niet een duidelijk woord. 
~ 
w Dat is ook niet een woord dat de mensen aanspreekt. De vakman, de heer Steen-
i= 
(/) 

0 meijer die weet al niet wat er mee bedoeld wordt laat staan de leek die dit 
~ Ó programma leest. Zou U daar even een uitleg van kunnen geven. Misschien wordt 
~ 
~ er wel iets zinnigs mee bedoeld. 
~ 
w Mevrouw gelukkig is het zo dat al die lettertjes die onder de hoofdstukken staan 
a. 
~ die zijn voorzien van een inleiding en daar staat heel duidelijk in een uniforme 
J: 

~ middenschool ontkent dat ieder mens zijn eigen persoonlijkheid is. Dan wordt in 

die inleiding heel duidelijk gezegd welke bezwaren wij daartegen hebben en een 

eenvormig schooltype dat betekent dus dat daarnaast geen andere type worden 

geduld een andere uitleg zou ik daarom werkelijk niet kunnen geven. 
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5 
~ Dus het lijkt mij toch vrij duidelijk wat er staat, maar wij willen U wel toe-

i zeggen dat als het amendement Leeuwarden wordt verworpen dat de redaktiekommissie 

1 naar aanleiding van Uw opmerking nog kijkt naar dat begrip eenvormig schooltype 

1 omdat redaktioneel zodanige verandering dat het eenieder duidelijk is. Kunt U 

~ zich daarmee verenigen. 

~ Mijnheer de voorzitter eigenlijk nog niet helemaal, want de heer Steenmeijer die 
8 
o was al bang dat U daar de eenvormige middenschool mee zou bedoelen. En hij zegt 

~ de eenvormige middenschool dat is iets wat in de contourennota helemaal niet aan 
Q 
c 
~ de orde komt. En de contourennota komt aan de orde de pluriforme middenschool. Er 

1 wordt niet meer gesproken over een uniforme middenschool. En als wij nu gaan 

~ spreken in de inleiding of bij de punten over een uniforme middenschool, dan 
"Ë 
§ roep je dus een spookbeeld op, een karikatuur en dan ga je dat karikatuur weer 
"' 
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bestrijden, dat is niet juist. Ik sta hier een beetje hulpeloos, zoals wel meer 

mensen plegen te doen, want ik spreek alleen maar namens de heer Steenmeijer op 

dit moment niet aanwezig kon zijn. 

Zijn er misschien elektorale redenen vroeg de heer Steenmeijer zich af dat U sprak 

over een uniforme middenschool, wat toch eigenlijk niet meer in de contourennota 

staat. 

Mevrouw, dit is een verkiezingsprogram, daar hebben we volstrekt geen elektorale 

bedoelingen mee. 

93 stemming. Rood voor, rood tegen. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, blauw tegen. 

Het is verworpen, we gaan naar 94. Wordt ook ontraden, ook om dezelfde redenen 

namelijk veel te uitvoerig. Het is veel te lang. Dames en heren, ik moet U wel 

voorhouden we komen wel in tijdnood hiermee. 

Voorzitter de leden van de 2e kamerfraktie die onderwijs behartigen zijn de 

mening toegedaan dat de afdeling Meppel een genuanceerder standpunt heeft aan

gebracht en zouden dat bij U willen aanbevelen. 

Ik moet daar toch ernstige redaktionele bezwaren tegen maken. Als U kijkt naar 

de opbouw van het verkiezingsprogram dan is overal kort en kernachtig zodat het 

ook gelezen kan worden gezegd wat wij bedoelen. Wanneer U die lengte van de inter

ventie van Meppel ziet dan zou dat er hoogstens toe kunnen leiden dat de redaktie

kommissie nog eens zegt, laten we naar de inleiding kijken, maar het zou buiten

gewoon onverstandig zijn om een belangrijk punt als de middenschoolhelemaal eruit 

te laten vallen door deze vrij lange opsomming. Het moet kort, kernachtig en dui

delijk zijn dit verkiezingsprogram, niet te gedetailleerd, maar zeker ook niet 

per onderdeel gedetailleerd • 

Stemmen over 94. Rood voor, rood tegen. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, blauw 

tegen. Het is verworpen. 

95 ontraden, verworpen, 96 ontraden, verworpen. 97 ontraden, verworpen. 

98 ontraden, verw. 
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Deze stelling zou al een zekere discriminatie kunnen inhouden en wellicht daarom 

moeten wordmgeschrapt. Maar nog veel belangrijker lijkt mij dat er geen praktisch• 

uitwerking van deze gedachten mogelijk is en daarom worden geen wegen aangegeven 

in de inleiding. Om die reden zouden wij het dan ook willen schrappen, terwijl 

amendement 99 duidelijker aangeeft wat er wellicht bedoeld wordt. 

Voorzitter, ik ben enigszins verbaasd dat hier wordt bepleit om dat artikeltje d 

teschrappen, omdat ik het juist van het allergrootste belang zou vinden, kijkend 

ook naar onze opvatting dat goed onderwijs een van de beste mogelijkheden is voor 

kinderen om zich te kunnen ontplaien later ook dat wij speciale aandacht geven aan 

die leerlingen uit gezinnen die , waar geen studietraditie bestaat. En ik zou 

het een verarming vinden als we dit puntje uit het program zouden halen. 

Dank U wel. 

Mevrouw Smit. 

Voorzitter de onderwijsmensen uit de 2e kamerfraktie zouden een lans willen breken 

om toch Barendrecht te volgen. Niet zozeer omdat wij menen dat de leerlingen uit 

de gezinnen zonder studietraditie geen hulp zouden moeten hebben, maar omdat wij 

menen dat alle leerlingen die daar behoefte aan hebben steun verdienen en dat die 

steun niet afhankelijk mag zijn of je vader of moeder wel of niet een studietradi

tie achter de kiezen hebben. 

-Applaus-

Dat moge waar zijn, maar de vervelende is, wij zijn gebonden aan de procedure die 

Barendrecht volgt gooit met het badwater het kind weg. Daarom zouden wij dringend 

willen aanraden om Barendrecht te laten staan. 

Mevrouw van Someren. 

Ja in dit geval scheiden zich de wegen van de frakties. Ik moet zeggen wij steunen 

van harte wat de heer Wiegel net gezegd heeft. Want wat is nou een van de voor

naamste redenen voor die achterstand. Het verschil in kennisniveau van de ouders. 

Er is gebleken uit zovele onderzoekingen, dat er echt onderwijskundig alle reden 

voor is om dit knelpunt apart van ons programma te noemen en met Hans Wiegel zou 

ik het een verarming vinden als dit uit het verkiezingsprogram zou verdwijnen. 

Dus ik zou U aan willen raden dit te laten staan. En Barendrecht niet te volgen. 

Overdijk, Barendrecht. 

Wij ontkennen ook niet de gedachte die erachter zit. Ik wijs er alleen op het 

feit dat wanneer het zo over komt U nergens en dat zou wellicht in de inleiding 

dan verder naar voren moeten komen op welke wijze U er een praktische uitwerking 

daaraan wil geven. Dat was veel meer de achtergrond van dit amendement dan het 

schrappen van de gedachte. 

Dan moet U het toch ook even zien in combinatie met amendement 99. 
Als je het schrapt heb je een verarming. Als U kijkt naar 99 dan hebt U een 

verrijking verder van het program. 
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Okee. Met 99 dat heb ik ook gezien dat ben ik met U eens. Wellicht een verdere 

verduidelijking in de tekst is dan op zijn plaats als aanbeveling. 

We gaan stemmen. 

Voordat we nou onduidelijkheid krijge, 99 komt in de plaats van 98, dat heeft 

dus de verdere strekking. Het lijkt het meest verstandig om 99 aan de orde te 

stellen. Als dat is aangenomen dat dan 98 wordt teruggetrokken. Ik dacht dat 

dan iedereen tevreden was. 

Ik weet het niet mijnheer de voorzitter of iedereen dan tevreden moet zijn. 

We stemmen over 99 en mag ik dan zien de rode kaarten voor 99, de rode kaarten 

tegen. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, blauw tegen. Aangenomen. Dat dus in 

de plaats, we hoeven verder niet meer te praten over 98. Dan 100 wordt aanbevolen. 

Sprekers geen, aangenomen. 101 wordt ontraden, afgewezen. 102 ontraden. 

Mijn naam is Heukels, ik spreek namens de afdeling Utrecht. Wij hebben gemeend 

het woordje leerrecht is nader te moeten beschouwen en het daar staat in met 

andere woorden dat iemand wanneer dan ook tijdens zijn leven recht heeft op onder

wijs. Wij wilden graag van U zien hoe U in Uw vorige amendementen reeds herhaalde

lijk naar voren bracht de financiering, hoe U dat denkt te financieren. Wij 

willen niet hebben dat een recht op onderwijs komt, maar een mogèlijkheid tot 

onderwijs. Ik zou graag willen horen van het hoofdbestuur wat ze n.a.v. reeds 

eerdere na nummer 85 aangevoerde argumenten nu zeggen wij ontraden dit. 

Dank U mevrouw Smit zal het woord voeren namens het hoofdbestuur. 

Ik heb het gevoel dat ik op glad'ijs sta, mijnheer de voorzitter. 

Voorzitter, wanneer er over leerrecht gesproken wordt, moeten we dat in de dis

cussie zetten naast de leerplicht. De VVd is tegen het verlengen van de leerplich1 

zoals die op dit moment op tafel ligt om te praten over verlenging van die 10 

jaar leerplicht. Dus na je 16e jaar. Wij zeggen, dan zou je daarnaast moeten 

zetten het leerrecht. De mogelijkheid dat iemand in een latere fase tot de 

conclusie komt dat hij weer het onderwijs wil instappen. En in dat verband zult 

U moeten zien dat leerrecht iets wezenlijks is, dat daar inhoud aan gegeven 

kan worden, als U de gedachten die je in de VVD leven rond de open universiteiten 

en de benadering van de open school, dan is daarin heel concreet aangegeven 

dat het te realiseren is om ook werkelijk van je leerrecht gebruik te kunnen 

maken. Dat betekent dus dat je dan ook over permanente educatie die over 

wederkerend onderwijs moet kunnen praten en dat het niet zo moet zijn dat het 

avondonderwijs en al dat soort vormen van onderwijs verder afgebroken gaan worden. 

Dat zou betekenen dat leerrecht op de tocht komt te staan. Wij willen ons sterk 

maken om de mogelijkheid te geven ongeacht je leeftijd om onderwijs te genieten. 

Maar voor wat de financiering betreft en dat was de vraag die gesteld wordt, 
. er niet voor staat er op geen enkele man~er dat je •%x••% hoert te betalen. Iedere Nederlander 

heeft ook het recht om in een auto te rijden, tenminste nog steeds, maar je moet 

er vrij behoorlijk voor betalen. Dat zou hier ook zeer weldenkbaar zijn. 
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Er is niet gezegd dat er kosteloos onderwijs is voor iedere Nederlander tot zijn 

of haar 88e jaar. 

Mijnheer de voorzitter ik zou graag van U de mogelijkheid willen horen hoe U als 

U recht geeft op les, op latere leeftijd. Ik stel me dat zo voor. Iemand heeft 

een baan, heeft er geen zin meer in en zegt ik ga onderwijs nemen, want ik heb 

er recht op. Ik ga mijn baan opzeggen, ik moet dan maar door de staat gefinancierd 

worden, want dat zijn eventuele mogelijkheden en daar heeft Utrecht bezwaar tegen. 

Zij willen wel degelijk hebben dat de mogelijkheid, wat mevrouw Smit heel duidelyk 

zegt, maar het recht met eventuele gevolgen van dien zeker vanuit de linkse hoek 

benaderd vind ik fout. Ik geloof dat wij en daar streven wij naar om ook op een 

gegeven moment te kijken wat is nog haalbaar, betaalbaar en dat wij niet vinden 

dat iemand op bepaalde leeftijd wil zeggen, ik wil door de staat betaald worden 

want ik heb er recht op. 

Dat staat er dus ook niet. 

Nee maar U suggereert dat hierin wel. 

Dat is de afdeling Leeuwarden en wij zijn van mening dat dat wel gesuggereerd 

wordt, dat mensen dan hier een recht aan ontlenen en dat recht gaan opeisen en 

dat is inderdaad niet duidelijk wie dit gaat betalen, Want het is kennelijk niet 

de bedoeling van U dat de staat dat betaalt. Misschien dat er dan een dusdanige 

formulering kan komen, dat het in ieder geval dat recht afgezwakt wordt. 

Mevrouw Smit. 

Mijnheer Reukels haalt twee dingen door elkaar. Hij haalt namelijk door elkaar 

het recht op onderwijs en het recht op inkomen. Dat zijn twee gescheiden zaken. 

Als wij het hebben over recht op onderwijs dan menen wij dat het nooit zo mag 

zijn, dat gezien je leeftijd je niet een school binnen kan komen. Dat je niet 

het avondonderwijs, dat je niet de open universiteit binnen kan komen. De andere 

kant in het priv~verband namelijk van wat de konsekwenties zullen zijn in de 

inkomenssfeer van het gaan genieten van onderwijs is een ander hoofdstuk. 

Maar dat moet toch duidelijk aangegeven worden, desondanks. 

Mag ik voorstellen dat we deze discussie beeindigen. En dat we in de inleiding 

de passage de onduidelijkheid hierover redaktioneel wegnemen. 

~ Ik geloof dat de afdeling Utrecht hier zondermeer mee akkoord kan gaan. 
i= 
Vl 
w Nog iemand behoefte aan stemming over 102, dan is het verder verworpen. 
9 Ó Dan 103, het wordt ontraden. 

~ Mijnheer Remkes. 
w 
~ Voorzitter, voor amendement 103 geld precies hetzelfde als voor het voorgaande 
a.. 
~ amendement van de afdeling Groningen, m.b.t. verlaging van de leerlingenschaal 
J: 
~ wat zojuist is aangenomen, dus ik zou ook dit amendement van harte aan willen 

bevelen. 

Nee we willen het juist afwijzen. Denkt U aan de financiele konsekwenties. 

Is dit haalbaar. Daar zit een verschil in lager onderwijs en voortgezet onder

wijs. 
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Ontraden. We gaan stemmen. Wie voor 103. Rood voor, rood tegen. Geel voor, geel 

tegen. Blauw voor, blauw tegen. Het is verworpen. 

104 wordt overgenomen. Akkoord aanvaard. 105 wordt overgenomen. Akkoord. 106 

wordt ontraden. 

Van Drien, afdeling Nunspeet. Wij kunnen er begrip voor opbrengen dat het hoofd

bestuur de amendementen zoals ze voor ons liggen in een paar korte en krachtige 

bewoordingen hetzij aanbeveelt om ze over te nemen, hetzij ze aanbeveelt om ze 

te verwerpen. Het is niet iedereen duidelijk waarom het hoofdbestuur diverse 

voorstellen zondermeer als te verwerpen beschouwt en het lijkt mij dan ook in 

het kader van een goede discussie vooraf in de afdelingen voor de toekomst gewenst 

dat er een iets betere omschrijving komt van de argumentatie van de zijde van 

het hoofdbestuur zeker de kamerfrakties waarom. Tweede vraag van ons betreft 

de tegenstelling die wij hebben menen te moeten constateren tussen diverse specia

listen in onze kamerfrakties en de opstelling van het hoofdbestuur terzake van 

bepaalde punten. Is het mogelijk om aan te geven hoe deze missing link in de 

communicatie is ontstaan en welke mogelijkheden er in de toekomst zijn om dit te 

voorkomen. 

Ik wil daar graag antwoord op te geven. Wij hebben ons heel nadrukkelijk op het 

standpunt gesteld dat het verkiezingsprogram zich moet bepalen ik zeg uitdrukkelyk 

niet beperken tot, maar bepalen tot hoofdlijnen. En het is duidelijk dat ieder op 

het eigen vakgebied natuurlijk allerlei wensen heeft, maar het is de vraag of het 

nodig is die vast te leggen in de vorm van richtlijnen aan die deskundige door 

dat allemaal punt voor punt in een verkiezingsprogramma op te nemen. Wij hebben 

gekozen voor een kort, helder en duidelijk verkiezingsprogram zonder teveel 

details, daarbij vertrouwende op de eigen inbreng van de kamerleden. Ik begrijp 

heel goed dat ieder die een bepaald vakgebied bestrijkt graag daarvan zoveel moge

lijk terug vindt in het verkiezingsprogram. En omdat wij zoveel voortreffelijke 

onderwijsspecialisten hebben in de tweede en eerste kamerfrakties is het zo dat 

het op dat punt heel duidelijk tot uiting is gekomen. Bij andere hoofdstukken 

minder. Maar wij willen toch ervoor waarschuwen dat we niet teveel in details 

gaan en dat U ook vooral het ontraden niet iedere keer uitlegt als iets waar het 

~ hoofdbestuur dan blijkbaar tegen is en zegt wij vinden dat de fraktie dat anders ;:::: 
Vl 

0 moet doen. Nee, wij hebben ons ook beperkingen opgelegd en die hebben hier en 
llol: 
< daar tot ontraden geleid. En we hebben er ook veelal bijgezet, treedt teveel in 
~ 
~ details of is te gedetailleerd. Dat is het antwoord op Uw vraag. 
w 
~. Voorzitter, ik ben U erkentelijk voor dit antwoord, alleen gezien de recente 
0. 

~ gebeurtenissen in de eerste en tweede kamer t.a.v. de abortusparagraaf bijv. kan 
:::c 
·~ ik me dus voorstellen dat als je de volksvertegenwoordigers een bepaalde vrijheid 

laat, dat brokken zoals die gemaakt zijn en waarvan U zelf op het vorige congres 

gezegd heeft dit had niet mogen gebeuren, dat je hier weer via een achterdeur 

misschien dezelfde procedure, maar dan op een andere terrein binnenhaalt. 
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In het kader daarvan, lijkt het mij gewoon verstandig, mede ook om de discussie 

in de afdelingen op een wat hoger niveau te brengen, niet alleen te ontraden 

maar met een kleine indikatie van het hoe en het waarom. 

Ik ben dat met U eens, maar ik kan me toch heel moeilijk voorstellen dat over 

de inhoud als van amendement 106 waar we nu over spreken zich de toestand zal 

voordoen die U daarnet heeft aangedaan. 

Nee voorzitter, ik praat niet over amendement 106 ik praat in zijn algemeenheid. 

Wij zijn bezig met amendement 106. We brengen het in stemming, het wordt ontraden 

dus. Rood voor, rood tegen. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, blauw tegen. 

Het is verworpen. 

107, hoofdbestuur ontraden. De oorspronkelijke tekst is sterker. 

Reukels uit Utrecht. 

Ik zou U toch graag enige vraag willen stellen voor ik verder reageer. Wat het 

hoofdbestuur precies bedoelt met hun punt A. Wat is die geleidelijke ontwikkeling. 

Dan kan ik daar naar aanleiding van zeggen of U~recht het intrekt ja of nee. 

Of dat wij nog even nader toelichting willen of stemming. 

~ De integratie die wordt beoogt die zal geleidelijk moeten plaatsvinden. Het is 
c 
111 

] zo dat je bij bestaande structuren waarbij zoveel mensen zijn betrokken niet door 
ii z een grote hamerslag van de voorzitter van de tweede kamer en vervolgens van de 
Cl 

~ eerste kamèr kunt zorgen dat die integratie heeft plaats gevonden, dat moet een 

E geleidelijke ontwikkeling zijn en van die gèleidelijke ontwikkeling is het 
"Ë 
~ onderdeel dat Utrecht eruit gehaald heeft, wellicht een onderdeel, maar het zou 
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een vérschraling zijn om het bij het amendement Utrecht te laten, wij willen juis1 

veel verder gaan, maar dat niet in een klap. 

Misschien mag ik dan voorzitter vragen om in de inleiding dit iets duidelijker 

naar voren te brengen, dan als de afdeling Utrecht onmiddellijk bereid om het in 

te trekken. 

Akkoord. Dan blijft het ontraden, wordt het ingetrokken. 

Dan komen wij bij 108. 

Voorzitter de wet universitaire bestuurshervorming heeft een hoop haken en ogen. 

De Vries l titre personnel. 

Er zijn duidelijk goede kanten aan er zijn ook kanten aan die duidelijk verbeterd 

zouden moeten worden. Daar zal iedereen het ongetwijfeld overeens zijn. Het punt 

wat op dit moment in het concept-program staat, de wet universitaire bestuurs

hervorming wordt herzien geeft geen enkele duidelijkheid over welke aspecten men 

het hier heeft. Over welke punten men die wet universitaire bestuurshervorming 

wil herzien. Een ding is duidelijk, de bestuurbaarheid kan op sommige momenten 

door de WUB in gevaar worden gebracht van de universiteiten. Ik geloof dan ook 

dat we dat expliciet zouden moeten zeggen, zijnde het amendement wat op punt B is 

ingediend. Die bestuurbaarheid, daar gaat het om. Ik geloof niet dat ook de posi~ 

tieve kanten van de wet universitaire bestuurshervorming bij democratisering erui1 

zouden moeten worden geschrapt. Mag ik het hoofdbestuur vragen om een toelichting 

of inderdaad hetgeen er bedoeld is. 
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Die toelichting die staat dus in de inleiding, die is als toelichting bedoelt. 

Het beheer aan de universiteiten moet zich kenmerken door grote doelmatigheid 

en moet voldoen aan hoge eisen van onderwijskundig, financieel en personeel 

beleid, dat is de toelichting die was er al. 

Begrijp ik voorzitter, maar dan nog geloof ik dat het punt blijft bestaan, immers 

het mededelen dat de WUB als zodanig dient te worden herzien zonder enige nadere 

concretisering laat de ruimte open dat er naderhand ook de democratiseringsaspee

ten onder de hamer zullen gaan verdwijnen. Daartegen zou ik duidelijkeen stem 

willen laten horen. 

Dat kan wel, maar dat wordt niet door het amendement 108 verteld, dus daarvoor 

hoeven we dat amendement niet aan te nemen. Bezwaar van 108 is, dat het veel ••~• 

beperkter is dan wat wij in de toelichting hebben gezet. En het punt democrati

sering daar is iedereen zelf bij. 

108 wordt over gestemd. 

Rood voor, rood tegen. 

Ik ben van der Stoel Bergen op Zoom. 

Ik wilde ook even pleiten voor het aannemen van het amendement Groningen. 

Ik studeer universitair dat zeg ik er even bij, omdat als je midden in de chaos 

zit het allemaal van nabij zo meemaakt en dat je dan een kreet als de WUB moet 

veranderen, dat je daar zo weinig mee doet. En daarom ondersteun ik inderdaad het 

amendement van Groningen omdat daar staat wat er wezenlijk aan de hand is. Je moet 

de Wub dan wel veranderen, maar je moet aangeven waarin. En mijnheer Korthals 

heeft net gewezen wat er in de toelichting staat, maar we zouden ook graag in dit 

punt wat willen onderstrepen. De bestuurbaarheid moet verhoogd worden. 

Maar dat staat met zoveel woorden in de inleiding, want er staat het beheer moet 

voldoen aan hoge eisen enz. 

We gaan dan nu stemmen, mag ik de rode kaarten voor, het gaat om amendement 108. 

Rood voor, rood tegen. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, blauw tegen. 

Het is aangenomen. 109 wordt aanbevolen door het hoofdbestuur. Aangenomen. 

110 wordt ontraden vanwege alle politieke konsekwenties die erverder aan vast 

zitten. Het is afgewezen. Dan komen we bij 111, het amendement wordt aanbevolen. 

Akkoord. 112 ontraden, akkoord. 113 wordt aanbevolen, akkoord. 114 wordt ontraden. 

Steiner, afdeling Wageningen. 

Het amendement ·van de afdeling Utrecht, willen wij gaarne vanuit Wageningen onder

steunen, omdat door de enorme toename van het aantallstudenten en ik apreek dan 

speciaal hier over de landbouwhogeschool in Wageningen, het onderwijs in enkele 

afdelingen, zeg maar in verschillende afdelingen gaat ten koste van het onderzoek. 

Niet zozeer wat betreft het materiaal en degebouwen, maar vooral wat betreft de 

personele sfeer en daarom zouden wij gaarne het amendement van Utrecht ondersteuni 

dank U. 
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Voorzitter, misschien mag ik er iets op zeggen. Bepaald begrip voor de intensie 

die uit het amendement spreekt, maar het hoofdbestuur vond het toch a wat te 

gedetailleerd, b als inderdaad dit als expliciete eis wordt gesteld, zit daar 

aan de uitwerking buitengewoon veel vast, zo een voudig is het niet en we vonden 

het daarom voor het verkiezingsprogram ook kijkend in de hele rest van de para

graaf, paragraafje 4, hoger onderwijs, vondèn we het uitgaande van de intensie 

dat die ons uitspreekt meer iets bijvoorbeeld als een van de punten voor een 

rapport over die -zaak, maar omdat nou te zetten in een verkiezingsprogram, want 

dan zou je er nog veel meer, op zichzelf wezenlijke punten erin kunnen zetteR. 

Maar we vonden het wat te gedetailleerd. 

Mevrouw ten Cate, afdeling Utrecht. 

Ik zou graag een kleine toelichting geven bij punt 114. Het is ons namelijk opge

vallen dat bij de huidige bezuiniging van het kabinet altijd wordt gesproken over 

bezuinigingen aan het wetenschappelijk onderwijs en universiteit. En de mensen die 

ermee te maken hebben aan de universiteit die realiseren zich dat die bezuini

gingen altijd gaan ten koste van het wetenschappelijk onderz&ek, omdat daar dan 

binnen die begroting zogezegd geschoven kan worden. U kunt nu wel zeggen dat het 

detaillistisch is, maar vanuit Utrecht en U weet Utrecht is een universiteitsstad, 

vanuit de universiteit is bij ons een zeer sterke aandrang uitgeoefend om hier nu 

een duidelijk standpunt aan te nemen, want een realistisch standpunt is een 

zodanig standpunt dat eventuele bezuinigingen ook duidelijk zichtbaar gemaakt 

kunnen worden waar bezuinigd wordt. 

Mevrouw Smit. 

Voorzitter, de onderwijsmensen uit de tweede kamer zijn eenvoudige mensen en ze 

hebben wel handvaten nodig om op een gegeven moment een oordeel te kunnen vellen 

over bepaalde uitgaven. Wij zijn voor het amendement van de afdeling Utrecht, 

omdat het meer inzicht in de uitgaven geeft en ons daardoor in staat stelt om een 

weloverwogen oordeel te vellen over die uitgaven. 

Dan gaan we nu stemmen over amendement 1'14. Rode kaarten voor, rode kaárten tegen. 

Gele kaarten voor, gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor, blauwe kaarten tegen. 

Het is aangenomen. 115 ontraden, verworpen. We komen bij paragraaf 5, amendement 

116. Wordt aanbevolen. Aangenomen. 117 wordt ontraden, wordt verworpen. 118 wordt 

aanbevolen is aangenomen. 119. 

Anneke Vrijland, afdeling Hilversum. 

Wij hebben als punten voor dit amendement opgevoerd, dat wij vinden dat de neder

landse taal de basis is van onze leermogelijkheden en dat wij ervan overtuigd 

zijn dat de achteruitgang in het gebruik van de nederlandse taal ook bij leer

krachten plaats vind. Dat een goede taalbeheersing een betere inga~g geeft tot 

andere vakgebieden en wij zouden het ermee eens zijn als het als apart punt 

werd opgenomen. 

Misschien dat een va de tweede kamerleden het nog even wil toelichten. 

Wij vonden het namelijk daarin te specifiek genoemd. Je kunt ook andere dingen 

nog hierbij dan noemen. Dan krijg je een geweldige uitweiding. 



111 

E 
j 

111 
Cl 
.5 
~ 
E 

"'0 c 
ID 

~ 
Cl c 
8 
0 
:; 
9 
Cl c 
ö. 
~ 

"' "'0 c 
..!! a; 
.s: 
ti z .. 
.s: ..... 

lw!: w 

~ 
w 
0 
lw!: 
< 
à 
"' ..... 
lw!: 
w 
~ 
w 
a. 
< < 
J: u 
V) 

I~
~ SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 0 oei Rotterdam 010-366532 a AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Bied No. 40 

Band No. 3 

Ik heb straks het pleidooi van mevrouw van Someren gehoord en ik dacht toch dat 

we de nederlandse taal ergens terug zouden moeten vinden. 

We vinden het al een paar maal terug. 

Het stond namelijk in die passage die de algemene vergadering gelukkig heeft 

gehandhaaft, daar stond die nederlandse taal uitdrukkelijk in, dus die vindt U ook 

terug. 

Ja maar juist voor de leerkrachten is het erg belangrijk dat ook leerkrachten dat 

op de pedagogische academies een zwaarder accent krijgt. 

Maar waneer je in het onderwijsprogram voor de lagere school opneemt dan zal dat 

vanzelf moeten, ook in het leerprogramma. En wij vonden het toch een beetje erg 

onaardig tegenover deze groep mensen om ze indirect via het verkiezingsprogramma 

te laten weten dat we vinden dat ze op dat punt tekort zouden schieten• 

Dan gaarne stemming over 119. Rode kaarten voor, rode kaarten tegen. Gele voor, 

gele tegen. Blauwe kaarten voor, blauw tegen. Het stembureau zegt verworpen. 

120 wordt ontraden, verworpen. 121 aanbevolen, aangenomen. 122 aanbevolen, aange

nomen. 123 ontraden. 

Troost, kamercentrale den Haag. 

Het is dacht ik een algemeen bekend feit, dat blijkt bij de opkomst van de keuring 

van rekruten, dat de lichamelijke conditie van de nederlandse bevolking bepaald te 

wensen overlaat. Daarom is het dacht ik en dachten wij in den Haag dringend nodig 

ook in ons verkiezingsprogramma uit te spreken, dat de lichamelijke oefening van 

het grootste belang is. Aan de sport is aandacht besteed, maar aan de lichamelijke 

oefening die binnenshuis en buitenshuis kan plaats vinden niet • ..,. 
Mevrouw Smit. 

Voorzitter, ik neem aan dat wanneer het hoofdbestuur een advies over dit amendement 

zou moeten uitbrengen na deze vergadering, dat zij het dan van harte zou steunen. 

Ik kan mij voorstellen dat als U de relatie ziet in wetenschappelijke onderzoeking~ 

neergelegd overigens tussen het lichamelijk onderwijs en tussen de resultaten in 

het andere onderwijs, dat U dan de positieve corrolatie die daartussen bestaat als 

een extra steun voor goed onderwijs zou kunnen beschouwen. De onderwijsmensen inde 

tweede kamerfraktie die zouden de vergadering dan ook willen adviseren om dit amen

dement van de afdeling den Haagte ondersteunen. 

Mijnheer de voorzitter, namens de afdeling Utrecht zou ik dit amendement gaarne 

willen steunen. 

Dan gaan we stemmen. Rood voor, rooi tegen. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, 

blauw tegen. Het is aangenomen. 

124 aangenomen. 125 wordt ontraden, afgewezen. 126 ontraden, afgewezen, 127 ont

raden, afgewezen. 128 aanbevolen, aangenomen. 

Beide frakties vinden de bedoeling van dit amendement voortreffelijk, maar wij 

zouden aan de redaktiekommissie willen vragen, het zodanig te redigeren dan 

duidelijk is dat wij er erg voor zijn dat die vrijheid van inrichting in de grond

wet expressies verbisch wordt opgenomen, zoals ook mevrouw Ginjaard in haar 

boekje bepleit, maar het staat er niet in. 



IS. c: 

ti 
E 

"IJ c: 
11 

I 
OI c: 
8 

~ 
OI c: 
g 
"IJ 
c: 
11 

OI c: 
"2 
J 

~ 
c: 
11 

1i ..c. 
ij 
z 

" ..c. 
1-

E 
11 

1! 

j 

~ 
w 
~ 
w 
0 
~ 
< 
~ 
1-
~ 
w 
-I 
w 
a.. 
< 
< 
J: 
u 
(/) 

I~
~ SCHAAP ElEKTRO-AKOESTIEK 

0-4 Rotterdam 010-366532 

a AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No. 41 

Band No. 3 

In de grondwet 208. En zoals dit amendement geredigeerd is lijkt het of het er 

wel in staat, dus ik zou de redaktiekommissie willen vragen dit nader te verduide

lijken, want dat zal vermoedelijk de bedoeling van het amendement zijn. 

Ja aub geen kamerontbinding voor de inrichting nee. 

Aanbevolen, dan aangenomen met deze toezegging. 

129 wordt ontraden, het is allemaal te nadrukkelijk hier vermeld, maar U wilt 

daarover het woord. 

Lippe van de afdeling Gouda. Zowel 129 als 130 gaan over hetzelfde punt. Wij misseJ 

in 130 de betrokkenheid van de ouder en de medeverantwoordelijkheid van de ouders 

en leerkrachten voor de school, vandaar dat wij 129 toch wel in stemming zouden 

willen brengen. Daar staat toch breed samengesteld. 

Maar daar staat niets over dat de ouders en leerkrachten hier een voordracht kunnel 

doen aan het gemeentebestuur en breed samengesteld kan ook breed samengesteld 

worden alleen maar door het gemeentebestuur zonder inspraak van de mensen die ~··~ 

gebruik maken van het onderwijs. 

Kan dit ook nog iets voor de redaktiekommissie zijn. 

We zullen zoals toegezegd is in de procedure bij aanvaarding van amendement 130 in 

de zin waarin het nu luid in de inleidende tekst voor de aanvulling zorgdragen die 

U bedoelt. Ik geloof dat er weinig gemeenteraden zijn die onwijs zijn om dit zondeJ 

voordracht of inspraak te doen, maar we zullen dat voor de zekerheid in de toelich· 

ting vastleggen. 

Dan trekt Gouda zijn amendement in. 

-1-29 is ingetrokken. Aanbevolen 130, aangenomen. 131 aanbevolen, aangenomen. 132 

wordt aanbevolen, aangenomen. 133 aai>evolen, overgenomen. 134, ja mevrouw 

Kappeyne. 

Mijnheer de voorzitter, mijn naam is Annelien Kappeyne en ik spreek alleen voor 

mijzelf. 

Ik weet niet niet wat de bedoeling is geweest van de afdeling Rijswijk om het 

amendement in te dienen. Ik vermoed dat daarachter zit dat het in het algemeen 

niet zo leuk is om een negatieve tekst in een programma te hebben en dat die 

daarom is omgedraaid tot een positieve tekst in het amendement wat dan betekent 

dat ar gestreefd zal worden naar een gelijke behandeling van beeldende en andere 

scheppende kunstenaars. De oorspronkelijke tekst was ingebracht door de culturele 

kommissie en die wilde in een bepaald opzicht bevoorrechting van beeldende 

kunstenaars eigenlijk ongedaan maken en dat betekent dit dat er een regeling is 

die beelden kunstenaars vanuit sociale zaken van een inkomen voorziet, waarbij de 

werken zelf niet op hun culturele maatstaven behoeven te worden beoordeeld. En als 

men nu zegt dat er gestreefd wordt naar een gelijktrekking dan betekent het dat 

die regeling die sociale regeling voor beeldende kunstenaars logischerwijs ook 

toegepast moet worden op schrijvers, choreografen, componisten etc. 
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En dan zou het dus net precies de verkeerde kant uitgaan, althans in de ogen van 

de culturele commissie en daarom zou ik U willen vragen dit amendement niet aan te 

nemen. 

Ten Dam, afdeling Rijswijk. 

De afdeling Rijswijk heeft letterlijk bedoelt wat ze probeert hier in dit amende

ment tot uitdrukking te brengen om de verschillen in honorering tussen verschil

lende soorten kunstenaars, waar de vorige spreekster heel goed een hele lijst van 

opsomde om juist die verschillen weg te nemen. Rijswijk laat daarbij graag in het 

midden of dan laten we zeggen een componist opgetrokken moet worden naar het hui

dige betalingsniveau voor een beeldende kunstenaar of dat een beeldende kunstenaar 

een stuk verworvenheden in moet leveren, maar we zouden wel graag elke creatieve 

kunstenaar,gelijk behandeld willen zien. 

Ik geloof dat het dan toch wel zo is, zoals mevrouw Kappeyne zegt, dat de kamer

fraktie die dan aan de oorspronkelijke versie duidelijker weet waar ze aan toe is 

dan in de versie Rijswijk, want bij het verkiezingprogram zoals gezegd geven wij 

ook enige indicaties aan de kamerfrakties in welke richting ze moeten werken maar 

als de afdeling Rijswijk zegt, we laten jullie vrij om de lift naar boven of naar 

beneden te laten gaan dat lijkt me nogal vaag. 

Voorzitter, het amendement van de afdeling Rijswijk, dat gaat uit van een positieve 

benadering van iedere kunstenaar, dat spreekt ons meer aan in het kader van onze 

liberale filosofie dan datgene wat in het oorspronkelijke verkiezingshoofdstuk 

werd gepresenteerd, want daar stond namelijk als ik daarvan uit mijn hoofd citeer 

de bevoorrechting van beeldende kunstenaars dient te worden afgeschaft. 

Daarom kan het amendement van de afdeling Rijswijk een betere onthaal verwachten in 

kunstenaarskringen. 

Ten Dam, afdeling Rijswijk. 

Als ik nog even graag aan mag sluiten bij de vorige spreker, wil ik graag het 

bestuur vragen waarom zij nu ineens het standpunt verkondigt zoals juist bij 

monde van de voorzitter verkondigt wordt terwijl ze in haar amendement in deze 

amendementenlijst, het amendement Rijswijk aanbeveelt. 

Dat is niet waar, want ik heb niet gezegd, dat het bestuur het advies wijzigt, ik 

heb alleen duidelijk gewezen op iets wat in deze discussie naar voren komt, dat 

is dat de afdeling Rijswijk zegt, wij laten het feitelijk in het midden en wij 

geven dus niet duidelijk aan wat wij willen. Dat is in deze discussie naar voren 

gekomen en ik vind dat de vergadering dat moet weten alvorens er gestemd wordt. 

Bovendien heeft mevrouw Kappeyne er op gewezen dat het ook nog om andere elementen 

gaat dan om alleen de beloning en dat het gaat om de culturele werken. 

Ik heb het voorrecht te wonen in een dorp waar heel veel kunstenaars zelf wonen 

en die hebben deze vragen van het verkiezingsprogram hebben ze ervaren als discri

minerend. Dit even ter toelichting op datgene wat ik net gezegd heb. Het amendement 

van de afdeling Rijswijk gaat uit van een positieve aangelegenheid terwijl het oor

spronkelijke ontwerp de zaak negatief behandelde. 
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Ik zou namens de kamercentrale Zwolle de argumenten van de vorige spreker willen 

ondersteunen. 

Stemming 134. Rood voor, rood tegen. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, blauw 

tegen. Het is aangenomen. 

Dan gaan we naar -135 wordt ontraden. 

Weisenbeek afdeling den Haag. 

Voorzitter zowel amendement 135 als 137 zijn mede voortgekomen uit de kring van de 

culturele commissie en sluiten aan bij het rapport Kunstzinnig subsidieren van de 

Teldersstichting. Met deze beide amendementen wordt getracht toch iets minder 

materieel te denken in dit verkiezingsprogramma hoewel het uiteraard alles altijd 

noodzakelijk is te becijferen, maar wij zijn van mening dat juist deze steun aan 

nieuwe vormen van kunstuiting een ruimere mate van subsidiering behoeven. Wij 

verzoeken de vergadering dan ook deze beide amendementen aan te nemen temeer omdat 

wij van oordeel zijn dat hiermede toch een iets geboger paragraaf over de cultuur 

zal kunnen ont~taan. Het hoofdbestuur vond heel duidelijk de strekking wel goed, 

maar de uitwerking krijg je toch weer een enorme detaillering. Maar ik wou dan tocl 

maar stemmen over 135· Mag ik de rode kaarten zien van degene die voor zijn. 

Rood tegen. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, blauw tegen. Het is verworpen • 

Dan 136 wordt ook ontraden, verworpen. 

Ik weet niet waarom Amsterdam dit amendement niet verdedigt, maar dat wil ik dan 

maar doen. De strekking van het amendement is dat er objectieve maatstaven moeten 

worden opgesteld voor subsidiering. Dat lijkt mij een uitstekend principe wat voor 

alle subsidieringen moet gelden, dat geld zeker ook op het gebied van de kunsten 

daar moet men namelijk maatstaven culturele en kunstzinnige maatstaven kunnen ont

wikkelen op grond waarvan men subsidie geeft en het lijkt mij juist een hele goed 

liberale inbreng om dit als principe te aanvaarden. 

Mijnheer de voorzitter, mag ik mevrouw Kappeyne hartelijk danken voor deze steun 

aan Amsterdam betoont. Ik was even in de war omdat ik dacht als je 135 verwerpt 

dan heeft het eigenlijk betrekkelijk weinig zin om 136 te verdedigen, maar niette

min nogmaals ik was dus van plan om het wel te verdedigen. Mevrouw Kappeyne 

bedankt. Ik wou dit echt de vergadering aanbevelen om dit amendement aan te nemen. 

Het hoofdbestuur heeft geworsteld met dat begrip van die objectieve maatstaven, 

want hoe krijg je dat voor elkaar. 

Omdat wij er niet van overtuigd zijn, dat dit de afgelopen jaren is gebeurd. 

Rood voor, rood tegen. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, blauw tegen. 

Het is aangenomen. 137 ontraden. 

Ja voorzitter ik sluit min of meer aan bij de verdediging t.o.v. 135. Ik meen dat 

nu 136 aangenomen is. 137 daar zeker ook bij hoort. 

Dan is het helemaal overbodig. 

Dan zeg ik maar niets. 

Het heeft geen steun. Akkoord dan is het verworpen. 
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138 wordt ontraden, verworpen. 139 aanbevolen, aanvaard. 140 een wijzigingsvoor

stel van het hoofdbestuur, akkoord. Dan 141 wordt ontraden. 

Dominicue van de Busse van de afdeling Groningen. 

Het is niet zo'n overweldigend belangrijk punt, maar als VVD moeten wij toch altyd 

voor particulier initiatief opkomen leek ons en in deze zaken moeten we ook voor

komen dat men de neiging zou kunnen krijgen dit soort dingen teveel aan de over

heid te trekken, van daar dat we de bonden die nu reeds bestaan steun wilde geven 

d.m.v. dit amendement. 

De heer Kea. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, ik zou toch erg graag dit amendement willer 

ondersteunen. Vier jaar lang hebben we op zitten boksen tegen, proberen in te 

grijpen van de overheid bij monde van minister van Doorn om de sportorganisaties, 

sportbonden in de tang te krijgen via alle mogelijke handigheidjes, via het laat 

ik zeggen woordverwarringen in te voeren zoals sportieve rekreatie, rekreatieve 

sport op die manier geldstromen in richting te laten lopen die wij niet willen. 

Ik dacht dat het een goede zaak was dat wij onthielden dat die sportwereld in 

belangrijke mate particuliere organisaties waren die al onze steun verdienen en 

ik meen ook dat het zo is dat wij langzamerhand een zeer goede naam in de sport

wereld hebben gekregen en dat we die ook zeker ons best moeten doen dat we die 

behouden • 

Voorzitter ik zou erop willen wijzen dat de tekst verwa~rend werkt, omdat het men

sen zijn en niet zozeer mensen die deze terminologie niet zo kennen die onder 

bonden hebben verstaan vakbonden. 

Je hebt bonden op elk gebied. Er was vroeger zelfs een liberale partij die vrij

zirtnig democratische bond heette. 

Het wordt overgenomen het amendement, akkoord. Dan zijn we nu bij amendement 142, 

het wordt aanbevolen.Akkoord. 143 m.b.t. tot een nieuw punt, wordt aanbevolen. 

Akkoord. 144. 

Bussemaker, afdeling den Helder. 

Wij zouden willen voorstellen om dit amendement ingebracht door diverse genoemde 

afdelingen graag de steun vragen van de vergadering. Wij zijn deels overtuigd dat 

~ het nut, van de steun die wij geven aan de omroepen AVRO en TROS, maar we menen 
i= 
Vl 
w dat onze tekst meer gelegenheid geeft. In de eerste plaats om omroepen een betere 
9 Ó en meer zendtijd te geven, maar ook aan omroepen die onevenredig veel zendtijd 

~ hebben deze te ontnemen. We dachten dat onze tekst deze ruimte beter bied, dan de 
~ 
w huidige teks~ Dank u. 
0.. 

~ Voorzitter ik wilde graag en dat duidelijk ook tegen de achtergrond van politieke 
J: 
~ overwegingen aanvaarding van dit amendement ontraden. Als namelijk zou worden 

geschrapt de namen van de twee omroepverenigingen die hier bij name zouden worden 

genoemd, kan dat heel duidelijk worden uitgelegd als zouden wij van mening zijn 

dat die beide omroepverenigingen niet meer zendtijd in het geheel zouden moeten 

krijgen. 
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Ik acht dat buitengewoon onverstandig. We hebben in een van de voorbesprekingen 

toen een dergelijk amendement ook nog door veel meer afdelingen werd gesteund, 

hebben wij ook kunnen uitleggen waarom niet alle afdelingen konden uiteraard bij 

die voorbespreking aanwezig zijn. Het is evident als je kijkt naar de ledentallen 

dat die twee betreffende omroepverenigingen recht hebben op meer zendtijd, daarom 

vinden we laten we dat er dan ook inzetten. Als we het nu als vergadering zouden 

schrappen kan dat ~eel licht worden uitgelegd als een onaardige daad van onze 

partij uit aan het adres van die twee organisaties. Ik zou dat zeer onverstandig 

vinden. 

Had bij het schrijven van het verkiezingsprogram door de heer Wiegel in combinatie 

met de heer van Aartsen niet beter geweest om dit in een eerdere fase te bedenken 

namelijk het weglaten van beide namen. 

Uiteraard had dat kunnen worden bedacht, maar we bedenken alleen de dingen die 

waar wij voor zijn en die we verstandig achten en het is redelijk en rechtvaardig 

dat twee omroepverenigingen als de TROS en de AVRO zijn die een geweldige grote 

aanhang, kijk naar de andere omroepverenigingen, onder het nederlandse volk hebben 

en die zeker door de huidige bewindsman op alle mogelijke manieren de voet wordt 

dwars gezet, dan moeten wij dat tegenwicht tegen geven en dat duidelijk zeggen. 

Mijnheer Wiegel, ik ben het wat dat betreft met U eens aan de andere kant vind 

ik dat U gevaarlijke zaak om in een verkiezingsprogramma de namen van welke instan 

tie dan ook te noemen. 

Ik zie daar niets gevaarlijks in. Ik zou dit willen zeggen, het gaat erom dat tav 

die maxi-omroepen om ze zo maar even aan te duiden ook een duidelijk objectief 

kriterium komt. Wij hebben gezien in de omroepwet dat daar verschillende aantallen 

worden genoemd, waarbij dus van C naar B en A kunt gaan. Die sprong die wisselt 

steeds bij zo'n 150.000. Voor die maxi-omroep is een eletische bepaling opgenomen. 

Toen de Tros heeft geprobeerd bij het overschrijden duidelijk van het volgende 

150.000tal meer zendtijd te krijgen is dat door de minister afgewezen, dat was na 

de tot standkoming van het concept-verkiezingsprogramma, toen is dat afgewezen. 

Wij hebben in de bespreking met het hoofdbestuur en de sekretaris van de kamercen

trales, waar de afdelingen Amsterdam en Rotterdam dan ook hun amendement hebben 

ingetrokken, dat is dus die voorbespreking waar de heer Wiegel op doelde, hebben 

wij toegezegd dat wij in de inleidende tekst met een verduidelijking zullen komen 

in die zin dat we daar dus zeggen dat er een objectief kriterium in de wet moet 

komen. Bijvoorbeeld het volgende 150.000 tal voeg je dat in dan is de logische 

konsekwentie daarvan en dat spreekt de mensen aan dat het dan gaat om de AVRO en 

de TROS, maar ik doe U dus graag de toezegging dat wij dat objectieve kriterium 

in de toelichtende tekst zullen opnemen. 

Het getalskriterium als zich opnemen en het weglaten van beide namen is dacht ik 

ruimschoots voldoende om datgene aan te geven wat wij hiermee willen bedoelen, 

zonder dat men ons later kan verwijten, van je hebt het niet voor ons opgenomen. 

Het is duidelijk dat wij nou juist heel duidelijk zeggen wat wij bedoelen en we 

zullen het motief van die bedoeling in de tekst opgeven, dat is de hele wijze 

waarop het verkiezingsprog ram is samengesteld. 
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Wij geven in de inleiding onze motieven, we doen in de letters onder de hoofdstuk

ken om het zo maar te noemen doen we concrete uitspraken. 

Beijer, afdeling Haarlem. 

Mijnheer de voorzitter, ook Haarlem had dit amendement ingediend, het is ook ~·•t•• 

gesteund door de hele Statencentrale Haarlem. Jk dacht dat het ook bijzonder juist 

was om in dit geval iets in de preambule te zeggen, maar niet hier in dit speci

fieke punt, deze verenigingen doen we per slot van rekening is het ook nog zo dat 

ik dacht dat de VVD altijd tegen dit huidige systeem was geweest, waarom gaan we 

dannou ineens daar gevolg aan geven. 

Mevrouw Jo, Almelo. 

De hele afdeling Almelo had groot bezwaar tegen het noemen van de TROS en de AVRO. 

En daarom zou ik willen aanbevelen het amendement te steunen. 

Hartkamp. den Helder lid van de NCRV. 

Ik ben van mening dat U in Uw inleidend verhaàl al voldoende de AVRO en de TROS 

hebt toegelicht en ik ben dan van mening ook dat het overbodig is een beetje teveel 

dubbel om in dit punt TROS en AVRO voor de tweede maal te noemen en ik blijf dus 

bij het voorstel van de afdeling den Helder, gesteund door vele afdelingen om op 

deze plaats de woorden TROS en AVRO weg te laten. 

Falsen uit Middelburg. 

Gezien Uw verdediging ben ik hier namens een van de afdelingen die zijn steun 

aan dit amendement bij nader inzien toch intrekt. 

Van Beek afdeling Eindhoven. 

De afdeling Eindhoven ondersteunt dit amendement, maar gaat akkoord als U eventuele 

veranderingen in de toelichtende tekst toebrengt~ 

Wij worden wel niet genoemd, wij zijn namens de afdeling Utrecht en zoals de kamer

centrale heeft voorgestemd, wij stellen U dit amendement zeer nadrukkelijk hoewel 

niet genoemd. 

Goldsmit van de afdeling Capelle a.d. IJssel. 

Mijn afdeling steunt het amendement. Wij vinden het beslist onjuist om in een 

punt van een verkiezingsprogramma oommarciele of para-oommerciale organisaties 

met name te noemen temeer als in de inleiding reeds uiteengezet is waarom dit 

~ punt is opgenomen en op dit punt zijn we het dus niet met het standpunt van de 
i= 
~ heer Wiegel eens. 
9 
~ Dortland, Rotterdam. 
0 
~ Voorzitter wij hadden oorspronkelijk op dit punt inderdaad ook het amendement 
~ w 
~ ingediend zoals dat voorligt. Wij gaan er volledig mee akkoord, wij hebben ons 
a.. 
~ amendement dan ook ingetrokken. wij gaan er volledig mee akkoord wanneer er in 
:c 
~ de toelichting die kriteria nog een keer duidelijk zullen worden verwoord en 

ik onderschrijf volledig wat de heer Wiegel ook al heeft gezegd, dat de duidelijk-

heid dan gebied dat de beide omroepen dan bij dit punt heel concreet worden 

genoemd. Rotterdam heeft zijn betreffende amendement ingetrokken toen de heer 

Wiegel heeft toegezegd dat in de inleiding een nadere toelichting wordt opgenomen. 
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Heemstra. 

~ Voorzitter ik wil namens de afdeling Deventer en namens verschillende afdelingen 

] van de kamercentrale Zwolle hier ook verklaren dat wij aanvankelijk achter dit 
"'0 
~ amendement stonden, maar dat nadat ik overgebracht heb de motivering die op de· 

~ vergadering die U straks hebt bedoeld de heer Wiegel naar voren heeft gebracht r dat men daarna gezegd heeft, ja dan gaan wij daarmee akkoord en dan stellen wij 

o ons niet meer achter dat argument. Ik adviseer de vergadering met nadruk in dit 

~ opzicht de beleidslijn van de heer Wiegel te volgen. 
OI c 
~ Voorzitter ik wilde alleen attender~ ik ben lid van de NCRV en de EO. Mag ik U 

i attenderen d~t wij 40.000 protestante en katholieke leden hebben, meer wil ik niet 

g' zeggen. 

] Zodra de EO ook een maxi-omroep wordt dan komt die echt in ons verkiezingsprogram 

te staan. Het gaat hier niet om de bevoordeling van bepaalde mensen. Het gaat 

hier om het toepassen van een begrip dat in de omroepwet die we als zodanig inder

daad helemaal niet steunen voorkomt, maar waar de minister die erover gaat van 

CRM de mogelijkheid heeft om zelf maar een beetje te interpreteren wanneer je wel 
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of niet aan die maatstaven voldoet. Wij spreken duidelijk uit dat omroepverenigin~ 

die boven bepaalde getalskriterium zijn gekomen zolang deze wet bestaat dan ook 

aanspraak hebben op uitbreiding van zendtijd. 

Mevrou Verkerk. 

Mijnheer de voorzitter, geachte vergadering, ik zou met klem willen vragen om het 

voorstel van de heer Wiegel te steunen en ik zou willen vragen of dan de vergaderiJ 

niet akkoord zou kunnen gaan als de redaktiekommissie toch een bepaald compromis 

zou kunnen vinden om in dat voorstel te zeggen van gebracht met de ledentallen 

maxi-omroepen als TROS en AVRO krijgen uitbreiding van zendtijd, dat betekent als 

de NCRV en de EO straks ook een maxi-omroep is dan krijgen ze van ons natuurlijk 

ook meer zendtijd. 

Voorzitter, Stefan, Kamercentrale den Haag. 

Ik ben voor het amendement. Ik vind dat deze minister heeft dan de TROS en de AVRO 

benadeeld maar die heeft ook bijvoorheel Veronica omroeporganisatie benadeeld. 

Meijeraan, a la mevrouw Terpstra. 

De redaktiekommissie zou misschien ook in deze zin kunnen denken het wordt in 

overeenstemming~bracht met hun ledentallen om die reden behoren TROS en AVRO nu 

uitbreiding van hun zendtijd te krijgen. 

Lauwers, Bilthoven. 

Ik moet zeggen dat ik een beetje verbaasd ben. Ik heb de hele middag hier gehoord 

dat allerlei amendementen werden ontraden op grond van de grote gedetailleerdheid 

en op dit ogenblik gaan we zover dat we zelfs bepaalde instanties gaan noemen. 

Ik dacht dat de bedoeling zoals die in de partij leeft volkomen duidelijk ligt 

in het amendement en ik zou dat dan ook gaarne willen ondersteunen. 
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Het is naar mijn gevoel volstrekt niet te rijmen met datgene wat in het begin van 

de vergadering al een paar keer gezegd is aan deene kant niet detaillistisch op

treden aan de andere kant nu expliciet namen gaan noemen. We hebben gehoord NCRV 

we hebben gehoord EO, we hebben gehoord Veronica. Op deze manier kun je doorgaan, 

waarom niet meer een algemene beschrijving waar toch datgene verwoord wordt wat 

wij bedoelen. 

Namens Friesland willen wij dan verzoeken of het misschien mogelijk is dat de 

redaktiekommissie doodeenvoudig de namen TROS en AVRO eruit haalt, dan zijn we 

eruit. 

Voorzitter mag ik nog een laatste zinnetje zeggen. Ik zou tegen de vergadering 

dit willen zeggen, het gaat in deze zaak helemaal niet om de vraag wel of niet 

detaillistisch het gaat om de politieke vraag of het politiek voor ons verstandig 

is op dit moment dit amendement aan te nemen. We zijn een politieke partij. 

Maar dacht U dat het politiek verstandig was om zo met nadruk TROS en AVRO te 

noemen, die ook anders denkende leden hebben. En bent U nou niet bang dat juist 

door het noemen van deze namen het tegen ons in gaat trekken. Ik moet U erbij 

zeggen ik ben zelf lid van de VPRO dus op grond daarvan heb ik er ook wat bezwaar 

tegen. 

Ik doe nou toch belijdenis. 

Mag ik opmerken, als er bezwaren zouden zijn geweest van de betrokken omroep

verenigingen voor het noemen van hun naam dan was er alle gelegenheid geweest 

om dat te zeggen, wij kunnen dus niet van de veronderstelling uitgaan dat zij 

denken er schade van te hebben. Ik ben ervan overtuigd dat juist na het afwijzen 

van de aanvraag van de TROS om zendtijduitbreiding, die omroepvereniging het juist 

vindt dat wij een uitspraak doen dat er een objectief kriterium moet komen en daar 

gaat het hier om. 

Ik heb nog een nieuw argument voorzitter. Als U straks bij economische aangelegen

heden komen dan kun je allerlei bedrijfsnamen gaan noemen. En of dit nu een bedryf 

is of een omroeporganisatie dat maakt op zich niet zoveel uit. Ik vind dat je als 

politieke partij in ieder geval datgene duidelijk moet maken wat je wil zonder de 

namen te noemen van de betrokkenen. Het kan als een boemerang werken, misschien 

niet nu maar dan wel in de toekomst. Laten we ons daar aub van bewust zijn. Dan 

kan de heer Wiegel wel zeggen we zijn een politieke partij, natuurlijk zijn we dat 

maar dat wil niet zeggen dat we hier namen moeten gaan noemen. 

Ik wil toch tot een afronding komen. U heeft daar al een tijd gestaan. 

Voorzitter ik neem aan dat wij een half jaar geleden ook al een politieke party 

waren. Ik kan mij herinneren dat er een amendement was, een motie van mevrouw 

Verkerk ov~r de •••••• dan is naar voren gebracht dat er misschien alle namen 

genoemd mochten worden, op dat moment dus naar voren gebracht van achter de 

bestuurstafel dat wij geen namen zouden noemen en in die zin is de motie toen 

ook verwoord. Ik zou willen weten wat het verschil in politieke partij nou op dat 

moment en dit moment is. 
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Mijnheer Kea zal dit beantwoorden. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren die kwestie rond die LTRO die lag iets 

anders dacht ik, dat ging om de vraag of wij de LRTO zouden moeten steunen of 

dat een politieke taak was of wij moesten helpen om de LRTu op te richten. 

Wij hebben gezegd als politieke partij is dat onze taak niet, maar je hebt wel onzE 

zegen. Dat is natuurlijk een heel andere kant van de zaak en ik moet U zeggen dat 

ik als vanuit een politiek standpunt ik het zeer verstandig zou vinden als in dit 

geval TROS en AVRO in het programma genoemd werd. 

Mijn naam is Vrijland, Hilversum. 

Beide dirakteuren van de AVRO en de TROS zijn vrienden van mij. Ik mag niet zeggen 

welke directeur maar een van die drektauren zegt tegen mij, in godsnaam schrap 

onze namen uit dit programma, want dan moeten wij extra zendtijd, goede zendtijd 

geven dat is geen politieke daad. 

Knotnerus, afdeling Zeist. 

Wij zijn ook mede-ondertekenaar van het amendement 144. Voor wij daar in een 

stemming een oordeel over zouden willen geven, vind ik het wel van belang of U 

in de redaktie een uitspraak wilt doen dat de redaktie gewijzigd wordt in de vorm 

van bijv. 

U bent de allerlaatste. 

Ik zou graag mevrouw van Somere willen vragen wat zij destijds heeft gezegd in de 

kamer omtrent de steun aan omroepverenigingen. Ik dacht met name dat de VVD toen 

duidelijk tegen omroepvereniging was als steun. Ik zou mevrouw van Someren graag 

daarom willen vragen hoe dat precies zat. 

Mevrouw van Someren. 

Ik zal daar graag op antwoorden. Ik heb aan de wieg van deze verschrikkelijk 

slechte wet gestaan en hij is er tegen onze zin door gekomen. Ik heb de minister 

dat was toen minister Klompé voorspelt dat ze in de nesten zou komen met het getal: 

kriterium. Maar mijnheer de voorzitter als je een getalskriterium in de wet opneem· 

dan moet je niet gaan sjoemelen en dan moet je niet op het moment dat omroep

verenigingen die je misschien in je kraam te pas komen heel erg groot worden 

zeggen, ja maar nou telt het getalskriterium ineens niet meer. Ik vind dat als 

deze wet die als wet een slechte wet vinden ook om veel andere redenen op het 

getalskriterium is gebaseerd dat er groot onrecht wordt bedreven wanneer achter 

elkaar de verzoeken om tot maxi-omroep te worden uitgeroepen van AVRO en TROS van 

de hand worden gewezen. Ik moge U er ook op wijzen de selektieve beleid van de 

huiàige beleid van de minister van CRM en wij hopen dat straks niet een dergelijk 

figuur op CRM zit, daar zullen we voor vechten tot 25 mei. We weten het niet 

zeker, maar ik geloof dat het daarom erg goed is dat wij uitspreken en dan ook de 

kinderen bij de naam noemen en die kinderen zijn op het ogenblik TROS·en AVRO 

zeggen als je dat getalskriterium accepteert dan niet ineens bij een bepaald 

aantal gaan sjoemelen en zeggen nou ga ik niet verder met mijn getalskriterium. 
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En wanneer straks andere omroepen zijn er zijn er hier ettelijke genoemd. Wanneer 

de VARA een maxi-omroep wordt zal ik de eerste zijn om te zeggen geef ze extra 

zendtijd. DAt is konsekwent, en ik wil konsekwent zijn in onze omroeppolitiek en 

daarom raad ik U aan te volgen wat de heer Wiegel heeft gezegd het amendement niet 

aan te nemen. Het is niet in de lijn van de omroeppolitiek die W1J ik heel vroeger 

daarna de heer Vonhoff, daarna de heer Kea hebben gevolgd en ik verzoek de verga

dering de heer Wiegel te volgen. 

Wij gaan over tot stemming van amendement 144· Ik vraag U nadrukkelijk de rode 

kaarten op te steken van degene die voor zijn. Voor het amendement. Dan de rode 

tegen het amendement. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, blauw tegen. 

Voorstel van orde dat heeft altijd voorrang gaat Uw gang. 

Mijnheer de voorzitter, nu de meningen ongeveer verdeeld lijken te zijn wil ik U 

vragen zou U dan misschien eerst, ik begrijp dat dat een beetje afwijking van de 

procedure is, zou U dan eerst willen stemmen nu over de redaktie van het oorspronke 

lijke verhaal met mijn amendement, waarop wordt gezegd, van eventueel zoals maxi

omroepen zoals. 

U doet dit ordevoorstel, wordt dat. 

Ik geloof dat wij moeten blijven vasthouden aan de afspraak dat wij niet kunnen in 

en uitvoegen in amendementen. De toezegging die gedaan is, is dat in de tekst heel 

duidelijk concreet zal worden gemaakt waarop de uitspraak berust, dus bij het over

schrijden van een nieuwe drempel van 150.000 heeft men recht op meer zendtijd. De 

konsekwentie daarvan is, dat zal dan ook in de tekst volgen dat op dit ogenblik dus 

AVRO en TROS voor meer zendtijd in aanmerking komen, dat vin~ dan uitdrukking onder 

de letter C waarin we in alle kortheid zeggen als samenvatting van wat er in de 

tekst staat TROS en AVRO krijgen uitbreiding van zendtijd, daarover wordt gestemd 

ja of nee. De stemming was niet duidelijk heeft het stembureau meegedeeld. Ze komen 

er niet uit. Het stembureau heeft gevraagd of we nog een keer willen proberen maar 

dan langzamer, zijn we er dan weer niet uit, dan wordt er gestemd met stembriefjes 

dat ligt voor de hand. 

We gaan nu~emmen. Ik ga nogmaals U vragen voor rood, tegen rood. Voor geel, tegen 

geel. Voor blauw, tegen blauw. Mag ik van het stembureau horen. 

Ik zeg niet dat er schriftelijk gestemd gaat worden, maar zijn de stembureaus 

bemand en staan de mandjes klaar, wil het sekretariaat daar zorg voor dragen. 

Het is aangenomen zegt het stembureau. Amendement 145, wordt aanbevolen, aangenomen 

146 aanbevolen, aangenomen. 147 aanbevolen, aangenomen. 148 aanbevolen, aangenomen. 

149 wordt ontraden, het is niet duidelijk wat er onder neutraal moet worden 

verstaan. 

Blank uit Eindhoven. 

Echter steun ik niet mijn fraktie ik spreek nu privé. Ik vind dat de NOS in meer

dere opzichten niet neutraal kan zijn. En ik kan daarbij alleen maar de mening van 

het hoofdbestuur onderstrepen en ik vraag dan ook de vergadering in overweging te 

nemen dat wij op geen enkele wijze neutraliteit kunnen garanderen voor enerlei 

instituut hetzij het bureau Le Bon die het enigste instituut zou zijn die 

neutraal zou zijn hier in Nederland. 
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En ik wil dus graag wel die overweging erbij nemen en zodoende te komen tot een 

negatieve stem voor dit amendement. 

Ik begrijp dat U daarin geen stemming vraagt. Vergadering gaat mee. 

Van Peulen, afdeling den Haag à titre personnel. 

Ik stel voor om het in die zin te wijzigen dat het woord neutraal wordt veranderd 

in objectief. 

Dat kan niet, want dat i_s namelijk niet voorgesteld. Het gaat om dit amendement. 

Velzen, Eindhoven. 

Afdeling Eindhoven is voor het feit dat er dus neutraal door de NOS nieuws wordt 

verstrekt en wij vragen daarom ook stemming. 

Akkoord daar kan gestemd worden, dat doen we dan nu. We hebben het ontraden. 

Rood voor, rood tegen. Het gaat dus om 149. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, 

blauw tegen. Het is verworpen. 150 wordt ontraden. Geen steun, verworpen. 151 

ontraden, verworpen. 152 ontraden, en dat hebben we dus al op een bepaalde manier 

verwerkt. Dan 153. 

Hartman, Rotterdam. 

Tijdens de vergadering op 5 februari heeft het hoofdbestuur het amendement van 

de kamercentrale Rotterdam inzake toevoeging van een paragraaf jeugd- en jongeren

beleid ontraden omdat de vraagstukken waarmee deze groepen en bijvoorbeeld ook de 

groep vrouwen te maken hebben niet in isolement kunnen worden bezien. Het beleid 

in dien aanzien moet je het geheel der overheidsaktiviteiten geïntegreerd zijn. 

Bij besluit van deze vergadering vandaag waarin het oorspronkelijk amendement 

van Enschede nr. 74 is aangenomen is nu ec.hter toch de groep de vrouw opgenomen 

in het verkiezingsprogramma. Er is een duidelijke parallel tussen dit amendement 

en ons oorspronkelijke amendement. We houden nu der halve vast aan onze oor

spronkelijke amendement maar waarvan ik er zojuist een groot aantal in de zaal 

heb verspreid. Het is een onderwerp dat de kamercentrale Rotterdam node heeft 

gemist, zeker gezien het mogelijke~ektorale belang daarvan. 

Mevrouw Kappeyne. 

Mijnheer de voorzitter, er zijn onderdelen in dat amendement waar ik misschien 

enige kritiek op zou kunnen hebben bijv. het punt de meerderjarigheidegrens 

zal 18 jaar moeten worden. Het staat wel vastdat daar binnenkort een wetson~werp 

over wordt ingediend, dus wat dat betreft is het eigenlijk overbodig om dit soort 

dingen in het program op te nemen, maar de gedachte op zichzelf dat er over het 

jongerenbeleid een aparte paragraaf in het verkiezingsprogram wordt opgenomen 

daar ben ik erg voor, als het elektoraal succes heeft dan vind ik dat meegenomen • 

Maar ik sta hier ook om dingen van de beleid te beoordelen die wij als kamer

fraktie zullen moeten uitvoeren en op die overweging lijkt het mij heel goed dat 

wij een aparte paragraaf aan het jongerenbeleid zoals we dat in het vorige progran 

ook hadden op te nemen, want anders zegt men de VVD doet kennelijk om elektorale 

of andere redenen niet meer aan jongerenbeleid dat is niet zo en wij moeten daar 

onze eigen lijnen in het verkiezingsprogram uitstippelen. 
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Ik moet er wel op wijzen dat er dus geen concrete voorstellen zijn voor het op

vullen van de hele paragraaf. 

Ja die zijn er wel en die zijn uitgedeeld, die heb ik ook aan U gegeven voorzitter 

Ja maar het is toch duidelijk dat de termijn daarvoor is verstreken. 

Nee, want dit amendement is destijds ook ingediend namens de ledenvergadering van 

Rotterdam en is besproken op de vergadering van HB met kamercentralesekretarissen 

op 5 februari. Dat is precies hetzelfde, letterlijk overgenomen, alleen staat er 

een klein foutje dat is punt g is de ledenvergadering geschrapt destijds, maar 

dat is het enige voor de rest klopt het geheel. 

Ik verneem juist, ik wil daar niet helemaal op mijn eigen geheugen af te gaan, dat 

het op die vergadering van het hoofdbestuur is ingetrokken. En als het ingetrokken 

is ligt het niet op tafel en is het ook volkomen juist dat wij het niet gepubli

ceerd hebben. 

Nee want het advies van het hoofdbestuur zoals U kunt zien bij 153 is ontraden, 

dus is het niet ingetrokken anders had het hier niet gestaand. 

De gedachte is ontraden waarna de desbetreffende amendementen zijn ingetrokken. 

Voorzitter dan zou ik nog een ding willen toevoegen. Het is toen ingetrokken, 

dat is dacht ik formeel juist, wij hebben het echter mede ingetrokken omdat is 

toegezegd dat er een aparte mailing zou komen gericht op jeugdige jongeren. 

Komt die mailing nog • 

De mailing waar U om vraagt die is er en de brochure is de 18+procedure niet 

daarnaast nog een anderen. 

Oorspronkelijk was de bedoeling dat 18+ en een aparte mailing zou komen, 18+ blyft 

gehandhaart die mailing niet. 18+ is niet wat de kamercentrale Rotterdam met dit 

amendement bedoelt. 18+ heeft op zichzelf een andere strekking. Wij zijn indertijd 

met intrekking van ons amendement akkoord gegaan omdat is toegezegd dat er een 

aparte mailing zou komen naast 18ç waarin de punten zoals wij die bij amendement 

hebben voorgedragen zouden worden verwerkt op basis van die toezegging hebben wij 

besloten de zaak in te trekken. Ik wil nog een kanttekening maken als mevrouw 

Kappeyne zegt ik hecht er ook aan dat er een aparte paragraaf komt wil ik lij 

deze direkt zeggen wij dienen geen concrete amendementen in, maar laten het aan 

de heer Wiegel in overleg met mevrouw Kappeyne of een andere over om de concrete 

tekst te formuleren. 

Maar de mailing is er en ik hoor zojuist van de voorzitter van de propaganda

kommissie dat die mailing nog zal worden uitgebreid. Dus de voorwaarden die 

Rotterdam gesteld heeft voor de intrekking die is vervuld en die voorwaarden 

worden nog aangevuld ook. 

Voorzitter er is vanuit de landelijke propagandakommissie duidelijk, 

Vermeulen trouwens uit Leiderdorp, duidelijk aandrag geweest om een folder te 

maken gericht op het jeugd- en jongerenwerk, daar is een uitgebreide discussie 

over geweest. U zou het kunnen weten dat die folder ook helemaal de eindfase 

heeft bereikt ware het niet dat de inhoudelijke tekst zoals die daar lag door het 

bestuur is afgewezen. 
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Dat was een duidelijk stukje gericht op de jeugd en jongeren. Ik zou er voor willer 

pleiten nu die folder niet doorgaat dat wij het dan toch in ons verkiezingsprogram 

met name opnemen wat wij in die richting willen. 

Het afwijzen van bepaalde teksten houd niet in dat de folder niet tot stand komt. 

Wij hebben hier de toezegging gedaan dat die mailing wordt uitgebreid ook met een 

folder op basis van wat hier in die stukken van Rotterdam staat, maar niet op 

basis van het afgekeurde stuk dat overigens niet alleen door het dagelijks 

bestuur is afgekeurd, maar daarvoor ook inallerlei instanties. 

Ik wou toch tot stemming overgaan. Moet dit nog allemaal verder worden toegelicht. 

Dan gaan we stemmen. 

Van Beek, afdeling Eindhoven. 

Nu we gekozen hebben voor een aparte paragraaf over de vrouw, dacht ik dat het 

op zichzelf niet onjuist was dat door de president ook ander aparte paragrafen en 

dan denk ik even aan deze maar ook aan de paragraaf bejaarden dat dat terug komt 

op het congres. Ik heb op zichzelf geen bezwaar om voorstellen die niet hier staan 

in discussie te nemen, maar ik zou het dan toch op een later tijdstip willen 

hebben, want ik wil vooral graag weten waar het over gaat. Ik begrijp dat er een 

blaadje is rondgedeeld met wel tien voorstellen erop, die wil ik dan eerst weleens 

even rustig bekijken. Daarom kan het ook niet, want U wilt zondag niet vergaderen 

neem ik aan. 

Mevrouw van den Broek. 

Ik vind het ontzettend mooi dat U een brochure maakt en een mailing maakt, maar 

het heeft natuurlijk niets te maken met het verkiezingsprogram waar we vandaag 

mee bezig zijn. En het lijkt me toch wel uiterst nuttig om het ook hierin op te 

nemen. 

Ja maar wat is nou het ongeluk. Rotterdam heeft zijn amendementen ingetrokken. 

En daarom ligt er dus terecht niets op tafel, want als het is ingetrokken dan is 

het niet meer aan de orde daarna. Waar wij het over hadden was of het hoofdbestuur 

aan de voorwaarden had voldaan van de intrekking, maar er ligt dus op het ogenblik 

niets ter tafel. 

Voorzitter, tegen deze formulering maak ik bezwaar. Wij hebben de zaak ingetrokken 

~ op basis van een toezegging en als U zegt ja jullie hebben het eerst ingetrokken 
w 
i= 
~ ja zo zegt U het van die toezegging. Ik vind dit niet juist. Aan die toezegging 
0 
~ is niet voldaan en dat betekent dat wij dacht ik het recht hebben om die amende-

~ menten te handhaven. 
1-
~ 

~ Voorzitter daar onmiddellijk op inhakend er is inderdaad nu die paragraaf over 

~ vrouwen gekomen. Als wij als een program zouden aannemen als liberale partij 
< :r: u waarin dan niets expliciete wordt gezegd over jongeren zal dat bij de kiezers 
V) 

zeker vraagtekens oproepen. Alleen dat argument, afgezien nog van de inhoudelijke 

kant van de zaak pleit ervoor dat wij in dit program een paragraaf over jeugd- en 

jongerenbeleid moeten opnemen. Iets anders is of men wil stemmen over alle 

afzonderlijke punten die is voorgesteld. Het lijkt mij dat dat eventueel ook zou 

kunnen worden, maar dan zal Rotterdam daar zijn instemming mee moeten betuigen 

ten dele kunnen worden overgelaten aan de redaktiekommissie. 
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Ik zou wel en ik geloof dat dat voor jongeren zeker van groot belang is, hier 

althans voor het principe willen pleiten. 

Ik geloof dat nu de partij de procedure heeft gekozen dat men een aparte paragraaf 

over de vrouwen hebben, dat op zichzelf daarrree natuurlijk ook een heel zakelijk 

argument is verschaft om een aparte paragraaf voor· de jongeren op te nemen. 

Daar ben ik het wel volkomen mee eens. Nou zit en dat heeft de laatste sprekers 

ook al gezegd dan kun je dus als algemene vergadering twee dingen doen, je kunt 

zeggen nou dan moeten wij en dat lijkt mij toch als we dat zouden doen als alge

mene vergadering dat we dat na toch wel een uiterst summiere discussie zouden doen 

dan nemen we zomaar over wat hier op dit stuk ligt. Ik zou dat toch niet zo ver

standig vinden, maar er is alleen dan maar een andere mogelijkheid en dat is de 

mogelijkheid maar dat moet dan de algemene vergadering endosseren aan het een na 

hoogste instituut in de partij dat U het aan het hoofdbestuur wilt overlaten of 

met behulp van de verschillen Kimkammi stukken te kijken of ze een goed verhaal 

kan bouwen. Ik weet ook niet hoe ik er anders uit moet komen. 

Voorzitter, dat is ook van het begin af onze bedoeling geweest, zoals U in de 

tweede zin kunt zien. Wij willen die paragraaf waar de volgende punten worden 

voorgesteld op te nemen. Wij hebben iedere vrijheid willen laten aan de redaktie

kommissie of aan wie dan ook om die punten precies te formuleren en daarbij de 

elektoraal meest juiste punten te kiezen. Dus daar gaan wij volledig mee akkoord. 

Dan ga ik nu toch over tot de stemming. Mag ik zien de kaarten rood voor, rood 

tegen. Geel voor, geel tegen. Blauw voor, blauw tegen. Het is aangenomen. 

Hoofdstuk 3. Het hele hoofdstuk 2, mag ik zien de rode kaarten voor, dan is 

dat aanvaard. 

Dames en heren het was de bedoeling om nog een flink stuk te behandelen in hoofd

stuk 3. Maar er zijn twee punten met betrekking tot de vorige hoofdstukken waarvan 

wij achter de tafel vinden dat we daar nog even verheldering over moeten geven. 

Ik wou met het punt beginnen waarvan ik dacht dat het het gemakkelijkste was. 

Wij hebben dus gezegd in onze uiteenzettingen dat wanneer de amendementen die 

werden aangenomen of de schrappingen die zouden plaatsvinden naar aanleiding 

vormde tot wijzigingen in de inleidende tekst dat de redaktiekommissie dan zorg 

zou dragen voor die wijzigingen in de inleidende tekst.xt&ixiKXXKi&kiiKk&mmissi• 

i&Kxsaxgxsa•xtxag•xxxaaxxti• Nu is door de vergadering besloten om de mededeling 

de AVRO en de TROS krijgen uitbreiding van zendtijd om die te schrappen. Maar nu 

wilde ik wel even vragen of wij ons niet vergissen wanneer wij denken dat het 

gehandhaafd kan blijven in de tekst, de uitspraak dat de maxi-omroepen en dan 

zou dat getal van die 150.000 genoemd worden, dat die toch aanspraak hebben op die 

uitbreiding, dat we daarover geen onduidelijkheid laten bestaan. Is dat juist 

begrepen. Dank U zeer. 

Tweede punt waar wij nog overleg over hebben gepleegd. Nu de vergadering heeft 

besloten het ordevoorstel aan te nemen waarbij het amendement van Groningen 

inzake de kernenergie niet in behandeling zou worden genomen, daardoor is er geen 

uitspraak onder de lettertjes over de vraag die Groningen aan de orde had gesteld 

dat er niet mocht worden overgegaan tot een grote uitbreiding van het aantal 
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kerncentrales voordat er bepaalde onderzoekingen waren geweest. Er is door ons de 

toezegging gedaan dat toch over dit onderwerp in de inleidende tekst een duidelijk 

voorstel zou komen. De moeilijkheid daarbij is nu dat door het niet in behandeling 

nemen van die uitspraak van Groningen het niet aannemen daarvan en ook het niet 

verwerpen daarvan duidelijke richtlijn ontbreekt. Dat is nu-aanleiding om aan de 

hand van voorstellen die wij hebben gekregen van -ae kommissie milieuhygiene U 

te zeggen in welke richting wij gedacht hadden die inleidende passage te laten 

luiden. Ik meen dat U daarop recht heb. U hebt besloten wij nemen over het concrete 

punt geen beslissing en aan de hand van voorstellen dan de milieukommissie zou de 

tekst ongeveer als volgt luiden en dat ongeveer slaat er niet op dat wij aan • 

essencialia gaan peuteren maar dat is inderdaad redaktioneel. Punt 1:in het kader 

van het te voeren energiebeleid kan worden verwacht dat er in het volgende 

descendium in ons land een tekort aan energie in ons land zal kunnen ontstaan, het 

is daarom noodzakelijk een onderzoek te doen instellen naar de mogelijkheden om 

dit gat in de energievoorziening op te vullen. Bij dit onderzoek dient de kern

energie te worden betrokken. Woorden van soortgelijke strekking staan nu reeds in 

de inleiding en dat zal dus eventueel wat aangevuld zo blijven. 

Punt 2: Dus in het kader van het te voeren energiebeleid kan worden verwacht dat 

er in het volgend decennium in ons land een tekort aan energie zal kunnen ontstaan 

het is daarom noodzakelijk een onderzoek te doen instellen naar mogelijkheden om 

dit gat in de energievoorzieningen op te vullen bij dit onderzoek dient de kern

energie te worden betrokken. Maar we gaan verder. Dus voor we nou zeggen dat het 

niet goed is zou ik willen zeggen dat er dan ook in komt te staan naar ons oordeel 

daarbij dient een bevredigende oplossing te worden gevonden t.a.v. de problematiek 

van de veiligheid van de kerncentrales, van het risico van tegen kerncentrales 

gerichtte terreur- en sabotagedaden en van het opbergen van nucleair afval. 

Bij de besluitvorming dient mede in beschouwing te worden genomen welke activiteit~ 
in de ons omringende landen op dit gebied worden ontwikkeld. In die zin zouden 

wij een passage willen opnemen en ik zou willen vragen of de vergadering daarmee 

kan instemmen. 

Mijnheer de voorzitter, mag ik even het woord. 

Wat betreft het eerste punt inzake die gat in de energievoorziening dat zou ik 

graag weg willen laten want dat wordt door de insiders door niemand geloofd. 

Er is geen gat. En dan het tweede punt is dus ik zou het bijzonder waarderen en 

dat is een kwestie van duidelijkheid wat zeggen wij tegen de mensen. Zijn wij voor 

die 3 kerncentrales, zijn wij voor Almelo, zijn wij voor het opbergen nu direkt 

want na de 25e moet er misschien een beslissing worden genomen. In de regering bij 

de onderhandelingen. En als we nu zeggen we gaan onderzoeken dat betekent dus dat 

we in die tijd dat we onderzoeken niet positief beslissen in deze richting. Dat 

is duidelijkheid. 
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Wij kunnen dacht ik op dat punt duidelijk zijn dat wij aangegane verplichtingen 

en aangegane commitments op dit punt niet gaan terugdraaien. Wij zeggen uitdrukke

lijk toe dat naast deze passage die toezegging heb ik vanmiddag gedaan en daar is 

de vergadering mee akkoord gegaan dat wij naast deze passage in het verkiezings

program door blijven gaan, dan zal bij dat onderzoek door die enrgiekommissie 

wel blijken of dat gat dat een groot aantal mensen wel verwacht metterdaad niet 

optreed dan kunnen we tenminste ons beleid daaraan aanpassen. 

Mijnheer de voorzitter ik geloof dat wij hebben uitgesteld de behandeling van het 

opnemen van een punt in het verkiezingsprogramma. Wij hebben het niet afgewezen. 

U gaat er nu vanuit dat het voldoende is om in de preambule wat te zeggen, daar 

zijn we het nog niet over eens geworden. Ik dacht dat het juist was dat we een a~a: 

apart punt onder de a,b,c,d,opname over die kernenergie. Op deze manier gebeurt 

dat niet. 

Nee wat was het punt. Aan de orde was amendement Groningen die daarover een 

konkreet voorstel had gedaan en de vergadering heeft bij ordevoorstel aangenomen. 

Ordevoorstel dat niet door ons was ingediend. Tweede kamerfraktie had uitdrukkelyk 

ook laten weten geen moeite te hebben met het amendement Groningen, hoewel het was 

ontraden. De vergadering heeft gezegd wij stellen het buiten de orde, dat betekent 

dat er buiten de punten niets wordt opgenomen, maar wij menen dat wij wel verplich 

zijn om in de inleidende tekst iets te laten weten en omdat de vergadering geen 

duidelijke uitspraak, besloten heeft geen duidelijke uitspraak te doen, menen wij 

dat wij nu aan U moeten voorleggen en dat heb ik daarnet gedaan wat wij onder deze 

omstandigheden in de inleidende tekst willen opnemen. 

Ja mijnheer de voorzitter de vergadering heeft besloten nu nog niet te stemmen 

over dat amendement. Ik kan me voorstellen dat er morgen nog wel over gestemd 

wordt. 

Nee de vergadering heeft juist gezegd, we stemmen er niet over. De vergadering 

heeft het buiten de orde gesteld van deze vergadering en die heeft niet gezegd we 

houden het aan tot een later tijdstip. De vergadering heeft het buiten de 

orde gesteld. Daar kan ik verder ook niets aan doen, maar dat is gebeurd. 

Mijn eerste indruk is, dat met de door U voorgesteld passage de bedoelingen van 

afdeling Groningen redelijk verwoord worden en als zodanig heb ik dan op dit 

ogenblik met intrekking van het amendement of het buiten de orde stellen wat al 

is geschied dan ook geen enkele moeite. Ik zou wel een ander voorstel willen doen 

en dat naar aanleiding van de passage over de opslag Kan nucleair afval die in 

de door U voorges~de passage komt te staan. Ik heb vanmiddag in eerste instantie 

gezegd dat er in het noorden nogal wat bezwaren leven t.o.v. die proefboringen, 

dat er ook een grote mate van onzekerheid bestaat wat er nou precies aan de hand i 

is. Ik heb ook gezegd dat afdeling Groningen het gewenst zou vinden om in die 

onzekere situatie althans als VVD een grotere mate van zekerheid te creëren. 

Daarom zou ik zu als ordevoorstel willen doen om de motie die ik bij U optafel 

heb gelegd vanmiddag om die alsnog in behandeling te nemen. 
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Voorzitter, mag ik de vergadering vragen dat we het nog een keer proberen. Het is 

daarom dat de voorzitter dit vraagstuk weer aan de orde heeft gesteld omdat 

ik geloof dat we het ons niet kunnen permitteren als partij om hier het te laten 

bij het besluit nou deze algemene vergadering neemt voor het verkiezingsprogram 

er verder geen standpunt over in. Ik bedoel dat kun je je naar buiten toe volstre~ 
niet permitteren. Er is vanmiddag gegaan naar het partijbureau op de Koninginna

gracht waar is opgehaald de brief die deVVJkommissie milieuhygiene onder voor

zitterschap van ~e heer Cleton heeft geschreven aan het hoofdbestuur. De partij

voorzitter heeft voorgelezen een heel belangrijke zin uit die brief waarvan de 

heer Porteine en de 2e kamerfraktie hebben gezegd, dat is een zodanige zin 

dat die zin in de toelichting zou moeten worden verwoord, namelijk de zin waar 

wordt geduid op de bevredigende oplossing t.a.v. de problematiek van de veiligheid 

van het risico van tegen kerncentrales gerichtte terreur- en sabotagedaden en van 

het opbergen van nucleair afval. Dat element staat er dus zeer nadrukkelijk in. 

We hebben U toegezegd dat we dat zo goed mogelijk zullen verwoorden in de toelicht 

ing. Er komt nog bij dat de 2e kamerfraktie op zichzelf zou ik ook nog eens 

nadrukkelijk willen zeggen geen probleem heeft met het amendement zoals de afde

ling Groningen dat heeft ingediend. Daar hebben we geen probleem mee. Andere 

amendementen zijn er niet. Amendementen kunnen niet worden ingediend. En moties 

op dit moment aanvaarden dat vind ik een oneigenlijke discussie over het verkie

zingsprogram en ik zou dus kort samengevat dit willen zeggen. Laat de algemene 

vergadering wel beslissen over het amendement van Groningen. Ik zeg U erbij de 

2e kamerfraktie kan met dat amendement vooruit. De algemene vergadering heeft 

gehoord hoe wij de toelichting verder zullen toespitsen en als dat amendement 

van Groningen wordt aanvaard dan vind ik dat ook dat in die toelichting ook anigei 

mate verder tot uitdrukking moet komen en laten we duidelijk tot een uitspraak 

komen want het doen van geen uitspraak ik vind dat we dat als partij op dit 

moment in deze zo moeilijke zaak ons niet kunnen permitteren. 

Ik heb straks het voorstel gedaan om geen uitspraak te doen omdat naar mij gevoel 

de vergadering wanneer uit het amendement de woordenop grote schaal. 

Wanneer deze woorden eruit gelaten zouden zijn, dat de vergadering voor het amen

dement zou hebben gestemd. Maar dat veel mensen omdat deze woorden er niet uit 

konden en ik accepteer dat van U terwijl ze dus in het hart voor een dergelijk 

amendement waren ertegen zouden hebben gestemd omdat ze deze konsekwentie niet 

wilden aanvaarden. Nu lijkt het mij een grote ramp wanneer het amendement zou 

worden afgewezen. Wanneer het duidelijk is dat het in deze vorm zou worden aangene 

men dan zou ik daar geen bezwaar tegen hebben. Wanneer het niet duidelijk is dan 

zou ik willen voorstellen dat in de inleiding de tekst van het amendement die 

niet in stemming gebracht kan worden, dus de originele tekst van Groningen maar 

dan minus de woorden op grote schaal in die inleiding waarin U wel kunt zeggen 

wat U wilt in deze vorm zouden worden opgenomen. 
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5 
~ Nee, wij stellen dus voor om te'zeggen dat het noodzakelijk is een onderzoek te 

& doen instellen naar mogelijkheden om dit gat als het bestaat in de energievoor
.5 1 ziening op te vullen. Bij dat onderzoek zal de kernenergie worden betrokken. Ik 

1 dacht dat het belangrijkste voor de vergadering was, dat wij daarbij uitdrukkelijk 

~ uitspreken daarbij zal een bevredigende oplossing moeten worden gevonden t.a.v. de 

~ problematiek van de veiligheid van de kerncentrales, van het risico van tegen kern-
8 
0 centrales gerichtte terreur- en sabotagedaden en van het opbergen van nuclair 

~ afval. En onze deskundigen op milieugebied de partijkommissie voor milieuhygiene 
OI c 
~ heeft dit letterlijk zo aangeraden. En we hebben dus ook gezegd, dat bij de .:;. 
] besluitvorming mede in beschouwing moet worden gmomen welke aktiviteiten in de .. 
~ ons omringende landen op dit gebied worden ontwikkeld. Wij hebben op tal van 

"E J andere punten terecht als klein land verwezen naar een samenhangende europese 
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politiek. Ik dacht dat wij daar niet onderuit konden dat wij ook op het gebied van 

de energievoorziening in europa samenhangend beleid moeten voeren. Als de vergade

ring zou besluiten en dat wil ik nu aan de vergadering als vraag voorleggen terug 

te komen op het ordevoorstel van vanmiddag dan staat wat mij betreft de vergaderin[ 

dat vrij. Als de vergadering daarop terugkomt, dan zal de vergadering het voorstel 

Groningen in de versie waarin het is ingediend in stemming worden gebracht. Als de 

vergadering niet op dat besluit komt dan wordt het voorstel Groningen niet in 

stemming gebracht, maar dan zou ik toch dit voorstel in tekst willen opnemen. 

Daarover gaan we nu stemmen. Het lijkt mij dat de standpunten over en weer vol

doende zijn toegelicht. Ik heb mij ook onthouden van het geven van een verdediging 

van iets, dus het is ook niet zo dat ik gebruik maak van het feit dat ik het 

laatste woord had. Ik heb een uiteenzetting gegeven over de feitelijke situatie. 

Ik meen dat we daarom nu kunnen stemmen en dan zou ik graag eerst de vraag willen 

voorleggen wie wil terugkomen op het orde voorstel. 

Graag een opmerking op verzoek. Ik zou niet zelf hier weer gekomen zijn als men he1 

mij niet had gevraagd. Om iets te herhalen, maar voor het herhaal toch iets anders. 

Als U meent dat we terug kunnen komen op een voorstel van orde dat is aangenomen 

waarna het desbetreffende hoofdstuk is vastgesteld, dan als U meent dat dat kan, 

dan begrijp ik nog altijd niet waarom of we niet als vergadering zouden kunnen 

doen blijken dat we voor amendement 66 zijn mits daaruit een paar woorden zouden 

worden geschrapt. En op verzoek herhaal ik dus de suggestie dat als de vergadering 

duidèlijk zou doen blijken dat zij het als een redaktionele ingreep zou willen 

beschouwen als de redaktiekommissie die drie woorden en het woordje de voor 

kamercentrales zou schrappen. Als de vergadering zou doen blijken dat ze dat 

uitsluitend een redaktionele ingreep vindt, dan vraag ik me af waarom de redaktie

kommissie niet van die vrijheid gebruik zou willen maken en ik heb begrepen dat we 

er op die manier uit zouden zijn. 

Maar mijnheer Meijeraan U weet zelf als deskundige op het gebied van reglementen 

de het een heel andere zaak is of een vergadering in dezelfde vergadering op een 

besluit wil terugkomen, ik geef graag toe dat het geen fraaie procedure is, maar 

we zijn hier met een vrij belangrijke materie bezig. 
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0 dat de vergadering afwijkt van door de algemene vergadering zelf vastgestelde 

statutaire regels met 2/3 meerderheden en dat soort van dingen, daarkunnen wij 

niet aan tornen. Ik stel dus voor. 

Met erkentelijkheid voor Uw opmerking, maar ik ben niet zo deskundig dat ik zonder 

de tekst van het huidige reglement te hebben bekeken er eigenlijk helemaal zeker 

van ben dat een ingediend amendement niet door de vergadering zou kunnen gewijzigd, 

Dat is mijn hoofdvraag waarom dat niet zou kunnen. 

Omdat wij een hele procedure hebben gevolgd waarbij de amendementen voor een 

bepaald tijdstip moesten zijn ingediend, vervolgens bij de ondercentrales kwamen, 

daarna bij de kamercentrales en dat hele gedoe is exact reglementair vastgelegd. 

Ja maar het amendement Groningen is alleen maar in de kamercentrale Groningen 

behandeld en het andere 16 of 17 hoe U ze tellen wilt kamercentrales hebben dat pa1 

kunnen bekijken toen ze in het blaadje stond. 

Mijnheer Meijeraan het spijt mij zeer, het amendement Groningen is geweest in de 

vergadering van het hoofdbestuur met de sekretarissen van de kamercentrales vol

süekt reglementair. Ik begrijp ook eerlijk gezegd niet wanneer allerlei afdelingen 

blijkbaar in gebreke zijn gebleven of in ledenvergaderingen afeestemd hebben 

gezien om dat weet ik natuurlijk niet voorstellen van dezelfde strekking of van 

verdere strekking dan van Groningen dat wij dan hier in deze vergadering moeten 

zeggen ja nou heeft Groningen het nog verkeerd gedaan ook. U heeft gezien bij .. 
bepaalde amendementen o.a. dat over de TROS en de AVRO dat die gedachte overal 

leeft en dan ook duidelijk tot uiting zijn gekomen. Dat was hier klaarblijkelijk 

op dat moment niet het geval. Ik ga nu werkelijk over tot de stemming. 

Ik wou nog een vraag stellen. U heeft net wat voorgelezen, ik vind het bijzonder 

jammer dat die brief niet eerder ter kennis is gekomen, van te voren heb ik opgebe~ 
het was er niet, vandaar dat ik straks zei manipuleren maar ik geloof niet dat er 

hier in deze partij gemanipuleerd moet worden, mag worden en zal worden. 

Niet gemanipuleerd is. 

Ik spreek hier niet als jurist, ik spreek hier als deskundige op energiegebied, 

ik had een vraag. Iedereen vraagt binnenkort zijn wij voor Almelo, dan moeten we 

antwoord geven. Zijn wij voor het opruimen van het afval in Groningen, zijn wij 

voor die drie kerncentrales, dan moeten we zeggen en als U dat nou zegt, dan heb 

ik er geestelijke vrede, zolang er door de par~ij gestudeerd wordt, wordt er niet 

beslist. Dat is mijn vraag. 

We moeten nu toch echt beslissen over wat we doen. Dat betekent eerst beslissen 

we of we terug komen op ons besluit om niet een beslissing te nemen over het 

amendement van Groningen. Als we beslissen bij dat besluit te blijven betekent 

dus dat het amendement van Groningen niet in stemming komt, betekent het wel en 

die toezegging wil ik graag doen dat we in de toelichtende tekst natuurlijk zoveel 

mogelijk toch zullen kijken naar die zin die we voorgelezen hebben uit het rapport 

van de betreffende milieukommissie. Dat is de zaak, dat in die inhoudelijke toe-~•l 

zegging wil ik graag gestand doen, dat we niet in een ordeproblematiek komen en 

dan vanwege de ordeproblematiek dan niet bij de inhoud van de zaak komen. 
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Maar laten we aub stemmen want we moeten toch ook verder. 

Nee we gaan nu echt stemmen, de zaak is voldoende dûidelijk toegelicht. De ver

gade~ing weet precies waarover het gaat en wat de vragen van de heer Vrijland 

betreft, Almelo is op dit ogenblik in geen enkele vorm, in geen enkel amendement 

aan de orde. Daarvoor geld dacht ik naar de algemene overtuiging en dat als 

nederlander bepaalde verp]chtingen op zich heeft genomen dat die zullen worden 

uitgevoerd en als die niet op ons zijn genomen dan had voor mijn part de afdeling 

Hilversum daarover ook een voorstel kunnen doen, maar dat ligt niet ter tafel. 

Voorzitter ondanks de procedureverwikkelingen zou ik willen zeggen dat de afde

ling Groningen er ten zeerste aan hecht dat het voorstel a in stemming wordt 

gebracht en dat het b wordt aangenomen. 

Ik breng in stemming de vraag of de vergadering terugkomt op haar beslissing van 

hedenmiddag om het amendement 66 buiten behandeling te stellen. Wie wil het 

alsnog in behandeling. Rode kaarten wie het in behandeling wil voor. ROde tegen. 

Gele kaarten wie wil het opnieuw aan de orde stellen, gele kaarten wie wil het 

niet opnieuw aan de orde stellen. Blauw wie wil het aan de orde stellen, blauw 

wie wil het niet aan de orde stellen. Ik geloof dat het heel duidelijk is dat de 

vergadering vanmiddag precies wist wat ze besloot, want ze besluit hetzelfde • 

Ik geloof dat het toch belangrijk is dat vestgesteld te hebben. Amendement 

Groningen komt niet in behandeling. Onze bereidheid en ik wou dat duidelijk uit

spreken om een passage in deze zin als vanmiddag met name over die veiligheid 

waarbij ook met zoveel woorden wordt genoemd het opbergen van het afval dat dat 

daarbij geregeld moet worden en de sabotagedaden daar komt in het programma en is 

dus duidelijk voor de tweede kamerfraktie en voor de eerste kamerfraktie een 

beleidslijn. 

Dames en heren aan mijn voornemen U nu nog een tijd bezig te houden met de rechts· 

staat en democratie aan dat voornemen geef ik geen gevolg. Ik doe een dringend 

beroep op U zeer tijdig voor 8 uur in deze zaal aanwezig te zijn. Wij proberen 

om 8 uur precies te beginnen en U kunt er wellicht op rekenen dat de belang

stelling groot is. Koffie, broodjes en soep zijn te verkrijgen in de foyer. 

De vergadering is geschorst tot 8 uur precies. 

Wat voor regering U wilt hebben en het standpunt van de VVD is dit. 

Aan de onverdraagzaamheid van de PvdA is het kabinet den Uyl mede ten gronde 

gegaan. De aanleiding van het conflict om grondpàlitiek maar de oorzaak was 

dieper dan die aanleiding, de oorzaak was het gebrek aan verdraagzaamheid, het 

gebrek aan vertrouwen onderling. Daardoor was er het gebrek aan harmonie en 

samenwerking. De zogenaamde exameneisen die telkens werden gesteld waren de 

uiting van het wantrouwen dat over en weer bestond. Het was ook de uiting van de 

onverdraagzaamheid. Die onverdraagzaamheid heeft het kabinet opgebroken. Waar

dering overigens voor de wijze waarop de ministers van Agt en van de Stee op hun 

dwalingen zijn teruggekeerd kunnen wij moeilijk opbrengen. En wij nemen dan ook 

aan dat dinsdagochtend na de stemming van Agt na een ongetwijfeld ethische 

reveille ontwaakt is met een ethische kater. 
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Niet voor niets verlangen wij in ons verkiezingsparcol naast vr~eid en werk 

ook samenwerking. Wij menen dat alleen in samenwerking iets goeds tot stand 

kan worden gebracht, maar samenwerking moet overigens gebaseerd zijn op onder-

ling vertrouwen en dat onderlinge vertrouwen dat kan alleen bestaan bij verdraag

zaamheid. Voor ervaringen als waarmee de CDAministers hun collega's in het kabinet 

den Uyl onlangs hebben geconfronteerd zijn in het verleden liberale ministers 

besraard geweest. Spanningen en verschillen van inzicht doen zich voor als men 

samenwerkt met anderen, met andere politieke opvattingen en andere politieke idaeen 

Die spanningen hebben zich ook voorgedaan in kabinetten waarin liberalen samenwerk~ 

met confessionele ministers, maar het onbehagen en de irritatie die de sfeer hebben 

verpest van het kabinet den Uyl, die werden vooral gevoed door het gebrek aan ver

trouwen, door het aan de strakke leiband lopen van keerpunt, de CDAministers 

dwingen om aan die strakke leiband te lopen, waardoor het eigen beleid dat ook 

deze minister wilden voeren niet tot ontplooiing kon komen. Polarisatie i.p.v. 

samenwerking is het parool geweest dat het beleid van het laatste kabinet heeft 

gekenmerkt. Polarisatie niet alleen in de politiek, polarisatie ook in de onder-

neming ook daar moesten tegenstellingen de wil tot samenwerking gaan overheersen. 

Anders dan in de kabinetten waarin de VVD in zat wel lukte kon het kabinet den 

Uyl dan ook nooit een centraal akkoord bereiken en dat spreekt boekdelen. Ruzie 

en onbehagen bestonden in de Rfgelopen kabinetsperiode niet alleen bij de partijen 

die het kabiaet den Uyl steunde. Onvrede en onbehagen worden alom vastgesteld in 

onze maatschappij. En naar onze overtuiging is de oorzaak van die onvrede en van 

dat onbehagen gelegen in het gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden die de mens 

nog gelaten worden. Die ontplooiingsmogelijkheden en de vergroting daarvan hebben 

geen gelijke tred gehouden met de toegenomen mondigheid van de nederlanders. Met 

het toegenomen verlangen zelf een eigen verantwoordelijkheid te dragen. De maat

schappijhervormingen die wij wensen moeten er op gericht zijn om die ontplooiings-

mogelijkheden te vergroten, ruimte te scheppen voor het beleven van de eigen ver

antwoordelijkheid en dat betekent meer vrijheid. Het beleid van het kabinet den 

Uyl heeft juist een tegenovergestelde ontwikkeling in de hand gewerkt. Er was daar 

voortdurend een streven naar machtsconcentratie bij de overheid, minder vrijheid 

~ voor het individu, geen ruimte voor het dragen van eigen verantwoordelijkheid. 
j:: 
V) 

0 En de miskenning om niet te zeggen de onderdrukking van de mondigheid van het 
:..: 
< individu die heeft de onvrede steeds meer doen toenemen. Het is dringend geboden à 
Cl: 
~ dat daarom onze visie die ruimte wil geven aan die mondigheid, die ruimte wil geven 
w 
~ aan het dragen van eigen verantwoordelijkheid, dat onze visie in een volgend kabi
a... 
~ net wordt doorgevoerd. Het is volkomen duidelijk dat met zo grote verschillen als 
::c 
~ tussen onze benaderingswijze bestaan en de benaderingswijze van de PvdA de ont-

wikkelingen die de PvdA meent te moeten bevorderen dat in een dergelijke situatie 

met die grote verschillen samenwerking tussen VV~ en PvdA in een komende kabinets

periode redelijkerwijze niet mogelijk is. 

._ .... ~ 
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Er zijn raakvlakken tussen PvdA en VVd, bijvoorbeeld op het gebied van de zedelijk

heidswettengeving. Daar gaat het ons ook om vertrouwen in de mens dat hij of zij 

tot het nemen van verantwoorde beslissingen zelf in staat is en het nemen van die 

beslissingen ook zelf mag doen. Ook op het gebied van de fûndamentele mensenrechten 

en de handhaving daarvan behoeven tussen ons en de PvdA geen verschillen te bestaan 

Wij stellen ons bijvoorbeeld geheel achter het optreden van minister van der Stoel 

in Praag. Maar onze verdraagzaamheid die mag niet ontaarden in een gebrek aan stryd 

baarheid. Wij moeten opkomen voor onze beginselen en dus ook voor de rechten van 

de mens, maar dat opkomen voor onze beginselen dat houd dan ook in dat wij de NAVO 

ook krachtig wensen te blijven steunen. Want zonder dat bondgenootschap achter 

zich zou ook van der Stoel in Praag niets hebben kunnen uitrichten en daar dient 

zijn partijgenoten te beseffen en het feit is dat zijn partij zich tegenover de 

NAVO zo negatief blijft opstellen dat is ook een belemmering op dit ogenblik voor 

ons om tot samenwerking met die partij te komen. Als zoals in Duitsland het geval i 

is de sociaal democraten in Nederland de NAVO wel zouden steunen en bereid zouden 

zijn met ons te praten over sociaal economische problemen, dan zou er van uitslui

ting voor de verkiezingen geen sprake hoeven te zijn.Dames en heren daarmee hebben 

wij gezegd wat wij op dit ogenblik niet kunnen doen, wij hebben ook gezegd dat er 

op dit ogenblik bijzonder weinig waardering kan bestaan voor de wijze waarop de 

CDAministers aan de samenwerking in het kabinet den Uyl een eind hebben gemaakt. 

Wij moeten ons goed realiseren dan van hun kant bij de kabinetsformatie op zijn 

minst een morele binding is aangegaan om voorstellen waarop nu het kabinet gespron

gen is om die voorstellen voor te staan. Van Agt en de minister van landbouw van 

der Stee hebben een wetsontwerp ingediend waar hun eigen handtekeningen onder 

staan op het gebied van de grondpolitiek en de wijzigingen van het onteigenings

recht en zij hebben dat wetsontwerp terwijl het in de kamer aanhangig was hun 

verdere steun onthouden omdat zij van mening waren dat ze dat niet langer konden 

steunen. Wanneer je met elkaar tot afspraken komt, dan zijn wij van mening dat 

die afspraken gehonoreerd moeten worden en daarom is het op dit ogenblik ook 

voor de VVD een moeilijke zaak om een uitspraak te doen over een voorkeur. Wij 

kunnen dus ons ook gelukkig prijzen dat wij in ons ontwerp-verkiezingsprogram 

hebben gezegd, wij gaan onafhankelijk de verkiezingen in, wij komen met ons eigen 

program, wij zullen aan de kiezers laten weten waar de VVD staat en na de verkie

zingsuitslag zullen wij duidelijk trachten te proberen om ons beleid zoveel moge

lijk in Nederland te laten volgen. Maar wij dienen ons elk ogenblik goed voor 

ogen te houden dat geen enkele partij in Nederland een zo grote meerderheid 

krijgt dan zij alleen kan begeren. Want samenwerking met anderen is verboden en 

nu samenwerking met de PvdA voor de komende kabinetsperiode redelijkerwijs niet 

mogelijk is wordt dan weer VVd en CDA. De moeilijkheid daarbij is, ik zei het U 

al dat ook in onze kringen geen bewondering bestaat voor de wijze waarop het CDA

ministers zijn opgetreden en het beleid dat zij voerden en steunden waren wij het 

niet eens. Het einde van het kabinet den Uyl was op zichzelf in het belang van 

ons land en in het belang van een samenleving waar vrijheid bestaat voor het 

dragen van eigen verantwoordelijkheid. 
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Het beleid van de kamerfrakties van de VVd was op de val van het kabinet gericht. 

Het harde standpunt dat het CDA uiteindelijk tegenover het grondpolitiek ging 

innemen is dan ook feitelijk afgedwongen door de taktiek van onze tweede kamer

fraktie, waarbij van te voren was gezegd slappe amendementen zullen niet worden 

gesteund. Maar de wijze waarop tenslotte is omgesprongen met afspraken waaraan 

het CDA op zijn minst moreel was gebonden, dat verhindert toch ook enthousiasme 

bij ons, bij het vooruitzicht op samenwerking. Een andere moeilijkheid bij samen

werking met het CDA is dat het op dit ogenblik zelf heeft verklaard eerst met de 

partij van de Arbeid te willen praten, waartegen het dan ook weer verklaart dat 

de keuze waarvoor het staat sterk door de verkiezingsuitslag zal worden beïnvloed, 

Je weet niet waaraan je toe bent en daarom zeggen wij op die verkiezingsuitslag 

moeten wij ons volledig concentreren. En daarom dames en heren vergaderen wij nu 

twee dagen lang over het verkiezingsprogramma dat wij in deze vergadering gaan 

vaststellen. Het is een verkiezingsprogramma dat niet alleen de bestrijding van 

de werkeloosheid en inflatie in sterke mate centraal stelt, maar het is ook een 

programma dat liberale maatschappijvisie wil verwezenlijken. Iedereen in Neder

land is het er over eens dat de mensen mondiger zijn geworden. De logische konse

kwenties daarvan is naar onze overtuiging de erkenning dat de mensen die mondig 

geworden zijn dan ook meer verantwoordelijkheid kunnen, willen en ook moeten 

dragen. Verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor hun werk, voor hun vrije tijds

besteding, hun gezin, denkt U eens aan de vrije schoolkeuze. Verantwoordelijkheid 

voor de groep waartoe ze behoren en voor de samenleving als geheel. Liberale poli

tiek gaat uit van deze mondigheid van de mensen en wil daarom ieder de mogelijk

heid geven om die verantwoordelijkheid ook te dragen. Naast die verantwoordelijk

heid voor de groep, de samenleving, de mensen om ons heen, verlangt een liberaal 

ook verdraagzaamheid. Vanwege die verdraagzaamheid zijn wij voorstaaders van de 

harmoniemodel. Bijvoorbeeld in de onderneming, bron van werkgelegenheid en van 

welvaart. Wij zijn als liberalen ervan overtuigd dat de noodzaak omandernemingen 

meer verantwoordelijkheid te laten dragen door de werknemers. Wij zijn ervan 

overtuigd dat de toegenomen mondigheid met zich meebrengt dat die verantwoorde

lijkheid ook gedragen moet kunnen worden en dat de gelegenheid daartoe moet 

worden gegeven. En wie dan aan ons VVDers vraagt wat wij de laatste jaren aan 

maatschappij vernieuwende maatregelen hebben genomen om die verantwoordelijkheid 

tot zijn recht te laten komen, wat wij als VVD ers hebben voortgebracht op dat 

gebied, die mag gewezen worden op het vele werk dat bijvoorbeeli aan het eind 

van de jaren 60 onze sociaal economische kommissie toen onder leiding van 

Gijs van Ardenne op dat gebied heeft voortgebracht. Die kommissie die heeft aan 

het eind van de jaren 60 veel vernieuwingen op basis van de liberale opvattingen 

bepleit en dan mag ook in herinnering worden geroepen het vele werk dat onze 

oud-minister van justitie Polak de laatste minister van justitie die nog 

regeerde, wat onze oud-minister van justitie Polak heeft gedaan o.a. op het 

gebied van het ondernemingsrecht waar hij grote vernieuwingen bracht. 
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Hij was vergeleken bij zijn voorgangers en zijn opvolger een uitzonderlijk 

produktieve minister die bovendien stond voor de wetsontwerpen die hij indiende 

en die nooit heeft geprobeerd om terug te krabbelen zoals zijn opvolger dat de 

laatste week heeft laten zien. ~ijn opvolger die eerst ja zegt tegen wetsontwerpen 

ze ondertekent, ze indient en daarna nee zegt. Onze oud-minister Polak, ik heb 

hem genoemd, heeft deze week de eerste kamer verlaat, is staatsraad in buiten

gewone dienst geworden en wij wensen hem met die benoeming van harte geluk. 

Wij als liberalen vragen vrijheid voor de mensen om verantwoordelijkheid te 

dragen, maar ook in onze opvatting laat er daarover geen misverstand bestaan 

heeft de overheid een belangrijke taak. De overheid is de dienaar van de burgers 

en van de gemeenschap. Van het dragen van onze verantwoordelijkheid bijvoorbeeld 

tegenover de zwakkeren in de samenleving kunnen wij individueel niet af. De zorg 

voor de ouderen die niet meer kunnen en die ook niet meer hoeven te werken, voor 

de arbeidsongeschikten, de werkelozen en de mensen in de ontwikkelingslanden de 

zorg daarvoor is de taak die wij als liberalen, die wij als mensen niet indivi

dueel aankunnen maar wel als gemeenschap. En een gemeenschappelijke steun die 

moet er op gericht zijn om dat zwakke sterk te maken, de mogelijkheid tot het 

dragen van eigen verantwoordelijkheid te vergroten of te geven. De ouderen bijv, 

een plaats te laten in de maatschappij en hen niet buiten te sluiten. Zorgen voor 

aangepast werk voor de gehandicapten, voor werkgelegenheid voor de werkelozen 

en het versterken van de economie in de ontwikkelingsland~n, waardoor de mensen 

in de derde wereld eigen verantwoordelijkheid kunnen gaan dragen en hun vrijheid 

werkelijk kunnen gaan beleven. Niet alleen vrij zijn van de onderdrukking, maar 

ook vrij worden van armoede en van vrees voor het bestaan. Wij willen als VVDers 

dat deze taken worden verricht en wij dragen daar aan op grond van onze verant

woordelijkheidsgevoel en op grond van ons verlangen naar sociale gerechtigheid 

ons steentje bij. En wie dat nastreeft is naar onze overtuiging ook zijn vrijheid 

waard. Ook heeft de overheid als dienaar van de gemeenschap een taak als door de 

vrijheid van de een de vrijheid of de ontplooiingsmogelijkheden van de ander in 

gevaar komen. Als bijvoorbeeld de vrije industriele ontwikkeling leid tot 

bederf van het milieu moet de overheid regels stellen, dan moet de overheid ook 

in ons overvolle land als het gaat o~ de ruimtelijke indeling, bij verbetering 

van welzijnsvoorzieningen heeft de overheid een taak naast het particulieren 

initiatief waarin het verantwoordelijkheidsbesef voor de medemens tot uiting 

komt en laten wij ook dat bij het welzijnsbeleid toch vooral een grote kans 

blijven geven. In deze opvatting is de overheid er voor de burgers en zijn de 

burgers er niet voor de overheid. Maar wie het dragen van eigen verantwoordelijk

heid verlangt, verdraagzaamheid toont en sociale rechtvaardigheid wil die 

verdient het zo vrij mogelijk te leven en zich in vrijheid te ontplooien. 

Zonder die vrijheid kan die eigen verantwoordelijkheid, die eigen mondigheid niet 

worden beleeft en daarom verzetten wij ons tegen het socialistisch streven zoals 

zich dat in Nederland voordoet. 
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De macht wordt in Nederland bij het doorgaan van een beleid zoals dat in de 

laatste jaren is gevoerd steeds meer bij de overheid geconcentreerd en het is een 

drogbeeld dat daardoor spreiding van de macht over de gemeenschap zou plaats 

vinden. De wensen van de PvdA leiden tot steeds meer inperking van de vrijheid. 

De PvdA moedigt conflicten in de samenleving aan i.p.v. op harmonie en samen

werking aan te sturen. Het nu gestrande wetsontwerp inzake de ondernemingsraden 

was een schoolvoorbeeld van het opleggen van het conflictmodel en we moeten nog 

maar hopen dat het gestrand is want wij weten niet of de confessionele partijen 

weer toch niet bereid zijn om te proberen door te regeren al is het misschien 

maar een klein beetje. Bij het arbeidconflict dat wij achter de rug hebb('n zag de 

overheid ook werkeloos toe hoe de conflicten oplaaiden. VVDers Rietkerk en Wiegel 

vroegen tijdig om maatregelen ter voorkoming van dat conflict. Men vroeg om koop

krachtverbetering door lastenverlichting maar pas toen de stakingen waren uitge-

broken, de stakingen toenamen, de protestmarsen plaatsvonden nam hèt kabinet 

eindelijk de maatregelen waarom de VVD had gevraagd. En met de vier maatschappij 

hervormende wetten die het kabinet aan de kamer had voorgelegd is het niet anders 

Men wilde ze nog voor de verkiezingen doordrukken en deze wetsontwerpen kenmerkte 

zich door machtsconcentratie bij de overheid. Bevorderen van polarisatie, het 

oproepen van concflicten binnen de samenleving en het kweken van onverdraagzaam

heid. Dat is de reden waarom wij zeggen op dit ogenblik kunnen wij met hun niet 

samenwerken. Daarom hebben wij ons eigen programma opgesteld met onze eigen 

ideeen. Ik heb in het tweede deel van mijn inleiding nadat daar enige verandering 

in de volgorde waren aangebracht terwille van de vermoedelijk 5 miljoen andere 

die toen vermoedelijk via de televisie keken, heb ik uiteengezet wat ons streven 

is. Met het programma dat wij nu in deze vergadering vaststellen, met ons gehele 

propaganda apparaat, maar vooral door de inzet om ons enthousiaste kader, moeten 

wij de verkiezingen tot een goed resultaat brengen. En daarbij doe ik een beroep 

op alle negentigduizendvierentwintig leden die wij sedert vandaag hebben • 

Dames en heren het is niet te geloven, wij hebben de laatste dagen van dag tot 

dag de ontwikkeling van het ledenbestand bijgehouden. Enige weken geleden had 

ik het genoegen want dat is het voor VVDers, om een interview te hebben met een 

~ journalist van een vrij groot aantal publicaties, dat overkomt ons helaas niet 

~ elke dag, maar die zij nou die 90.000ste die schrijven jullie natuurlijk in tijde~ 
0 
~ de algemene vergadering. Ik zei dat zou wel mooi zijn, maar we zullen het echt 
0 
~ eerlijk blijven spelen. Twee dagen geleden hadden wij een vergadering van het 
~ 
w 
~ hoofdbestuur n.a.v. de kabinetscrisis en op dat ogenblik kwam er een papiertje 
a.. 
< bij met, dat was woensdag 23 maart en daar stond op aantal leden vandaag 89.871 
< 
I 
u jammer, we halen het net niet. Het ging dus nog Om 64~lid per dag gedurende twee 
V'l 

dagen en dan waren we er geweest, maar we tellen onze Bden gelukkig niet bij 

halven~ Maar gisteren bij de ochtendpost waren het er twintig. En in mijn reden 

staat dan ook gedrukt dat het ledental vandaag bestond uit 89 ••• en toch was het 

fout, het zijn er werkelijk, ik heb het eerlijk meegedeeld 90.024. 
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En met die 90.024 leden met onze meer dan 550 afdelingen, met onze enthousiaste 

kamerkandidaten en met ons propaganda apparaat moeten wij ervoor zorgen dat de 

verkiezings uitslag wordt dat daverende succes, waar andere politieke partijen 

in Nederland niet meer omheen kunnen. 

-Applaus-

En als wij dat zeggen, dan zeggen we dat in het volle bewustzijn zoals dat Ook 

in september is gezegd bij het presenteren van ons ontwerp-verkiezingsprogramma 

wij wensen samenwerking in een regeringsmeerderheid, gebaseerd op een bondgenoot

schap. Wij als liberalen laten andersdenkende democraten in hun waarde. Wij 

VVDers bestrijden wel ideeen maar geen mensen. Als de VVDers met andere een samen

werking aangaan dan zal er onderling vertrouwen en respect moeten zijn. Dat is wat 
t 

wij te bieden hebben naast ons program dat op onze overtuiging is gebaseerd. Van da 

program zullen wij ook zoveel mogelijk gerealiseerd willen zien in de komende jaren 

Alleen kunnen wij dat niet, maar als wij daarom samenwerking aanvaarden dan aan

vaarden wij ook dat diegene die met ons samenwerken naar evenredigheid hun ver

langens gerealiseerd willen zien. Daarover willen wij in een kabinetsformatie eer

lijke en duidelijke afspraken maken, want het is onze stijl niet om samenwerking 

af te dwingen. Maar ook wij willen met een evenredigheid ons programma uitvoeren 

met een aantal VVDbewindslieden dat evenredig is aan de krachtsverhouding in de 

2e kamer tussen de regeringspartijen onderling. Wij kunnen voor alle ministers

posten bekwame mensen leveren die aan sam~nwerking· gewend zijn en die de opvatting

en van anderen kunnen respecteren ook al delen zij die niet, daarmee vragen wij 

niet het CDA om te mogen samenwerken. Wij hebben vorig jaar ook al gezegd, wij doen 

dat niet met de hoed in de hand, maar wij bieden daarmee andere wel de kans om een 

samenwerking met ons het land te besturen terwille van het welzijn van alle in ons 

land willen wij daaraan meewerken en wij doen dat met als inzet vrijheid, werk, 

samenwerking. Dames en heren hier zit nu een stukje van de VVD, want U weet het de 

leden zijn er meer dan 90.000 en volgens de laatste opiniepeiling zijn het meer 

dan 1,5 miljoen kiezer, meer dan 1/5 van het nederlandse volk. Dat moeten we beter 

maken, we moeten zeker er niet op rekenen dat het zo blijft. Ik heb U net opge

roepen, wij moeten er alle hardmn werken, maar de VVD is op het ogenblik een 

partij die een heel groot deel van het nederlandse volk, meer dan 1/5_achter zich 

heeft. En als je dan van tijd tot tijd de politieke gebeurtenissen volgt op de 

televisie, dan zegt de voorzitter van een partij, mijnheer Vergeer bedoel ik van 

een partij die niet meer bestaat, op het beeld zagen we ook niemand, die zegt dan 

ach, wij willen na de verkiezingen niet samenwerken met de VVD van Wiegel. Daarna 

om dan de heer van Agt en die zegt dat klinkt iets wijzer, ach ik wil met de VVD 

eventueel wel samenwerken, hij maakt het onderscheid niet. Ik zou een woord van 

Henk Vonhoff willen citeren toen hij laatst was in Haagse kringen. Hij werd toen 

gevleid terecht overigens, hem werd toegevoegd dat hij tenminste een liberale 

VVDer was, toen zei hij ik vind het heel aardig dat U dat zegt, maar U zegt het 

alleen maar om mijn club te schaden. 
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En als er wordt gesproken over de VVD van Wiegel, hoe goed Wiegel ook voor de VVD 

is, men zegt dat om de club te schaden. Want laten wij goed voorop stellen, de 

VVD is van, ja van wie, de VVD is opgericht door de partij van de Vrijheid van de 

groep Oud, het was toen de VVD van Oud, de VVD van Stikker, de VVD van Dettmeyer, 

de VVD van Korthals, de VVD van Sidny vd Berg, de VVD van van Dijk en ook op de 

achterste rij van van Someren en Henk Vonhoff, de VVD is intussen heel veel 

groter geworden. Het is nu de partij ook van Hans, nog steeds van Haya, van Henk 

van Sidny, van Dik Dettmeyer, van Erika Verkerk noemt U maar op van ons allemaal 

hier in de zaal, we hebben het gehoord van 90.000 mensen die daar lid van zijn. 

En van 1,5 miljoen mensen die daar op dit ogenblik op zouden willen stemmen. Maar 

die VVD met allemaal mensen, met zijn individuele gedachte, zijn individuele op

vattingen die zijn het over een ding de laatste maanden heel duidelijk eens 

geworden en dat is gebleken bij onze kandidaatstellingsprocedure. In alle afde

lingen in alle kamercentrales en de verkiezingsraad en in het hoofdbestuur, was 

er volstrekte unanimiteit, de VVD is van ons, maar Hans Wiegel is onze lijstaan

voerder. Aan hem het woord. 

Mijnheer de voorzitter, ik begin met een woord van dank aan het adres van het 

kabinet den Uyl, dat ik hier vanavond als demissionair oppositieleider spreken 

mag. Hoogmoed, dwingelandij, wantrouwen en angst, dat zijn mijnheer de voor

zitter, dames en heren de werkelijke oorzaken geweest van de kabinetscrisis. 

De hoogmoed waarmee het kabinet den Uyl, van Agt zich jaren achtereen op de borst 

heeft geklopt als het voortreffelijke gezelschap bij uitstek dat ons land wel eens 

eventjes zou hervormen. De dwingelandij waarmee links het CDA steeds heeft geprest 

onder het juk van de PvdA door te gaan. Wantrouwen tussen de regeringspartijen 

onderling en de angst van het CDA dat het als het de linkse grondpolitieke plannen 

zou slikken vele kiezers aan de VVD zou moeten afstaan. Mijnheer de partijvoor

zitter U hebt gesproken over de strategie en de taktiek die door de beide frakties 

en met name in de laatste zes weken t.a.v. de grondpolitiek door de 2e kamer

fraktie is gevoerd. De strategie die ook wij heel openlijk bekend hebben gemaakt. 

Deze strategie. Dat wij hebben gezegd tegen het CDA dat als het CDA zou komen 

terzake van die grondpolitiek, alleen met amendementjes die zouden moeten dienen 

als vlag om de eigen aftocht te dekken, dat wij dat soort amendementen niet zouden 

steunen. En als tweede element in die strater,ie deze vriendelijke opmerking. 

Namens de tweede kamerfraktie bij de algemene beschouwingen gemaakt dat als de 

confessionele partijen de grondpolitieke plannen van het kabinet zouden slikken 

wij als liberalen dat hier in het land eventjes zouden gaan uitleggen. Die 

strategie is vergezeld gegaan van een taktiek in de laatste weken. Deze taktiek 

dat elke dag weer als uitstel werd bedongen, elke dag weer toen bleek dat in het 

kabinetmen het niet eens werd, wij hebben gevraagd aan de regering om in de 

kamer te komen, zelfs was de zaak op een gegeven ogenblik zo politiek geladen 

dat de fraktie van de PvdA onze motie steunde. 
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Waarin geeist werd van de regering in de kamer te komen, dat escaleren van de 

ontwikkeling dat onder druk zetten van de ketel·is naar mijn overtuiging bijge

dragen aan het feit dat:uiteindelijk men in het kabinet tot een breuk gekomen 

is. Een breuk, mijnheer de voorzitter, dames en heren U voorzitter hebt het al 

gezegd, waarvan de grondpolitiek alleen maar was de aanleiding en waarvan de 

oorzaak dieper lag. Ik heb die oorzaak in het begin van mijn speech genoemd. 

En vandaar dan ook dat een van de elerr.enten van ons advies aan hare majesteit in 

deze crisis is geweest dat E.f r11oest wc_r·oen cezi· :-. v;__:· ':c;+. ··,•.r1'··c:c•cEJ.en van 

n lijmpJging. Een lijmpoging tussen de regeringspartner die uiteengevallen zijn, 

zou alleen zin hebben als het gegaan zou zijn om een klein zakelijk verschil van 

mening, maar je kunt nooit lijmen als het onderling vertrouwen niet bestaat. Je 

kunt nooit lijmen als de sfeer binnen een coalitie zo verziekt is als die sfeer 

verziekt is en ik heb dan ook waardering en respect voor het feit dat de fraktie-

voorzitter van de PvdA in de tweede kamer ook een dergelijke lijnvolg~ng heeft af

gewezen. Zoals ik niets begrijp van datgene wat de heren Andriessen en Aantjes 

tegen de majesteit schijnen te hebben gezegd. Namelijk dit, weigert U het ontslag 

van alle bewindslieden. Laat het kabinet als geheel terugkeren, laat dat kabinet 

als geheel ook aan de orde stellen de verdere behandeling in het parlement, van 

bijvoorbeeld een wetsontwerp terzake van de wijziging van de wet ondernemingsraden. 

Als bijvoorbeeld het wetsontwerpWIR, waarvan de voorlopige verslagen nog niet eens 

zijn gemaakt, het is volstrekt onbegrijpelijk. Ik kom daar straks op terug, dat 

na dat gebroken is door christen democratische ministers, dat nu fraktievoor

zitters van die frakties die ministers in dat kabinet hebben, hebben geadviseerd 

poogt U maar te lijmen en onbegrijpelijk advies, niet alleen onbegrijpelijk voor 

ons, wat belangrijker is, onbegrijpelijk waarschijnlijk ook voor de eigen achter

ban en zeker onbegrijpelijk voor de meerderheid van het nederlands~ volk. Mijnheer 

de voorzitter er zouden ook andere mogelijkheden bestaan. Een mogelijkheid van de 

vorming van een rompkabinet bestaande uitsluitend uit linkse bewindslieden. Wij 

zeggen daarvan dat als in die richting zou worden gekoerst en als zo'n kabinet 

bestaande uit ministers van PvdA, D66 en PPR in de tweede kamer zou verschijnen 

en daar in de 2e kamer een regeringsverklaring zouden afleggen, dat wij dan voor 

ons zelf de vrijheid voorbehouden om dat kabinet onmiddellijk bij het eerste debat 

met een motie van wantrouwen te confronteren. Een derde mogelijkheid, mijnheer de 

voorzitter, dames en heren, die zijdens onze groepering is genoemd is de vorming 

van een kabinet van een andere kleur. Een kabinet dat slechts kort kan zitten, 

maar een kabinet dat natuurlijk wel aanvaardbaar zou moeten zijn voor de volks

vertegenwoordiging. Een kabinet dat belangrijke zaken aan zou kunnen pakken in 

eerste aanleg. Een werkelijke aanzet maken met de bestrijding van werkeloosheid. 

Doorgaan op de weg die onvoldoende en te laat is ingeslagen en waar verderop 

moet worden gegaan. 
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Met het aanpakken van het tegengaan van de stijging van de overheidsuitgaven. 

Het geven ook van een eerste aanzet, neer te leggen in de ontwerpcijfers van de 

begroting van 1978. Een eerste aanzet voor die ombuiging van de stijging van de 

overheidsuitgaven en dus een eerste aanzet voor een daadwerkelijke bestrijding 

van de werkeloosheid. Sommige ook wellicht in onze kring zouden niet aan een 

dergelijke mogelijkheid hebben gedacht. Onze lijn, de lijn van onze par·tij 

mijnheer de voorzitter, dames en heren is altijd deze geweest, weglopen voor ver

antwoordelijkheid doen wij in beginsel niet. Juist als de problemen groot zijn. 

Ook al betekent dat dat wij zelf, dat wij zelf op korte termijn onze oppositierol 

zouden moeten verruilen voor een andere, dan eist ons liberaal beginsel niet alleer 

maar dan eist ook de hele aanpak die wij in het verleden hebben gekozen en die 

terug te vinden is in onze alternatieve begroting dat rus in een zodanige richting 

wordt gekoerst, wij daartoe de bereidheid, de politieke wil moeten hebben. Op 

zo'n poging zal worden gerealiseerd ik zet daar vraagtekens bij. Want niet alleen 

onze politieke wil is uiteraard beslissend ook de politieke wil van andere, maar 

het bereidheid uitspreken van onze kant, betonen van onze politieke wil, laten 

wij niet afhangen van het antwoord op de vraag of ook anderen daartoe bereid zijn. 

Wij bepalen onze eigen koers. Mijnheer de voorzitter, anders dan de fraktievoor

zitters van ARP en KVP heeft de fraktievoorzitter van de PvdA geadviseerd tot 

het demissionair laten van het huidige kabinet en tegel~ertijd tot het ontbinden 

van de tweede kamer, waarvoor het huidige demissionaire kabinet de verantwoorde

lijkheid zal moeten nemen. Dat is is ook een van de mogelijkheden· die wij hebben 

genoemd in ons advies aan de majesteit. En toen de heer van Teyn om een nadere 

toelichting op zijn stelling werd gevraagd en met name in die zin zou zo'n 

kabinet dan ook met het parlement bijvoorbeeld kunnen beraadslagen over de vier 

zogeheten hervormingswetsontwerpen, toen heeft hij daarop gezegd, dat kan niet 

en ook op dat stuk ben ik het volledig met hem eens. Een demissionair kabinet 

behandelt de lopende zaken en niet meer, behandelt geen controve~siele aange

legenheden en dat betekent tegelijkertijd mijnheer de voorzitter, dames en heren 

dat onze stelling niet zo lang geleden o.a. naar voren gebracht in een gesprek 

dat ik mocht hebben met Elseviers Magazine dat wanneer wij na de verkiezingen 

~ bij de formatie zouden worden betrokken, dat wij van onze kant dan o.a. ook ons 
i= 
Vl 

0 het recht zouden voorbehouden om die vier zogeheten hervon!lineswetvoorstellen 
:0.:: 
< h·. ·,l'ut voor fR-se van behandeling ze dan ook zouden zijn in de volksvertegenwoor-
0 
~ diging ons de vrijheid zouden voorbehouden om die wetsontwerpen bij de formatie 
w 
~ wederom ter discussie te stellen. Die stelling gold toen die geld nu a fortiori. 
a.. 
~ En ik wil daar geen enkele twijfel over laten bestaan dat als of nu of na de 
I 
~ verkiezingen er een kabinetsformatie zal plaats vinden, waarbij de VVD betrokken 

wordt dat wij van onze kant dan in die formatiebesprekingen zullen inbrengen de 

wetsontwerpen die zogeheten vier die er nu liggen, waar wij het dames en heren 

volstrekt duidelijk is, 
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kijkt U ook naa~ het ontwerp verkiezingsprogram, kijkt U naar de voorlopige 

verslagen, kijkt U naar andere commentaren die van onze kant verschenen zijn, dat 

wij op esaentiele punten van opvatting zijn dat die wetsontwerpen veranderd 

zouden moeten worden, zo ze niet in het geheel zouden moeten worden teruggenomen. 

Dat geld en ik duid het slechts in het kort aan voor de wetsontwerpen m.b.t. de 

grondpolitiek tenminste voor het beginsel. Het beginsel van de gebruikswaarde in 

een van de wetsontwerpen neergelegd is voor ons onaanvaardbaar. Dat geld mijnheer 

de voorzitter ook voor het wetsontwerp terzake van de structuren van de onder

nemingsraad. Wij hebben altijd met overigens de confessionele fraktie samenwerkinge 

gedachte zoals die nu te vinden is in de huidige wet centraàl gezet altijd gezegd 

dat die samenwerkingagedachte niet mocht worden aangetast en wij hebben dan ook in 

het voorlopig verslag over dat voorstel en bij monde van mijn vriend Rietkerk 

bij de mondelinge beantwoording gezegd wij wensen niet wat inhoud inhoudelijk 

zit in het nieuwe wetsvoorstel. Het uit elkaar drijven van de leiding van de 
' onderneming en de werknemers in die ondernaming.Dat wensen wij niet, daarom niet 

omdat wij van menine zijn dat met polarisatie binnen het bedrijf de onderneming 

en al diegenen die in de onderneming werkzaam zijn niet zijn gediend. Er zijn 

mijnheer de voorzitter altijd op de korte termijn tussen diegenen die de onder

neming dragen, dat zijn de werknemers, dat is de ondernemingsleiding, dat zijn 

de aandeelhouders altijd op korte termijn zijn er verschillen van mening, zijn 

er ook verschillen in belangen, maar op de lange duur is het zo dat zowel de 

werknemers als de aandeelhouders als de leiding van de bedrijven een gemeenschap-

pelijk belang hebben dat is de continuïteit van het bedrijf, dat is de voortgang 

van het bedrijf, dat is de werkgelegenheid die het bedrijf bied en dat wensen wij 

door polarisatie niet kapot te maken. Mijnheer de voorzitter ook bij het wetsont

werp vermogensaanwasdeling een vriendelijke ko~te kanttekening. Deze, dat wij van 

opvatting zijn dat wij willen dat er een samenleving komt, waarin mondige mensen 

leven, mondige mensen die zelf kunnen beslissen over hun eigen leven en als dan 

ook waar wij voorstander van zijn in een bepaald bedrijf winst wordt geboekt en 

als een deel van die winst gaat naar de werknemers of een deel van de overwinst 

of naar het buitenland zoals sommige zeggen, waarvan ik niet hoop dat het gebeurt, 

maar gezien de politiek die de laatste tijd in het eigen land is gevoerd gebeurt 

het helaas, dan zeggen we mijnheer de voorzitter, wij vinden de werknemers mondig 

genoeg, wij geven de werknemers eigen verantwoordelijkheid om te beslissen over 

hun aandeel in de winst en wij wensen dat niet van ze af te troggelen en ze over 

hun hoofden heen te laten bedisselen door anderen wat er met hun aandeel in de 

winst gebeuren moet. Kort mijnheer de voorzitter over de zogeheten WIR. 

Wetsontwerp dat nog maar in de eerste fase zit, maar toch wel als een van de ken

merken heeft dat het algehele beleid dat in het verleden door kabinetten waar wij 

in zaten is gevoerd. Ter stimulering via algemene maatregelen van het bedrijfs

leven dat we heel duidelijk in dat wetsontwerp proeven dat die alge~ele menta

liteit van steun aan het bedrijfsleven via generieke maatregelen wordt vervangen 

door tal van andere maatregelen die de subsidiemaatschappij een stukje dichterby 

brengen. 
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Daar zijn wij geen voorstanders van. Ik heb dat heel doelbewust van onze kant hier 

op tafel gelegd nog eens kort samengevat onze opvatting t.o.v. die wetsvoorstellen 

m~heer de voorzitter gezien het feit dat naar alle waarschijnlijkheid het huidige 

kabinet demissionair zal doorgaan en dus die voorstellen en de k~jk van de ver

schillende partijen daarop een van de belangrijkste inzetpunten in de verkiezingen 

zal zijn. Verkiezingen waar de kiezers de verschillende politieke partijen ter 

verantwoording zullen roepen. En ik kijk dan met name naar die partijen die tot 

nu toe in het kabinet hebben gezet, dat kabinet hebben gesteund, dan wel het kabin~ 
hebben gedoogd. Ik dacht dat zowel de PvdA als het CDA in wording schuldig zijn aan 

de kiezers en dat zij beiden de kiezers te vrezen hebben. De PvdA dames en heren 

voor het falende beleid t.~.v. de werkeloosheid waarvoor zij als eerste verant

woordelijk is. Je moet maar durven zoals den Uyl gisteravond in Brandpunt door 

hoog op te 1 ' Jl • _, r. 

zwakker een ongecoordineerder een funester beleid in de laatste jaren was nauwe

lijks denkbaar. De werkeloosheid steeg gigantisch. Onze aardgasrijkdom werd verder 

potverteerd, de overheidsuitgaven zijn in vier jaar tijds verdubbeld, het onder

nemingsklimaat verziekt, de zelfstandigen tot sluitpost van de nationale rekening 

gemaakt, de koopkracht van de mensen uitgehoold, het onderwijsbeleid door elkaar 

gegooid en onze defensie verzwakt, resultaten om trots op te zijn. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, het CDA heeft dit alles gedoogd, heeft 

zich laten meeslepen, heeft als het op stemmen in het parlement aankwam nauwelijks 

iets durven waarmaken van alle kritiek die het achter de schermen uitte •. Heeft 

zich jaren achtereen laten aanleunen dat het in de bijwagen werd geduwd, dat het 

als voetveeg werd gebruikt, dat het werd geexamineerd en dat zijn lijsttrekker 

door links buitengewoon onheus werd behandeld. Ik zou willen zeggen van zelfrespect 

toch een van de eerste eisen in het leven was nauwelijks sprake. Steeds maar weer 

liet het CDA weten wat de PvdA die groepering ook aandeed dat het na 25 mei eerst 

met de PvdA wilde gaan praten. Uit fatsoen, fatsoen tegenover wie, niet tegenover 

de kiezers, niet tegenover de eigen achterban. Mijnheer de voorzitter de houding 

van de PvdA en v~n het CDA nu tijdens het verloop van de crisis is misschien je 

zou het niet voor mogelijk hebben gehouden maar dat is het toch dacht ik nog 

merkwaardiger dan het gedrag van die partijen voor het uitbreken van de crisis en 

~ tijdens het uitbreken ervan. De lijsttrekker van de PvdA, praat ik zei het zo pas 
w 
i= 
~ op de televisie, ik neem aan d~t is een verstandig man, toch wel tegen beter 
0 
~ weten in over de geweldige daden van het kabinet en hij laat heel geroerd weten 
à 
~ dat die veel bloemen heeft gekregen en dat iedereen die hem tegenkomt de duim 
~ 

~ omhoog steekt, misschien wel die duim uit vreugde dat de man het eindelijk rustiger w 

~ kan gaan aandoen. Maar tegelijkertijd zegt hij erbij nog maar enkele dagen nadat de 
< 
I u CDA ministers voor zijn val hebben gezorgd, dat hij straks verder met het CDA wil 
Vl 

regeren. Onze opvatting is het dat elke partij de bereidheid moet hebben om rege-

ringsverantwoordelijkheid te dragen. Maar zoveel regeerzucht, zo ondanks alles wat 

gebeurd is, doen of er niets aan de hand is, moet lijkt mij zeg ik in alle beschei

denheid toch op veel kiezers ook op PvdAstemmers een ongeloofwaardige en slechte 

indruk maken. 

... .. ~'· 
- ... l;;.: 
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Maar het CDA en de CDAtop maken het nog bonter. Nauwelijks had van Agt de steen 

door de ruit van het kabinetswinkel gegooid of Aantjee kwam zielig en braaf uit

leggen dat het allemaal niet ?O bedoeld was en van Agt heeft daar gisterenavond 

ook alweer op de tv aan toegevoegd, ja kijk eens de grondpolitiek het is eigenlyk 

geen krisis waard. Ik zou dit willen vragen, wat moeten die CDAkiezers bijvoorbeeld 

de boeren in Brabant in Limburg en in Zeeland, die blij waren, die dankbaar waren 1 

voor het feit dat het CDA eindelijk van zich af beet, daar nu van denken. De 

houding van het CDA mijnheer de voorzitter is de houding van een jongetje dat 

stiekum wetend dat hij het niet mag een appeltje pikt uit de tuin van de buurman • 

En als de buurman dan naar buiten komt, en niet eens verschrikkelijk boos is maar 

zegt jongetje als jij je netjes gedraagt is dat niks erg, dan zegt dat jongetje 

mag ik misschien Uw tuintje weer komen aanharken. Mijnheer de voorzitter, wat een 

gebrek aan moed. Wat een weifelmoedigheid, wat een paniek om datgene wat gebeurd 

is en ik geloof rustig dat wij van onze kant kunnen stellen, dat het gedrag van 

CDA en PvdA voor het uitbreken van de krisis bij het uitbreken daarvan en in de 

dagen daarnaa voor iedere nederlandse kiezer verbijsterend moet zijn. 25 mei 

kan iedereen gaan stemmen, kan iedereen ook en dat vinden wij aangeven aan welke 

partij hij zijn trouw geeft en ook wie hij in de regering wil. Alsof het op dit 

moment niet de kiezers zouden zijn die hebben te beslissen, storten de politici 

van PvdA en CDA de lijmpotten al over elkaars hoofden uit. Ongeloofwaardig en 

getuigend van gebrek aan respect aan de kiezers. Ook andere partijen hebben een 

bepaalde houding gekozen. PPR stelt zich konsekwent op en zegt met het CDA valt 

niet meer te regeren, waarschijnlijk kijkend naar allerlei enquette-uitslagen 

komt die zaak in de realiteit ook niet meer voor de PPR aan de orde. Maar 

ik blijf daarbuiten het is in ieder geval konsekwent. En ik vraag me af of een 

andere groepering D66 om maar eens een naam te noemen ook konsekwent is wél of 

niet, misschien toch ook eigenlijk wel. Want blijkt niet zonneklaar uit het 

advies van Terlouw, dat advies luid, nu nieuw vormen op dit moment een kabinet 

van links plus CDA in de eerste plaats dat D66 uitsluitend de bijwagen van links 

is betekent dat advies niet lijmen voordat de kiezers een oordeel hebben gegeven 

dat het ietwat op gespannen voet zou kunnen gaan met het beginsel en met de 

advertenties waarmee D66 indertijd is gestart, de democratie en de inspraak voor

op. En mijnheer de voorzitter, dames en heren, is dat blindelings koersen achter 

dePvdA aan is dat eigenlijk een alternatief. D66 vind dat ik het maar in alle 

duidelijkheid moet stellen, bedient zich naar mijn stellige overtuiging steeds 

meer van een valse vlag. Voorstellen mijnheer de voorzitter want beschuldigingen 

en dat is het zonder de feiten daar achter uit ik niet, daar ligt ons niet, 

voorstelle als bijvoorbeeld A blijf bij de recente tijd een amendement op de 

wet op de ondernemingsraden, dat rechtstreeks zou leiden tot arbeiders zelf

bestuur in de toekomst. B een verhoging van de aardgasprijzen, leuk of niet voor 

de kleine man, leuk voor de industrie en voor de tuinders die uit milieu-over

wegingen net van olie op aardgas zijn overgeschakeld. 
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Verhoging om een derde voorbeeldje te noemen, de heer de Goede die nu ineens ook 

in het nieuws is van de successierechten en van de vermogensbelasting als je 

dat nou op een rijtje zet, je kijkt dan naar de vlag en je kijkt dan naar de 

opmerkingen, ik zou heel vriendelijk willen zeggen het zijn die konkrete voor

beelden uitsluitend linkse dogma's. Mijnheer de voorzitter, als straks de kiezers 

in een bepaalde mate hun vertrouwen aan ons zullen geven, dan weten zij in ieder 

geval dat de VVD van haar kant er alles aan zal doen om ons program te realiseren. 

Een sober programma, U zei het al president, een programma doortrokken van ons 

vrijheidsideaal. Het beginsel van de vrijheid onze eerste leidraad is terug te 

vinden, is de blauwe draad die door dat program heenloopt is ook het eerste van 

de drie woorden uit het parool waarmee wij de verkiezingen ingaan. De vrijheid 

die wij centraal zetten en die we uitwerken in onze onderwijspolitiek, die we uit

werken in ons welzijnsbeleid, die wij uitwerken in ons beleid t.a.v. de defensie en 

de NAVO, die we uitwerken in onze ontwikkelingshulppolitiek, want wij zijn van 

op vatting, kijkend naar de welvaart waarbij wij toch onlangs alle moeilijkheden 

in Nederland in leven, dat wij de plicht hebben om een belangrijk deel van die 

welvaart af te staan aan andere landen, waarom, om die andere landen een basis 

te geven, een basis op grond waarvan de mensen wonend en levend in die landen 

hun eigen vrijheid en ontplooiing kunnen berei~en, dat vrijheidsbeginsel, is 

te vinden in alle paragrafen van ons program en ik zeg erbij als ik kijk naar de 

politieke situatie van dit moment, wie in dit land wil dat een kabinet als het 

huidige doorgaat, hij stemme op de PvdA. Wie op D66 stemt, stemt op een bijwagen 

van die partij, wie het CDA kiest vlees noch vis. Wij, het klinkt misschien een 

beetje onbescheiden, maar af en toe mag dat. Wij zijn het enige alternatief voor 

het beleid wat is gevoerd en mijnheer de voorzitter alleen een stem op de VVd 

geeft zekerheid dat die stem zal worden gebruikt om een ander kabinet en een beter 

beleid tot stand te brengen. En is niet alleen het beleid waar het om gaat, het is 

ook de wijze waarop het beleid wordt gevoerd. Anders dan de PvdA wensen wij anderen 

niet te beschouwen als onze bijwagen. ~illen wij anderen niet onder ons juk door 

dwingen. Anders dan het CDA zullen wij geen genoegen nemen met minder dan waar wij 

recht op hebben eisen wij dat onze opvattingen worden gerespecteerd, dat betekent 

~ dat de VV~ alleen zal willen meeregeren ~ls in het komende kabinet een evenredige 
;::: 
~ zetelverdeling, U duidde daarop mijnheer de voorzitter, tot stand wordt gebracht. 
0 
~ 
< Evenredig aan de kr8.chtsverhoudingen ~an de partners in het p8.rlement. Evenredig 
à 
~ voor wat betreft het zeteltal in het kabinet, maar niet alleen voor wat betreft 
~ 

~ dat zeteltal. Ook voor wat betreft het gewicht van de posten en ook voor wat betref 
a. 
~ de verdeling van de posten tussen de partners over de verschillende beleidasee
I 
~ toren. En alleen een dergelijke constructie leidende tot een kabinet waarin de 

partners elkaar als gelijkwaardig beschouwen, elkaar als echte bondgenoten zien, 

elkaar respecteren, alleen zo'n kabinet is naar mijn opvatting in staat ons land 

in de komende jaren te besturen. 
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Want er moet niet alleen veel gebeuren ook de hele stijl, ook de hele wijze van 

regeren moet worden veranderd. Denkt U nog aan de kritiek van de pvdA op een 

minister-president als de heer de Jong, die bescheiden zei dat hij op de winkel 

paste. Maar hij heeft goed op de winkel gepast en zich niet op de borst geslagen • 

En een man als de minister-president de Jong ging het niet om het naar voren 

halen van de eigen persoon of het naar voren halen van de eigen partij. Wij wensen 

weer zo'n minister-president. Een mnn die boven de partijen staat, die niet als 

hij op •Je televisie verschijnt alles tracht uit te leggen in de zin van zijn eigen 

groepering. Juist misschien nog wel meer kijkt naar de opvatting van de groepering

en die anders zijn dan de zijne. Die juist andere groeperingen met wie hij regeert 

meer in het licht zet, dan dat hij aan zijn eigen groepering denkt. Geen partij

man, maar een man die het landsbelang dient, zo'n man wensen wij als minister

president. Mijnheer de voorzitter een kabinet zoals wij dat graag zouden zien. 

Zo'n kabinet als dat gevormd moet worden, kan niet gevormd worden naar ons inzicht. 

Wanneer tal van groeperingen uitgebreide minimum programma's op tafel leggen zoals 

links dat nu doet. Over het regeringsprogramma moeten de partners bereid zijn in 

goed overleg te onderhandelen. Niemand mag de ander dwingen welk punt dan ook op 

voorhand te slikken. Het zal overigens niemand verbazen dat onze partij in de 

verkiezingstijd en bij de formatie als belangrijkste taak voor het komend kabinet 

wenst te beschouwen de absolute voorrang die naar onze mening aan de strijd tegen 

werkeloosheid en inflatie moet worden gegeven. Daarom is naast ons ideaal van de 

vrijheid en naast onze handewijze van de samenwerking waar ik net over heb 

gesproken onze eerste wens werk voor de mensen, want je kunt over werkeloosheid 

praten en je kunt dan in getallen praten of het er 200.000 zijn of 225.000 of dat 

die werkeloosheid nog veel groter is omdat er ook heel veel versluierde werkeloos

heid zit. Je kunt pràten in statistieken, je kunt twisten over statistieken, maar 

de werkeloosheid gaat niet over statistieken, werkeloosheid gaat over mensen. Want 

je zult maar geen werk hebben of je zult voor jezelf het gevoel hebben dat je de 

kans loopt dat je over enige tijd of binnenkort geen werk meer hebt. Dat is ver

schrikkelijk als je wilt werken en je kunt niet werken omdat er geen werk is. Dan 

is dat heel erg, omdat het je eigen waarde aantast. Positie misschien ook wel van 

~ jezelf en van je gezin. De poàtie van jezelf in de buurt waarin je woont, de 
!:!::! 
~ positie van jezelf in de samenleving en daarom eist juist een liberale partij van 
0 
~ zichzelf, een libe~e partij die de menselijke ontplooiing en die het menselijk 
~ 
~ welzijn centraal in het beleid heeft staan eist daarom dat een komend kabinet 
I
~ 

~ waarin wij zitten absolute prioriteit aan de bestrijding van die werkeloosheid 
w 

~ geeft, dat is onze minimumvoorwaarden, mijnheer de voorzitter. Mag ik voordat 
< 
0 ik kom tot het slot van mijn betoog nog een aantal andere punten noemen waarvan 
Cl) 

wij vinden dat ze_ bij de formatie bediscussieerd zouden moeten worden. In de 

eerste plaats zijn wij van mening dat een komend kabinet zich moet zetten, maar 

een scherpe beperking van de stijging van de overheidsuitgave aan een versterking 

van het bedrijfsklimaat en aan een handhaving en waar mogelijk verbetering van 
: )-~ 

de koopkracht van de burgers. 

. ...... ~,.;;; 
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j 
~ In de tweede plaats zijn wij van opvatting dat een komend kabinet verdediging van 

~ vrijheid en veiligheid voorop moet zetten. In het buitenlands beleid door hand-

~ having van de NAVO en in ons eigen land door een effectieve bestrijding van de 
"0 
~ criminaliteit. In de derde plaats zijn wij van opvatting mijnheer de voorzitter, 

~ dames en heren dat een komend kabinet de ontplooiing van de mens moet dienen. 

~ En dat moet doen door de kwaliteit van ons onderwijs te versterken en geen onder-
8 
~ wijsnivellering tot stand moet brengen. In de vierde plaats en dat ia voor ons ook 
:; 
~ een buitengewoon wezenlijk punt zijn wij van opvatting dat de structuur en de 
c 
~ toekomst van ons stelsel van sociale zekerheid veilig moet worden gesteld en moet 

] worden versterkt, En in de vijfde en laatste plaats mijnheer de voorzitter be-

~ pleiten wij een inkomensbeleid waarvan de beloning naar inzet een van de peilers 
~ J is en bepleiten wij bezitsvorming en bevordering van die bezitsvorming met name 

"' "0 
c 
"' -;: 
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ook bevordering van het eigen woningbezit, ook omdat dat de vrijheid van de mens 

dient. Ik rond af. De verkiezingsstrijd is begonnen. Wij hebben de laatste maanden 

ons kruid wat droog gehouden, wij hebben ons niet laten verleiden tot een zekere 

euforie waarin het CDA zichzelf plaatste toen het van Agt uitverkoos als zijn 

leider. Wij mijnheer de voorzitter hebben ook getracht heel voorzichtig door onze 

strategie en door onze taktiek, onze uitgangspositie op te bouwen, die voorzichtig

heid, die strategie is er misschien een van de oorzaken van geweest dat hier en 

daar in het land werd gedacht en geschreven ach de VVD is over haar top heen. 

Ook in onze eigen partij, toen wij in september en oktober goede enquette-uitslagen 

boekten waren er velen die zeiden het is gebakken, het komt wel goed, we hoeven 

niks meer te doen. Ik behoorde toen zelf tot diegene die zeiden het is niet gebak

ken, het komt niet vanzelf goed. Er moet veel worden gedaan. In een latere fase in 

december en januari toen wij in zekere moeilijkheden kwamen ook in eigen kring 

~ raakten velen in diepe droefenis, soms waren 1~t dezelfde die e~n paar maanden 

~ .;elcd8~i =~iden het is allemaal gemaakt. Toen mijnheer was het het hoofdb"estuur en 

:>.<: 
w 
i= 
Vl 
w 
0 
:>.<: 
..r;: 
0 
Q! 
1-
:..;: 
w 
...J 
w 
a. 
< < 
I u 
Vl 

was ook ik het die heeft gezegd er is geen enkele reden voor die droefenis. Er is 

geen enkele reden om bedrukt te gaan zitten kijken,de strijd begint nog. Laten we 

ons niet van ons stuk laten brengen, laten we enquettes niet geloven, enquettes 

winnen is aardig, maar het gaat om het winnen van de verkiezingen. En nou is het 

natuurlijk leuk dat er gisteren een enquette is gepubliceerd die ons op zo'n beetje 

33 zetels zou brengen, dat is aardig, maar het is geen enkele reden om nu te 

zeggen we zitten weer vanzelf in de lift en de lift gaat weer omhoog, integendeel 

we zullen moeten duwen, we zullen moeten trekken, we zullen onszelf moeten inzetter. 

en ik wil U erbij zeggen die 21,1% is voor mij geen maximum, want we hebben de 

kans juist door de uitgangsstelling die wij door onze eigen politiek hebben 

opgebouwd een uitgangsstelling die zodanig is dat anders dan het CDA en anders dan 

de PvdA wij in de ogen van de kiezers konsekwent en duidelijk hebben opgetreden. 

Wij hebben niet gezwabberd, wij zijn niet van de ene richting naar de andere 

gegaan. Wij hebben onze koers niet verlegt en wij zullen zeg ik erbij tegen sommig

en die zeggen dat wij onze koers moeten verleggen, wij zullen onze koers niet 

verleggen en wij laten zeker niet onze koers bepalen door wat lieden die in andere 

partijen zitten vinden wat wij moeten doen. 
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Wij bepalen onze eigen richting. Wij gaan de verkiezingen in met ons eigen program. 

Wij gaan de verkiezingen in met een partij die precies weet wat ze doet en het 

over de hoofdlijnen eens is. En wij worden gedragen mijnheer de voorzitter door 

een beginsel wat een oud beginsel is maar tegelijkertijd een beginsel dat aktueler 

en nodiger is dan ooit. Juist in de huidige samenleving waar op tal van terreinen 

te zien is dat de greep van de overheid zich heeft vergroot, dat de persoonlijke 

vrijheid, beslissingsbeveogdheden en ontplooiingsmogelijkheden van de mensen aan 

banden zijn en worden gelegd. Juist de maatschappij van nu heeft aan dat vrijheida

beginsel van ons een geweldige behoefte. Want je kunt allerlei prachtigè voorzienin1 

en in een land hebben opgebouwd. Je moet vrij kunnen zijn, niet alleen vrij kunnen 

zeggen wat je vind, maar ook zo vrij mogelijk kunnen doen en laten en beslissen wat 

je zelf wil. Rekening houden, denkt U aan ons tweede beginsel met de verantwoorde

lijkheid voor oaszelf en voor anderen. De vrijheid die wij bepleiten is een vrij-

heid die in gebondeheid, is een vrijheid die zijn vrijheid zijn grenzen vindt daar 

waar onbeperkte vrijheid zou leiden tot de aantasting van de vrijheid van anderen. 

Daarom zijn die liberale beginselen van ons, die beginselen van verantwoordelijkhe~ 
~ van verdraagzaamheid en van sociale rechtvaardigheid gegroepeerd om ons parool om 
c: 

..!! 
~ ons belangrijkste uitgangspunt. Uitgangspunt van de vrijheid. Daarom is dat 'beginse 

..c: 
a; 
z een beginsel waaraan de mensen in dit land behoefte hebben, waar wij trots op zijn 
Gl 

~ en dat wij willen versterken in dit land. 

~ Mijnheer de voorzitter. 
"E 
2 Wilt U mij nog even het woord lenen. Ik zou zo graag uit de vergadering een stem 
& 
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laten klinken ditmaal onder de gegeven omstandigheden uit de vergadering om U en 

de heer Wiegel van harte te danken voor datgene wat zij ons hebben gezegd en 

gedeeltelijk in herinnering gebracht. Dat woord mag toch wel even klinken. 

Dank U zeer de vergadering is nu toch geschorst. 

Dames en heren de vergadering wordt heropen. Het staat U vrij de gesprekken voort 

te zetten, maar dan buiten deze zaal. Hier is aan de orde hoofdstuk 3 amendement 

154 en wie niet meedoet. 

Aan de orde is amendement 154, dat is door het hoofdbestuur ontraden, wie vraagt 

discussie niemand, dan is het verworpen. Aan de orde is amendement 155, het hoofd-

bestuur ontraad, vraagt iemand het woord, zo nee dan is dat verworpen. Artikel 156 
Het woord is aan de heer Koch. 

Mijnheer de voorzitter, de kamercentrale Haarlem heeft dinsdag j.l. vergáderd 

mind the date zou ik erbij willen zeggen en ik wil ook niet vertellen hoe die ver

gadering afgelopen is naar zijn einde. Het gaat hier wel om dat de amendementen 

Velzen en Amstelveen door de kamercentrale in die vergadering nog unaniem zijn 

overgenomen en ik zou U graag even de argumenten daarvoor willen laten horen. 

Door alle tijden heen heeft de wetgeving zich aangepast aan veranderende omstan

digheden en opvattingen. De wetgeving loopt daardoor altijd achter. In onze dyna-

·•;. mische tijd, het kan bijna niet anders is onze huidige wetgeving in zeer ernstige 

mate achtergebleven bij deze aanpassing. Denkt U maar eens aan het burgerlijk 

wetboek. 
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Nou weet ik wel dat we nu een minister van justitie gehad hebben die allerlei 

andere dingen moest doen, maar ik ben van mening dat zelfs met onze beste minister 

van justitie ook het burgerlijk wetboek in zijn geheel nog niet zou zijn ingevoerd. 

Dat brengt met zich mede dat verouderde bepalingen nauwelijks handhaafbaar zijn, 

dat verschijnsel was destijds ook een van de ~rgumenten om aan het opportuniteits

beginsel in het strafrecht de voorkeur te geven boven het legaliteitsbeginsel. 

Er is een tweede argument. Reeds het oude romeinse recht kende naast het justrictum 

het jusbenevide dat wil zeggen je moet het recht toepassen met goede trouw en naar 

billijkheid. De wet naar de letter toepassen werkt nooit wenselijk geacht. De stel

ling die nu in het partijprogramma staat is een stelling die naar mijn mening noch : 

tot de rechterlijke macht noch tot de uitvoerende macht gericht moet worden, trouwel 

ik zou erbij willen zeggen wij zijn niet in de eerste plaats een partij van law en 

orde wij zijn eerder een partij van liberale vrijbuiters. Ik dacht dat dit voldoendt 

argumentatie was om dit artikel te schrappen. 

U zou volledig gelijk hebben, wanneer de bepaling onder punt C alleen stond maar dit 

is voorafgegaan door b. Er zit namelijk meer regelmaat en zelfs misschien logica 

in het programma dan sommige mensen denken. In b staat de wetgeving dient recht

vaardig en verdraagzaam te zijn en aan te sluiten op zich wijzigende maatschappelykt 

omstandigheden. Dat is bij ons het eerste punt en daarop is gevolgd punt c. 

Mijnheer de voorzitter ik ben erg blij met b daar heb ik ook niks tegen maar ik 

geloof niet dat U die formulering C moet gebruiken. Ik mag misschien in dit opzicht 

even denken aan het congres zojuist dat een uitstekende oplossing niet kon vinden 

omdat het reglementair onmogelijk was, dat heeft in de maatschappij echter veel 

ernstiger gevolgen. Daarom geloof ik dat U dit artikel moet schrappen. Het is 

volstrekt niet waar of juist dat tegen begrippen als opportuniteitsbeginsel e.d. 

deze bepaling zou zijn gericht, U hoeft zich daar geen enkele zorg over te maken. 

Maar iedereen weet dat er in dit land wetten zijn die ten onrechte niet worden 

gewijzigd omdat men dan brieven schrijft daaraantoe en vervolgt het maar niet. 

Dat is de omgekeerde wereld, daar wensen wij ons tegen te verzetten. 158 is in 

stemming. Wij willen een nieuw stembureau benoemen. Wij zouden willen vragen of 

mevrouw Olthof, de heer de Haan en de heer Makreel willen optreden als leden van 

het stembureau. 

Mijnheer de voorzitter door een misverstand heeft de heer Koch overigens te goeder 

trouw mij gepasseerd, want ik was gebleven bij 155 het amendement van Laren, 

Blaricum, dat is al verworpen. 

Dat is behandeld we zijn nu bij 156 . 

Wie steunt amendement 156 rode kaarten voor, rode kaarten tegen. Gele kaarten voor 

gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor, blauwe kaarten tegen. Stembureau. 

Het amendement is verworpen. 157 het hoofdbestuur ontraad dat, vraagt iemand het 

woord. 

Ronteltap afdeling Amsterdam. 
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Mijnheer de voorzitter, wat naar voren gebracht is bij het amendement 1·56 namelyk 

met name het aspect dat de formulering van deel c, wetten worden nageleefd en strit 

en sonsequent toegepast ons teveel in de hoek drukt van de strikte wetnalevers 

de law en order mensen dat ontbreekt bij het aannemen van 157 waar wel de strekking 

die wij allemaal beogen in wordt weergegeven maar waar met name het woord strikt 

in ontbreekt en daardoor veel sympathieker over kan komen, dus wij vonden dat 157 
dient te worden aangenomen. 

Ik zou de vergadering toch een ding willen voorhouden, dat is dat we zo goed als 

we ons zelf niet moeten aanpraten na goede enquettes dat we de verkiezingen hebben 

gewonnen of aan slechte enquettes dat we ze zouden verliezen, dat we ons net zo 

min moeten aanpraten dat wij een law and order partij zouden zijn. Wij hebben heel 

duidelijk in punt B gezegd dat de wet~eving, die indruk wek ik niet die wekt U 

want in punt B staat heel duidelijk de wetgeving dient rechtva~rdig en verdraagzaam 

te zijn en aan te sluiten bij zich wijzigende maatschappelijke opvattingen. 

En terecht heeft mijnheer Koch aangevoerd dat het nu eenmaal praktijk is een 

praktijk die wij ook niet zullen kunnen wijzigen dat wetten nu eenmaal een stuk 

achterloop. We kunnen een voortreffelijk andere procedure gaan bedenken van hoe 

wetten heel snel kunnen worden gewijzigd dat is nu eenmaal niet zo, altijd lopen 
d een stuk wetgeving achter en daarom moeten we niet teveel nadruk leggen op dat woor 

strikt en in 157 ontbreekt het woord strikt. 

Het maakt natuurlijk, wat betreft ben ik het met U eens weinig uit, maar waar wij 

bezwaar tegen maken is dat U hier onszelf zit aan te praten dat wij een law and 

arderpartij zijn. Ik geef toe dat na de laatste minister van justitie iedereen 

denkt dat de wetgeving achter loopt, maar Polak was zijn tijd vooruit en het woord 

is nu aan de heer Geurtsen. 

Mijnheer de voorzitter, ik wou hier een korte opmerking over maken. Wij geven hier 

allereerst aan wat naar ons aan welke eisen naar ons oordeel de wetgeving in dit 

land behoort te voldoen. Dat is ons uitgangspunt. En als we het dan verder hebben 

over die wetgeving die voldoet aan de eisen, waarvan wij vinden dat daaraan vol

daan moet worden, dan stellen wij terecht dat we in dit land weer moeten leren 

dat wetgeving er niet iq OPt overtreden te worden, maar dat wetgeving gegeven wordt 

opdat de samenleving de mensen tegenover elkaar zich zodanig kunnen gedragen, wete~ 

te gedragen dat de een niet meer last heeft van de ander dan strikt noodzakelijk 

is. Dat is geen law and order dat is je realiseren dat in een ingewikkelde samen

leving in een samenleving waar veel mensen op een klein terrein moeten werken het 

onvermijdelijk is dat mensen zich aan gedragsregels houden die klink en klaar 

duidelijk vastleggen voor iedereen hoe men zich tegenover elkaar en tegenover de 

gemeenschap heeft te gedragen. Afkomen van de verfloddering van vandaag het opnemer 

van wetgeving van bepalingen waarvan we bij voorbaat weten dat ze toch nooit 

zullen worden nageleefd. Het je realiseren dat je niet meer moet of mag opleggen 

dan een samenleving kan verdragen en een samenleving wenst. 
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Maar als je dat gedaan hebt ook van de samenleving verlangen dat hij zich houd aan 

de gedragsregels zoals die er zijn dat die regels strikt worden nageleefd. 

Dat is toch volstrekt inkonsekwent mijnheer de voorzitter. 

Eerst zegt mijnheer dat er nu vandaag de dag nog wetten worden aangenomen waarin 

bepalingen staan waarvan wij aannemen dat ze onmogelijk kunnen worden nageleefd. 

Vaadaag de dag, maar dit is een liberaal programma waar we het over hebben. 

Maar wij voeren ons liberaal programma uit in onze nederlandse samenleving, wetende 

dat wij niet alleen de dienst uit te maken hebben, wetende dat we met wetten gecon

fronteerd worden, waarin ook andere partijen hun invloed hebben op laten uitgaan en 

dan moeten we zeggen dat we onmogelijk voor al die wetten een strikte naleving 

kunnen vergen, want dan drukken we ons helemaal inde hoek van en het •al tot de 

letter en de komma en de punt moeten worden nageleefd en dat moeten we niet. 

Er is geen amendement ingediend waarin staat de wetten moeten tot de letter en de 

komma en de punten worden uitgevoerd. Wij brengen nu in stemming 157, wie is daar

voor. Rode kaarten voor, rode kaarten tegen, Gele kaarten voor, gele tegen. Blauwe 

kaarten voor, blauwe tegen. Verworpen. 

En dat betekent dat wij zijn voor een goede wetgeving . 

158 wie vraagt het woord het hoofdbestuur heeft het ontraden. 

De heer Geurtsen. 

Mijnheer de voorzitter ik ben bang dat als wij het nummetje D handhaven in de vorm 

waarin het voorgesteld is we een volstrekt verkeerde indruk wekken. Er zal dacht ik 

niemand zijn die wenst te betwisten dat de overheid zich omwille van de democratie 

moet keren tegen akties waarbij de wet wordt overtreden. Maar als we daaraan toe

voegen dat dat ook moet gebeuren tegen akties waardoor overlast wordt veroorzaakt 

en burgers in hun vrijheid worden beperkt, dan wekken we daarmee de schijn op ons 

alsof wij zouden menen dat een van de vormen van de vrijheid van meningsuiting de 

demonstraties dat die eigenlijk niet zouden mogen worden toegelaten. Demonstraties 

die immers vrijwel onvermijdelijk tot gevolg hebben dat overlast wordt aangedaan of 

dat andere burgers in hun vrijheid worden beperkt. Ik ben van oordeel dat de VVD al 

eerder uitgesproken heeft dat wij dat niet wensen, dat wij de demonstratievrijheid 

zover mogelijk wensen te handhaven en daarom geloof ik dat het ontraden van het 

voorstel van de afdelingen Voorschoten en Leiden wellicht zou kunnen worden herleid 

tot de opmerking van de kant van het hoofdbestuur, bezien in dat licht zullen we 

de redaktie van dat punt nog eens nader bekijken. 

Ik wil toezeggen dat wij in de redaktie van de toelichting, want redigeren in amen

dementen kunnen wij niet, maar dat in de redaktie van de toelichting heel uitdruk

kelijk zullen zeggen dat dat niet beoogt de demonstratievrijheid te beknotten tenzy 

mevrouw Cappeyne mij nu weer van het tegendeel overtuigt. 

Ik weet niet of ik U daarin overtuigen kan, mijnheer de voorzitter, ik dacht niet 

dat U meestemde, maar het zou natuurlijk wel fijn zijn als U Uw advies als hoofd

bestuur veranderde. Ik geloof namelijk dat het niet voldoende is dat in een toelich

ting een andere interpretatie krijgt, ik geloof dat het inderdaad beter is voor allE 

duidelijkheid ook voor de politieke vrijheid om te kunnen demonstreren, waarbij 
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men inderdaad mensen die op straat lopen en daar geen zin in hebben als het ware 

in hun rechten belemmert dat het voor de politieke demonstratievrijheid die een 

nieuw grondrecht in de nieuwe grondwet wordt nodig is om het amendement wel aan te 

nemen en deze passage te schrappen, dat geeft de grootste duidelijkheid die er 

politiek nodig is. 

Ik breng het amendement in stemming. Wie is voor het amendement tode kaarten, wie 

is tegen. Gele kaarten voor, gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voorm blauwe tegen 

Het amendement is aangenomen. Nummer 159 het hoofdbestuur heeft het ontraden 

omdat zij het overbodig acht. Vraagt iemand het woord. 

Barendse afdeling Bussum. 

Het is ons ondiidelijk waarom het hoofdbestuur dit amendement overbodig vindt. 

In punt e van het punt zijn een paar onderwArpen gennPmi ~ie 1n VVD essentieel. 

'"- •' '•i2 de noodzakelijke <w.np;:s[;ing vnn ons stndrecht aan de in sommige opzicht~ 

ongunstige zin veranderde maatschappij. Met name terreurvormen als g~jzeling en 

kaping. Ik meen dat de gevaren, bedreiging en leed als gevolg van de illegale 

handel in drugs minstens zo'n grote aanleiding vormen voor herziening van het stra. 

recht ook al is de strafmaat voor dit handelen onlangs verhoogd. Ik behoef niet 

in te gaan op de maatschappelijke gevolgen van deze handel waarbij enkele profi

teren van het leed van velen. Ik wil er alleen aan herinneren dat wij vanmiddag 

nog eensgezind uitriepen dat de jeugd onze aandacht verdient, laten we er dan ook 

nu aan denken bij dit amendement over een probleem dat in hoge mate de jeugd 

juist draagt. Laten we bovendien juist denken mijnheer de voorzitter aan het buite 

land dat Nederland beschouwt als het Mekka van de illegale drughandel. Een odium 

waarvan Nederland zich met alle kracht en middelen moet losmaken. Naar mijn 

mening mijnheer de voorzitter past in een beknopte aanduideing van de belang

rijkste punten bij de strafwetherziening daarom ook een verwijzing naar deze 

drughandel. Ik wil daarom de vergadering opwekken in het belang van een veilig 

en gezonde maatschappij het amendement te ondersteunen. 

Het hoofdbestuur heeft niet dit amendement ontraden omdat het tegen de gedachte 

zou zijn dat er strafverzwaring zou moeten komen maar omdat die strafver~~aring 

er per 1 november j.l. is gekomen door een ve~hoging van 4 naar 12 jaar. Om dan 

~ nu te zeggen dat het 12 naar nog meer jaar zou moeten dat leek ons zoals we ook 
i= 
~ in de motivering hebben gezegd overbodig. Bovendien zou in willen toevoegen dat 
0 
~ de drugbestrijding niet uitsluitend alleen en effectief kan worden gevoerd door 
à 
~ te komen met strafverzwaring die er dus al is, maar dat dat een veel veelzijdiger; 
lt.! 
w 
~ aanpak vereist. Het hoofdbestuur blijft dus bij het advies om ontraden omdat die 
a.. 
~ strafverzwaring zojuist is ingevoerd. 
I 
~ Plank uit Eindhoven, privé. 

Ik heb begrepen dat het amendement wat uit mijn eigen afdeling komt dat dat terde

ge gesteund werd, hoewel ik het ter discussie had gesteld en ik wil er -graag dit 

overzeggen. In tegenstelling tot mijn voorgaande spreker en de volgende spreker 

uit Eindhoven dat ik van mening ben dat illegale invoer van en de handel in drugs 

verdovende middelen zoals in mijn mening omschreven is in het woord andere vormen 

van terreur. Ik vind wel degelijk dat drugs geteld mag worden onder een vorm 

van terreur. 
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En ik vind het daaromtrent wel degelijk overbodig zoals het hoofdbestuur zegt 

anders zouden we .in staat kunnen zijn om nog heel wat andere vormen op te 

schrijven en dan zouden we tot een oneindig amendement komen. Ik dank U. 

Wij gaan over tot de stemming. 

Jan Beurs, namens de VVd afdeling Eindhoven. 

Dan wil ik dus in tegenstelling tot mijn voorgaande spreker toch onze ontzettend 

grote verbazing uitspreken dat hij dit amendement ontraad. U hebt inderdaad 

ook een verzwaring van de strafmaat van 4 naar 12 jaar. Dat lijkt dat op dit 

moment 12 jaar als maximum straf voor handel o.a. in hard drugs dat dat nog veel 

en veel te laag is. De handel in hard drugs op dit moment is nog steeds een zeer 

lonende zaak, bovendien kun je wel zeggen van de maximumstraf is 12 jaar maar 

op dit moment wordt die nog steeds niet konsekwent toegepast. Dan kun je dus 2 

dingen doen, je kunt dus beginnen met het instellen van een minimumstraf, daar 

zijn we voorlopig nog niet voor te vinden. Zeg ik geef dan de rechters, de pro

cureurs generaal de mogelijkheid om die straffen zo zwaar te maken dät die handel 

in hard en soft drugs niet meer lonend is, dat is het enige verzoek. Nou handel 

~ in hard drugs, handel in soft drugs is een zware vorm van terreur, ik dacht dat 
c: 

...!!! v er dan weinig problemen tegen waren om daar dan nog eens een keer extra strafver-

..c: 
'ij 
z zwaring voor te vragen. 
V 

~ U kunt van een wet die nog geen .~ jaar in werking is in de eerste plaats niet 
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?.egfen dat die niet werkt. In de tweede plaats is en nou spreek ik een beetje 

uit de ervaring van mijn eigen vak is het zo dat strafbedreiging is een ding, 

maar strafvervolging is een tweede dan moet je de mensen namelijk eerst hebben 

en dat is helaas in Nederland minder dan 20% en de bedreiging als zodanig 

Dan heeft het ook geen zin om in het programma van de VVD te spreken over zwaar

dere strafbedrijving, dat doen we toch op andere punten ook, daar gaan we toch 

ook van uit dat die mensen die die overtreding begaan worden opgepakt als je 

ervan uitgaat dat ze niet worden opgepakt dan hoef je geen rechters meer op na

houden. 

Daarom zeggen we juist dat het wel moet gebeuren maar de verzwaring als zodanig 

alleen heeft geen zin. 

159 zou ik in stemming willen brengen. Wie is ervoor rode kaarten, wie is er 

tegen rode kaarten. Gele kaarten voor, gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor 

blauwe kaarten tegen. Verworpen. 

160 het hoofdbestuur heeft het ontraden. 

Siebes~a namens de afdeling Coevorden. Ik zou U in eerste instantie willen vragen 

in welk aspect U de zedelijkheidsbepalingen zou willen liberaliseren. En in 

qlgemene zin ~ou ik willen zeggen dat het mij toe lijkt dat het in de laatste 

tijd binnen de VVD er op lijkt alsof het non plus ultra van liberalisme wordt 

geacht wanneer men t.a.v. bijv. de abortus en t.a.v. ook van wat we in de afge~ 

lopen maanden hebben gezien de pornografie dat men het het non plus ultra van het 

liberalisme acht wanneer men dat maar aan iedereen zelf wil overlaten alsof de 

gemeenschap op een gegeven moment ook hier niet zijn rechten heeft. 

-~ 
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U krijgt er in de toekomst ook ongetwijfeld weer mee te maken. Laten wij alleen 

maar noemen de vrijwillige euthanasie die ongetwijfeld naar voren zal komen en ik 

vraag mij ook op dit punt af of dit een punt is om het aan iedereen over te laten 

of dat ook hier de gemeenschap zijn rechten heeft. Bovendien weten wij dat er in 

ons partij t.a.v. deze onderwerpen zeer verschillend wordt gedacht. Daarom dacht 

ik dat U niet in dit geval voorop moet lopen met het liberaliseren van de zedelijk

heidsbepali,ngen en daarom zou ik dit amendement 160 willen steunen en un Uw aan

dacht aanbevelen. 

Maar in 160 staat dus dat ze worden geliberaliseerd. Daar heeft het hoofdbestuur 

zich tegen verzet. Het hoofdbestuur heeft in 161 daarentegen aanbevolen dat het 

wetboek van strafrecht wordt herzien, dat de zedelijkheidbepalingen wel worden 

geliberaliseerd in overeenstemming met de in de maatschappij levende gevoelens. 

Dat beveelt het hoofdbestuur aan, maar de passage van de Bosch in 160 wordt ont-

raden. 

Voorzitter ik geloof dat het standpunt terzake van het hoofdbestuur he_t enig 

juiste standpunt is wat de vergadering vanavond aan kan nemen. Daarin is namelijk 

een zeer duidelijke norm verwoord, de norm van datgene wat er op een gegeven ogen

blik in de maatschappij leeft. Ik dacht dat wij dat als richtsnoer aan moesten 

houden en dat wij dan ook helemaal niet angstig moeten zijn juist op de bres 

moeten staan op de wetgeving op zedelijk gebied bij die opvatting aan te passen • 

Dat is de mening van de afdeling Groningen. 

Het hoofdbestuur is het geheel met de heer Remkes eens, wij hebben vanavond uit

voerig besproken over de eigen verantwoordelijkheid van de mens en daar hoort ook 

bij dat die verantwoordelijkheid met zich mee brengt dat men kan reageren op een 

dergelijke liberalisatie zoals men als mondige wil of kan. Ik breng in stemming 

nummer 160, het hoofdbestuur heeft dat ontraden t.g.v. 161 dat de voorkeur heeft. 

Dan gaat deschrapping niet door maar dan krijgen we nu 161 de aankleding om in 

stijl te blijven. Het hoofdbestuur heeft dat aanbevolèn. 161 aangenomen. 

162 door het hoofdbestuur aanbevolen. 

Blank privé. 

Ik heb net gesproken over ter:!:·eur en daar heb ik de opmerking bij gemaakt met 

het auen.demo;,.t î 59 d.a t d.c..t e.;n boel inhield en nu zie ik ineens staan dat andere 

vormen van terreur worden verscherpt. Ni kun je niet zomaar natuurlijk allerlei 

zaken naar voren brengen zonder dat je daarvoor het gehele rechter bestel omver 

werpt, want per slot van rekening ga je daarmee het hele strafrecht aanvechten. 

Want er zijn al bepaalde straffen voor een andere vorm van terreur, je kunt ze 

daarbij wel noemen maar niet stellen. 

Het is een beetje uit elkaar geknipt, bovendien hebt U de drughandel verklaard 

tot terreur maar dat is daardoor nog niet een algemeen levende opvatting dat zijn 

toch twee verschillende dingen en het hoofdbestuur stelt voor deze passage aan te 

nemen. Wie is daarvoor. Wie is daartegen. Dan is het aangenomen. 
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~ Roman afdeling Tilburg. 

~ Voorzitter in deze tijd zijn andere vormen van samenleving buiten het huwelijk 
"0 
~ een maatschappelijke realiteit geworden. Dat heeft niets met het bezien met 

~ enigszins besmeukte ogen zoals die term tegenwoordig schijnt te moeten luiden 

~ van andere vormen te maken, dat heeft er alles mee te maken dat meer en meer 
8 
o verpleegsters, hele gezinnen ook homofielen maar ook vele anderen samenwonen. 

~ De enige vorm van samenleving die ons burgerlijk wetboek tot nog toe kent, het 
OI 
c 
~ huwelijk heeft in zich voor de partner een stuk bescherming op het gebied van 

] die samenwoning. U bent daar zelf uiteraard mee bekend, dat heeft te maken met 

~ de bescherming van de gemeenschappelijke woning, dat heeft te maken met bescherm· 
"'Ë 
~ ing van een aantal van de daarin aanwezige goederen. Aan de andere kant hebben 
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ook zij die met deze erkende vorm van samenleving zaken doen een stuk berscherm-

ing in hun rechtspositie t.a.v. bijv. de schulden die worden aangegaan t.b.v. de 

gemeenschappelijke huishouding. Het is een hoogst betreurenswaardige zaak dat in 

deze tijd wanneer in een andere vorm van samenleving de partner die toevallig 

het huurrecht of het eigendomsrecht van de gemeenschappelijke woning h~eft wan-

neer die toevallig de samenleving zou kunnen willen verbreken dat hij daar van 

de ene dag op de andere de mogelijkheid voor heeft. Het is daarom dat wij dachtel 

dat het een goed liberaal beginsel is om er naar te streven dat aan andere 

vormen van samenwoning zowel aan de partner als aan degene die met de partner 

zaken doen dezelfde bescherming in beginsel wordt gegeven als wanneer we spreken 

over een huwelijk. Daarmee willen wij geen ontwikkeling in de kiem smoren, wij 

willen alleen een stuk maatschappelijke realiteit geregeld zien in een wetboek 

wat ook andere vormen van maatschappelijke realiteit regelt. 

Mijnheer Remkes. 

Voorzitter, ik zou daar nog een paar dingen aan toe willen voegen. In de eerste 

plaats is het duidelijk dat onze wetgeving is toegesneden op de hetero-wetgeving 

In de tweede plaats is duidelijk dat onze wetgeving op dit moment is toeges~eden 

op het huwelijk. Dat in tegenstelling tot de bestaande maatschappelijke situatie 

De wetgeving is in deze kwestie de maatschappelijke ontwikkeling niet gevolgd. 

Wij een afdeling Groningen hebben ons op een gegeven ogenblik afgevraagd kan 

dit vallen onder hoofdstuk 3 paragraaf 1a waarin duidelijk gesproken wordt over 

het aanpassen van wetgeving bij maatschappelijke ontwikkelingen. De noodzaak en 

het uitspringend belang van deze zaak heeft ons op een gegeven ogenblik ertoe 

bewogen om te zeggen wij halen dit punt eruit en wij willen dit punt graag 

opgenomen zien in een liberaal verkiezingsprogramma. En dan heb ik niet begrepen 

mijnheer de voorzitter de toelichting die het hoofdbestuur bij het ontraden 

heeft gegeven namelijk het dwingend opleggen van normen. Afdeling Groningen 

heeft met een en ander precies het tegenovergestelde beoogt en ik dacht ook dat 

de passage voor zichzelf spreekt en eventueel zou de vergadering zich nog af 

kunnen vragen of er nadrukkelijk bijgevoegd moet worden dat er sprake moet zijn 

van gelijke rechten maar ook van gelijke plichten maar dat lijkt mij voor een 

liberale partij eigenlijk vanzelfsprekendheid. Dank U. 

. ... 
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Van Vugt, afdeling Schayk • 
... r De achterliggende gedachte van de amendementen van Groningen en Tilburg, spreekt 

~ mij bepaald wel aan. Waneer, we zien dat in het verleden de wetgever maar een 
"0 
~ vorm van samenleving heeft geïnstitutionaliseerd namelijk het huwelijk. 

~ Kaar sinds de vaststelling van het huwelijksrecht mijnheer de voorzitter in de 

~ vorige eeuw hebben zich een aantal omstandigheden voorgedaan en ik dank daarbij 

o aan de verruimde opvattingen omtrent de verhouding man-vrouw zowel in als buiten 

l de echt. Ik denk daarbij aan de emancipatie van de vrouw, de grotere economische 
OI c 
~ onafhankelijkheid van de vrouw, kortom een aantal omstandigheden die ruimte 

~ hebben gelaten voor andere samenlevingsvormen dan het huwelijk. Het huwelijk 

·~ dat als het waar we kunnen zien als de exclusieve samenlevingsvorm van een 
"'Ë 
~ man en een vrouw. Maar wanneer ik dan zie dat het amendement van Groningen en 
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van Tilburg dermate ruim is geformuleerd dat het uitgaat van allerlei samenlevinga 

vormen bijv. van 1 vrouw met 2 mannen en al dat soort zaken dan zou het betekenen 

dat we terwille van dat soort zaken grote delen van het naderlands recht op de 

kop moeten gaan zitten. Om die reden zou ik het amendement willen afraden, maar 

ik zou het jammer vinden wanneer door het niet aannemen van het amendement 

Groningen en Tilburg het eonenbinaal bijvoorbeeld onder de tafe~ zou verdwijnen 

wellicht 

Daar zou ik inderdaad dringend voor willen w~arschuwen. 

Wellicht mijnheer de voorzitter, zou daarom wanneer het amendement Groningen en 

Tilburg niet wordt aangenomen de redaktiekommissie in de toelichting iets kunnen 

zeggen over het concubinaat en het tot stand komen van het relatierecht naast 

het huwelijksrecht. 

Mijnheer de voorzitter, ik merk tot mijn vreugde dat deze zaak bijzonder bijdraagt 

tot een goede stemming in de vergadering. Ik moet U zeggen mijnheer de voorzitter 

ik kan mij wel voorstellen dat wij nog eens kunnen komen in onze samenleving tot 

reglementering van een bepaalde vormen van samenleving van groepen mensen of 

groepjes mensen, maar onder datgene wat hier wordt voorgesteld daar vallen zo 

verschrikkelijk veel dingen tabedenken en nou denk ik nog niet eens aan de concu

binaat dat uiterlijk althans nog wel iets op het huwelijk lijkt en wat misschien 

ook kan leiden tot de kinderen die toch wel een van de allerbelangrijkste aan

leidingen moeten zijn geloof ik voor een goede reglementering van het huwelijk, 

maar er zijn ook allerlei andere vormen bij te bedenken. En deze hele zaak is zo 

ongevormd en zo vaag dat het mijns inziens volkomen fout zou zijn op het ogenblik 

hier een dergelijke dwingende bepaling voor te schrijven. Wanneer men de zaak eens 

in studie wil nemen of voor bepaalde samenlevingen burgerrechtelijke maatregelen 

voor te schrijven zijn, waardoor mensen die wat met een dergelijke verhouding 

te maken krijgen, daar we op de een of andere manier een juridisch houvast aan 

hebben dan vind ik dat een zaak die wel zijn nut zou kunnen hebben, meer dat is 

een zaak die uitvoerig bestudeerd moet worden, maar het zou in mijn ogen dwaas

heid zijn om op het ogenblik dit amendement aan te nemen. 
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Mijnheer de voorzitter, Dominicue vd Busse afdeling Groningen • 

Er wordt op het ogenblik de indruk gewekt als zou dit amendement iedereen 

verplichten andere vormen van samenlevingen aan te gaan. Dat is geenszins de bedoe· 

ling. Wel heeft de heer Wiegel ook gezegd in zijn redevoering dat een van de 

belangrijke dingen in de VVD dat is de vrijheid in gebondenheid, daarom zullen 

wij ook iedereen in staat moeten stellen om de gebondenheid aan te gaan die hij 

wenst en niet alleen maar in de vormen die wij op het ogenblik nuttig achten. 

Vandaar dat andere samenlevingsvormen, andere vormen van gebondenheid wenselijk 

zijn, althans de wettelijke basis ervan. Verder wil ik mij er niet over uitlaten. 

Ik zou het volgende hierover willen zeggen. Het is ook het hoofdbestuur volkomen 

duidelijk wij leven gelukkig wat dat betreft niet buiten de maatschappelijke ont

wikkelingen, dat er tal van ander~ samenlevingsvormen zijn dan het huwelijk. Maar 

wat is nu juist een van de aantrekkelijke dingen van die andere vormen van samen

leving, dat is dat de overheid zich met de gebondenheid van die vormen van samen

leving nu eens een keer niet heeft bemoeid. Men is volkomen vrij de andere vormen 

van samenleving zo in te richten als men dat gezamenlijk op dat ogenblik heeft 

gewild. En wij zien als hoofdbestuur niet in waarom je aan de~Îijke vorm van 

samenleving anders dan bij het huwelijk al het geval is ook plotseling allerlei 

beperkende bepalingen, het woord gebondenheid is gevallen zou moeten voorschrijven 

Een heel andere zaak is of aan dergelijke vormen van samenleving niet een aantal 

gevolgen zouden moeten worden verbonden. Als U bedenkt dat aan de gehuwde samen

leving pensioenrechten e.d. zijn verbonden, maar dat het in Nederland in het alge

meen volstrekt onmogelijk is in pensioenregelingen als beginstigde iemand anders 

aan te wijzen dan bijv. de eigen weduwe, dan zouden wij zeer wel erin kunnen komeD 

dat het nuttig is om mogelijkheden te scheppen dat de fiscale begeleiding van pen

sioenregelingen t.b.v. anderen dan de zogenaamde wettige weduwe en of dat nou een 

andere vrouw is of een andere man dat doet er niet toe, dat die mogelijkheid ont-

staat. Maar dat heeft met de basis niets te maken. Die basis is juist vrij in onze 

samenleving. Wij zouden er wel voor kunnen zijn, maar dat is niet voorgesteld dat 

een aantal gevolgen van een dergelijke samenleving zouden worden begeleid in die 

zin dat er geen ongelijkwaardigheid meer bestaat tussen diegene die een samen-

~ leving op basis van het wettige huwelijk met elkaar zijn aangegaan en diegene . 
i= 
Vl 

0 die een andere vorm van samenleving hebben. Dat hebben wij in de toelichting 
~ Ó tot uitdrukking gebracht aan een beperking in de vrijheid van het kiezen van de 
OI: 
~ eigen samenlevingsvormen dan dachten wij dat liberalen geen behoefte hadden 
w 
-l 
w daarom hebben wij dit amendement ontraden. De gedachte die erachter zit is 
a.. 
~ wellicht een andere geweest maar die is dan op een heel ongelukkige manier tot 
:r: 
~ uitdrukking gebracht en bovendien in geen van de toelichting tot uiting gekomen, 

want U neemt mij het niet kwalijk dat ik dat zeg, ik geloof dat in de praktijk 

v&el meer behoefte bestaat aan het ereeren van dergelijke gevolgen t.a.v. 

pensionering e.d. dan dat men nou de behoefte heeft om samenwoningebapalingen 

in het leven te roepen en bescherming tegenover schuldeisers e.d. Het is juist eet 

van de complicaties van het huwelijk dat men al die regels heeft verzonnen. 
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Wij blijven dus bij ons ontraden en ik zou willen vragen tot stemming over te gaan. 

Mijnheer de voorzitter, noc even een kort woord. Ik ben zeer verheugd dat we het 

eigenlijk eens zijn, alleen dat we kennelijk een tijd langs elkaar heen hebben 

gepraat. Wat U daarnet aanhaalde is ook volstrekt de bedoeling van deze motie. 

Het staat er ten ene male niet. 

Dat is een kwestie van uitleg, want wat U er allemaal inlegt dat staat er ook miet. 

Nee, ik zeg juist, wat wij eventueel wel zouden willen dat staat er niet, daarom 

kunnen we er niet voor zijn. Er staat er moet een basis zijn. 

U zegt er staan allerlei dingen U noemt ze op en die willen wij niet en dat staat 

er niet mijnheer de voorzitter. U probeert het op een manier uit te leggen die niet 

gunstig is voor ons amendement en daar heb ik bezwaar tegen. Nee ze staan niet in 

het amendement en ze zijn ook door geen van de talrijke toelichters genoemd. 

Dan bent U de eerste toelichter vergeten, want de toelichter van de afdeling 

Tilburg heeft dit soort dingen wel genoemd. 

Nee die heeft het over bescherming gehad. 

Mijnheer de voorzitter ik heb uitdrukkelijk erover gepraat om aan bepaalde andere 

vormen van samenleving dezelfde gedeeltelijk dezelfde rechtsgevolgen te verbinden 

met name in de vermogensrechtelijke sfeer t.a.v. bijv. van het huurrecht v.än de 

woning of het gebruiksrecht van de woning. T.a.v. bijv. de positie tegenover schuld· 

eisers, tegenover deze mensen zich bevinden en dan·kunt U wel zeggen dat die mensen 

momenteel alle vrijheid hebben om het te regelen maar een hoop van die mensen zijn 

buitengewoon eenvoudige burgers. En als die met elkaar gaan samenwanen dat stellen 

ze niet eerst een enorm contract op en als ze dan op een gegeven moment mot krijgen 

met elkaar dan is een van de beide personen volmaakt rechteloos. En overgelever' 

aan de grillen van de ander en ik ben het helemaal met U eens als U zegt we moeten 

dit probleem interpreteren naar de rechtsgevolgen en ik moet zeggen als U praat ove: 

persioen dan vind ik dat ook een heel goed voorbeeld en dan zou ik willen zeggen 

laten we dan niet teveel hakketakken over juridische formulèringen maar laten we 

het over dit beginsel eens zijn en dat opnemen in het programma en als we het over ~ 

dat beginsel eens zijn en U daarover een toezegging wil doen dan wil ik dat gaarne 

aan het hoofdbestuur en aan de redaktie over laten. Maar wij kunmn niets wijzigen 

in de amendementen zoals ze zijh ingediend en wat U zegt, het spijt mij zeer dat 

staat er niet, daarom is het nou juist zo ruim geformuleerd, dan kunnen we er nog 

alle kanten mee op. 

Voorzitter. De heer Geurtsen. 

Van die andere samenlevingsvorm gelukkig wel • 

Ik geloof dat er nauwelijks aanleiding is om zo fel tegen elkaar aan te praten over1 

dit punt, want we zijn het erover eens dat het met het liberalisme samenhangt dat 

naast het huwelijk andere samenlwingsvormen onze aanvaarding, onze· erkenning ver

dienen. Het probleem is alleen dat we eigenlijk nog niet weten welke rechtsgevolgen 

er straks aan het huwelijk verbonden zullen zijn. We hebben een wi~ziging van de 

echtscheidingswetgeving achter de rug, die al gemaakt heeft dat een relativering 

van het huwelijk in onze samenleving is aanvaard·. Wij zijn bezig met het vraagstuk 

van de alimentatie die naar mijn overtuiging tot een verdere relativering van het 

huwelijk zal leiden. 

. .. ..;;,a 
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Bet zou dacht ik de zaken op zijn kop zetten zijn als we nu vandaag zouden gaan 

vaststellen dat die andere samenlevingsvormen een wettelijke basis moeten krijgen 

waarin de rechtsgevolgen daarvan vergelijkbaar zijn met de rechtsgevolgen die 

het huwelijk van daag heeft. We zouden aan de ene kant bezig zijn te relativeren 

aan de andere kant bezig zijn te verabsoluteren. Geen van beiden mogen we doen. 

Het enige wat wij behoren te doen dacht ik is te erkennen dat hier een probleem 

ligt, dat dit probleem dringend studie vraagt naar de juiste wijze van oplossing 

en het lijkt mij de juiste plaats om dat tot uitdrukking te brengen in de inlei

ding van ons programma. 

Dat zullen we graag doen. Als ik dan bovendien nog meedeel dat dezer dagen einde

lijk de juridische kommissie van de partij het levenslicht zal gaan aanschouwen

Als U dan bovendien hebt vernomen welke interpretatie het hoofdbestuur hieraan 

geeft ge~eel in de lijn van de heer Geurtsen, niet aan bestaande levensvormen 

grenzen opleggen die we juist bezig zijn bij het huwelijk een beetje af te 

schaffen maar wel een aantal gevolgen een paar ongelijkheden wegtrekken dan nemen 

we dat in de inleiding op en ik breng het voorstel nr. 163 in stemming~Wie 

is daarvoor, wie is daartegen. Dan is het verworpen. Dan komen we aan 164. 

Voorstel van het hoofdbestuur tot aanvulling van het programma met een abortuspara 

graaf. Er zijn daarop een aantal amendementen ingediend aie zijn uitgedeeld. 

Ik zal ~ls U dat goed vind eerst in het kort met U die amendementen willen door

lopen. Is daar bezwaar teeen. Er zijn namelijk geen adviezen van het hoofdbestuur. 

Ik heb enig overleg gepleegd met het aantal betrokkenen, maat het advies dat u, 
dus nu krijgt is niet van het hoofdbe:::tuur ?.ls ceheel. L.nendement 164a van Gelder

rualsem is van redaktionele ~ard, want het slaat op de inleiding en niet op de ±e 

amenderen punten. 164b van Leiderdorp daarvan geld hetzelfde, het is van redak

tionele aard het slaat op de inleiding, niet op de te amenderen punten. 164c 

dat slaat op een wel te amenderen punt er is voor de passage die de afdeling 

Leeuwarden voorstelt veel te zeggen, namelijk dat de vrouw met de keuze van de 

andere deskundige zou moeten instemmen is veel te zeggen. Niet tegen haar zin en 

er zijn ook weer problemen wanneer ze met iemand instemt, dan komt die tweede 

deskundige niet, dus dat dient men wel te bedenken, 164d, dat wordt ontraden. 

~ 164e dat is meer een vraag. Een verpleegkundige die deel uitmakend van het operati 
i= 
V) 

0 team weigert mee te werken wordt niet ontslagen als gevolg van een bepaling die 
~ 

< wij hebben voorgesteld, maar kan wel worden overgeplaatst. Maar ze is dus vrij 
à 
~ te weigeren. 164f tegen het woord uiteindelijk toevoegen bestaat bezwaar omdat 
w 
~ een beslissing is een beslissing en die beslissing wordt door de vrouw genomen 
a.. 
~ maar ook door de arts die de ingreep uitvoert. Niemand kan de arts dwingen. 
I 
~ Het woord uiteindelijk heeft dus wat dat betreft geen feitelijke betekenis; 

164g het hoofdbestuur en de partijraad stellen voor die zinswending ind'erdaad 

in het programma op te nemen, maar dan onder het hoofdstuk volksgezondheid 

niet in de paragraaf over de rechtszekerheid. 
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164h de kwestie van de minderjarigen was geregeld in het voorstel zoals het was 

ingediend en waarvan we in het verkiezingsprogramma hebben verklaard dat dat het 

uitgangspunt blijft. Dus dat hoeft niet nader te worden uitgewerkt. Dat staat in 

het voorstel. De minderjarige vrouw wordt bij het overleg, daar wordt wel haar 

wettige vertegenwoordiger ingekend, maar ook daar heeft zij het laatste woord in 

de beslissing. 

Engels den Haag, ik spreek voor mijzelf. 

Dit had nooit zo mogen gebeu~en, deze woorden lees ik in Vrijheid en Demoeratij 

van 28 januari 1977 en het zijn de eigen woorden van de voorzitter en in het

zelfde stuk geeft hij aan dat in 1971 tijden een verkiezingsprogramma werd het 

recht van de vrouw zelf te beslissen over zwangerschapsafbreking erkend, maar 

iedere detaillering ontbrak, ook m.b.t. de vraag tot hoe lang dit recht zou bestaR 

Ik ben bang als wij akkoord gaan met het voorstel dat in januari of februari in 

Amsterdam in de partijraad is besproken dat we weer een paar vage termen een paar 

loze kreten, want dat er in enige rechtstaat geaccepteerd kan worden dat een ieder 

persoonlijk kan uitmaken of er abortus wordt toegepast of niet, dat een overheid 

~ zich onthoud van een algemeen verbod van zwangerschapafbreking, dat lijkt mij 
c 

..!!! 
t ten ene male ondenkbaar. In ied~re rechtstaat zal de overheid een beslissing 

..t:. 
"ij 
z moeten nemen wanneer dan zo'n toegestane abortus eventueel overgaat in •oord 

G> 

~ of doodslag. Een punt als punt g de beslissing tot afbreking van de zwangerschap 

~ ligt bij de vrouw is volgens mij alweer een loze kreet. De vrouw ondergaat de 
"'E 
~ abortus en moet natuurlijk toestemming hiervoor geven, maar de vrouw pleegt die 
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abortus niet zelf, dat zal een medicus moeten doen en om die verantwoordelijkheid 

daar gaat het hierom. Dat staat er ook heel duidelijk in. Het is de verantwoorde

lijkheid van de vrouw en de arts gezamenlijk. Wie vraagt nog meer het woord. 

Voorzitter de afdeling Groningen heeft er geen behoefte aan om hier nog eens een 

keer weer te praten over hoe het allemaal gekomen is en hoe het niet had ·moeten 

gebeuren. De afdeling Groningen wou voorstellen om datgene wat als advies door 

de partijraad hier voor deze vergadering is neergelegd die ongewijzigd over te 

nemen omdat er op een toezegging ligt dat op het moment dat er weer een nieuw 

initiatief wordt geboren er een partijraad komt. 

Ik wil graag aansluitend op de woorden van de heer Remkas zeer uitdrukkelijk 

verklaren dat als deze zaak die naar onze overtuiging in de eerste plaats bij de 

kabinetsformatie geregeld behoort te worden, dat als dat niet gebeurt en er zou 

weer opnieuw een initiatiefontwerp worden overwogen, dat de partij daarbij wordt 

betrokken. 

Mak, Zaanstad. 

Voorzitter, ik zou de vergadering met kracht,zonder dat ik zou willen streven naar 

een volledige heropening van de discussie over abortus. Ik zou de vergadering met 

kracht het amendement zoals U dat heeft verwoord en neergelegd door de afdeling 

Leeuwarden, ik zou willen verzoeken dit amendement over te willen nemen. Ik zou 

dat als U mij toestaat kort willen toelichten. 
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De verplichte hearing van de tweede deskundige is voor Zaanstad een zaak met 

vraagtekens. In de eerste plaats is dat een hearing op papier, dan is het niets 

waard. Is het een hearing waar inderdaad een andere deskundige bij betrokken 

wordt, dan vragen wij ons toch af of de door ons partij zo zeer bepleitte vrijheiè 

van de vrouw toch niet in zijn essentie dreigt te worden aangepakt. 

Ik geef het woord aan de heer Geurtsen. 

Mijnheer de voorzitter, ik geloof dat de zojuist gedane opwekking om er nou maar 

niet te lang over te praten en het voorstel aan te nemen een heel verstandige was. 

Dat zou mij eigenlijk aanleiding moeten geven om niets meer te zeggen. Ik wou 

toch bij Uw aantekening bij de amendementen een korte opmerking maken. Ik heb op 

zichzelf tegen het amendement van de afdeling Leeuwarden 164c geen bezwaren. Het 

is duidelijk dat de vrouw er recht op heeft om waar dat mogelijk is te worden ~~ 

gekend in de keus van de tweede deskundige. Ik sluit alleen de mogelijkheid niet 

uit dat zich omstandigheden kunnen voordoen met name als het gaat om vragen van 

de lichamelijke gezondheid van de vrouw waar de arts het noodzakelijk vindt om 

voor zijn eigen oordeelsvorming op dat punt een tweede deskundige te raadplegen. 

Dat het van belang kan zijn als juist niet de vrouw gekend wordt in·het aanwijzen 

van die tweede deskundige. Daarom tegen het principe geen bezwaar, maar de formu

lering is naar mijn gevoel te strak omdat het die uitwijkmogelijkheid niet bied. 

U hebt ontraden het amendement op 164d. Ik sluit mij daarbij aan al was het allee! 

maar om taalkundige reden. Wij spreken over de kommissie waarbij het staatstoeziel 

zijn taak behoud. Er bestaat vandaag geen kommissie waarin het staatstoezicht een 

taak heeft en het staatstoezicht kan daar dus ook geen taak behouden. Het amende

ment op 164g, mijnheer de voorzitter, met alle welnemen en respect daarbij begryp 

ik Uw advies niet om dat over te nemen. Er wordt gesproken over adoptie zelfs 

van ongeboren leven. Nou heb ik de adoptiewetgeving niet helemaal in het hoofd 

zitten, maar adoptie van ongeboren leven behoort vandaag echt tot de onmogelijk

heden en ik zie ook nog niet gebeuren dat dat een zaak is die juridisch op een 

vrij simpele wijze zou zijn te regelen. Ik geloof dus mijnheer de voorzitter met 

weer uitgaande van de sympatie voor de gedachte dat een van de alternatieven zou 

adoptie kunnen zijn, maar ook niet meer dan een van de alternatieven. Dat de for

mulering die hier gebruikt is een ondoelmatige is om dit verlangen tot uitdrukkinj 

te brengen. Ten slot 164h, Ik geloof dat U daar wat al te haastig bent geweest 

met te zeggen dat bij minderjarige vrouwen altijd de wettelijk vertegenwoordiger 

zou moeten worden gehoord. Wij zijn het er dacht ik over eens dat het een groot 

verschil maakt of je vandaag de meerderjarigheidsleeftijd nog op 21 jaar hebbend 

te maken heb met een vrouw van 13 jaar of een vrouw van 20 jaar.· Een meisje van 

13 of een vrouw van 20 moet ik liever zeggen. Het spreekt vanzelf dat in die 

gevallen een verscheiden aanpak mogelijk moet zijn. Het medisch tuchtrecht zal 

uiteindelijk moeten oordelen over de vraag of de medicus terecht of ten onrechte 

de wettelijk vertegenwoordiger al dan niet ingeschakeld heeft. 
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U hebt volkomen gelijk, ik was dan ook als bij 164g te haastig en de afdeling 

Bergschenhoek die is daarnet hier geweest die zei jullie nemen dat dus op ik 

heb dat toegezegd, maar de heer Geurtsen heeft gelijk. Ik dacht dat men beoogde 

de opmerking die wij aan het slot hadden gezet van het advies van mevrouw Veder 

om die op te nemen onder de paragraaf volksgezondheid. Ik kom er dus op terug 

en zeg die kwestie van 164g die wordt niet zomaar en zonder meer en zonder dat 

we daar hier over gestemd eventueel hebben opgenomen. 

Zou ik nog even mogen toelichten dat van de afdeling Leeuwarden ik heb begrepen 

dat U in rpincipe ermee akkoord gaat en dat verheugd ons zeer, maar wij waren 

voornamelijk verontrust dat er eigenlijk zo weinig bekend was over wie die 

deskundige dan wel niet zou zijn en wij wat angst kregen dat dat eventueel de 

buurman kon wezen en daarom zouden we het toch wel erg prettig vinden als U 

zou willen ondersteunen. 

Ik wil niet uitsluiten dat in sommige gevallen de buurman die deskundige is, maar 

wij hebben heel duidelijk uitgesproken in alle toonaarden dat het een deskundige 

is die bij voorkeur een deskundige moet zijn op het gebied waaraan, waarmee de 

problematiek verband houd. 

Ja wij z~ natuurlijk wat dommer in Leeuwarden, maar wij hebben dat er niet uit 

begrepen. Nee maar dan was U helaas misschien niet in Amsterdam op de partijraad 

waar dat uitvoerig aan de orde is geweest. 

Ik zou willen vragen of diegene die amendementen hebben ingediend ermee kunnen 

instemmen dat wij het voorstel van de heer Remkes volgen en het voorstel nr. 165 

zoals het hier voor U ligt en waarvan de partijradd unaniem de aanvaarding heeft 

aanbevolen dat we dat ineens in stemming brengen. Kunt U daarmee akkoord gaan. 

164, dan breng ik dat nu in stemming. Is daar iemand tegen, dan is dat unaniem 

aanvaard. Dan gaan wij over naar 165, dat is ontraden. Ombudman wordt benoemd 

door het parlement zegt het hoofdbestuur. 

Mulder afdeling Soest. 

Mijnheer de voorzitter, wij achten het van zeer groot belang dat de ombudsman een 

volledig onafhankelijke basis heeft en boven de partijen staat o~ eenzelfde wijze 

als bijv. een rechter een notaris, een burgemeester en dergelijke figuren. Deze 

worden in het nederlandse staatsrecht allen benoemd door de kroon en niet politie 

door de 2e kamer. Want wij zien het zeer duidelijk dat het parlement een poli

tieke benoeming arrangeert waarbij heel vaak de touwtrekkerij en de kwestie 50+1 

de doorslag geeft en dat zal fnuikend zijn voor een ombudsman. 

Het is zo dat de benoeming door de kroon volstrekt niet inhoud dat de benoeming 

a politiek is want de ministers zijn verantwoordelijk voor de benoeming door 

de kroon. Het hoofdbestuur ontraad dit. Wie is voor amendement 166, tegen. 

Dan is het verworpen. 

166, dat is door het hoofdbestuur aanbevolen. Niemand vraagt het woord, dan is 

dat aanvaard. 167 door het hoofdbestuur ontraden. 
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Van Vugt, afdeling Schayk, mijnheer de voorzitter. Toen een i jaar geleden de 

wet administratieve rechtsbescherming overheidsbeschikking in werking trad heeft 

de burger meer mogelijkheden gekregen om zich te verzetten tegen het ingrijpen 

van de overheid. En aangezien de overheidsorganen niet verplicht zijn om de 

burger op deze rechten te wijzen is het toe te juichen dat in het ontwerp verkie-

zingsprogram een dergelijke bepaling is opgenomen. Maar dit is maar een deel, een 

onderdeel van de rijkebescherming van de burger in het kader van de tot standko

ming en de tot uitvoer legging van overheidsbeschikkingen. Andere onderdelen zijn 

bijv. de verplichting van de overheid om de burgers te horen alvorens er een 

beslissing te zijner aanzien genomen wordt. De verplichting van de overheid om 

haar beslissingen aan de burger mede te delen en de verplichting van de overheid 

om haar beslissingen haar beschikkingen t.a.v. de burger te motiveren. Want 

wat heeft de burger er aan de overheid een beslissing neemt hem iets meedalt enç 

hèt niet nader motiveert, dan is het voor de burger absoluut onmogelijk om van 

zijn beroepsrecht gebruik te maken. En wanneer we dan in onze in de vlag waarmee 

we gaan varen straks met het verkiezingsprogram zetten de overheid is er voor de 

~ burger dan geloof ik dat er met die enkele bepaling die wij onder punt d hebben 
c 
10 

~ werkelijk tekort schieten en een wet die meer van dergelijke algemene bepalingen 
.L:. 

'V z van algemene administratieve rechtsbescherming kent zou de burger op dat punt 
V 

~ meer beschermen. Ik zou dan ook alleen maar willen adviseren om het amendeaent 

~ van de afdeling Schayk aan te nemen. 
"'E i Wij zijn in het jaar 1947 dat is 30 jaar geledAn begonnen met de herziening 
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van het burgerlijk wet~oek en iedereen heef~ zich daar veel van voorgesteld 

daar zijn nu drie boPken va~ aangenomen. ~ij hebben nu een verkiezingsprogram 

waarin we zeggen er zijn een aantal maatregelen die op korte termijn genomen moet 

worden, dat is punt d. En een wet tot stand komen die algemene bepalingen van 

administratieve rechtsbescherming inhoud is een kwestie van jaren waar niemand 

wijzer van wordt. We hebben nu net de wet AROP ingevoer de administratieve rechts

bescherming is in Nederland nu op een hoog peil ontwikkeld als wij nu de eis 

gaan stellen van codificatie, dan zijn wij daar jaren mee bezig en tegen de tijd 

dat we daarmee klaar zouden zijn ligt de pensioengerechtigde leeftijd als den Uyl 

nog een keer de kans krijgt zo laag dat de mensen die er wat van weten al met 

pensioen zijn. Wij zijn daartegen. Ik breng het in stemming. 

Maar als U het niet wil aankaarten mijnheer de voorzitter dan komt her er nooit. 

167 wie is daarvoor, wie is daartegen. Verworpen. 

168 het woord is gevraagd door mevrouw Cappeyne • 

Het voorstel is aanbevolen. 

Ja mijnheer de voorzitter dat was mij niet ontgaan en daarom wou ik erwat over 

zeggen. Het principe wat hier in dit amendement staat vermeld is op zichzelf heel 

goed namelijk dat iedere burger te weten moet kunnen komen wat er over hemzelf is 

geregistreerd bij de overheid. 
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Maar in deze bepaling is geen gelegenheid gelaten voor uitzonderingen. En ik moet 

de vergadering erop wijzen dat uitzonderingen mogelijk moeten blijven. 

Bijvoorbeeld in de medische sfeer. U zult in de praktijk artsen nooit kunnen ver

plichten om in de loop van een genezingsproces of een genezingsproces wat niet 

blijkt te kunnen voltooid artsen te dwingen om die gegevens vrij te stellen aan 

4e patient zelf omdat om maar een heel kras voorbeeld te noemen als een patient 

ongeneeslijk ziek is en hij zou inzage kunnen krijgen dat hij ongeneeslijk ziek. 

is dat daarmee het verloop van het proces nadelig kan worden beïnvloed. Ik vind 

dat dat situaties zijn waarin niet de patient onder alle omstandigheden inzage 

moet krijgen. Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat men aan zijn raadsman of 

vertrouwensman wel de gelegenheid geeft tot inzage van de gegevens voor zover dat 

bijv. in een bepaalde procedure nodig is. Dus als U zegt wij interpreteren dit 

dat het ook mogelijk akn zijn dat het aan een vertrouwensman of een vertegenwoor

diger van zo iemand wel het recht gegeven wordt tot inzage en niet van de man 

zelf dan zit het waterdicht. Als U geen uitzonderingen opneemt zal deze bepaling 

in de praktijk niet toepasbaar zijn en zullen wij die bepaling als 2e kamerleden 

bij eventuele wetgeving niet kunnen hanteren. 

Het principe is dacht ik een geheel juist principe. Dat is ook onderschreven door 

mevrouw Cappeyne en ook door de Zoutedijk. Ik stel U voor dat de bepaling wel woré 

aangenomen maar met de uitdrukkelijke toezegging dat wij in de redaktie opnemen 

tenzij in de wet anders is bepaald. Dat betekent dat we dan t.a.v. medische gege

vens en andere gegevens waarvan de wetgeving en daar zijn we dus bij zegt dit 

moet niet gebeuren dat die kunnen worden uitgezonderd. Mag ik met die toezegging 

dat het redaktionele beperkingen zal worden opgenomen worden in de toelichting 

dit voorstel in stemming brengen. 168 wie is voor, wie is tegen. Dan is het. 

aangenomen met deze toezegging. 

169 dat gaat niet door, 169 omvang en taak van de kamer en staf zullen beter op 

elkaar moeten worden afgestemd. Wil Amsterdam daar het woord over voeren. 

Dat wil Amsterdam graag voorzitter. Wij zijn van mening dat het eigenlijk een 

beetje raar is om in een partijprogramma op te nemen aantallen die eigenlijk een 

beetje uit de lucht zijn gegrepen. 100 leden of 50 leden waarom niet 200 en 100 

of niet 75 en 80, wij wilden dat graag handhaven, maar wij dachten dat het belang 

meer lag in het feit dat zoals wij dus hebben voorgestèid dat de omvang en taak 

van kamer en staf beter op elkaar zouden kunnen worden ingestild of afgesteld 

zodat inderdaad met de huidige bezetting aan kamerleden en fraktieleden kan 

worden volstaan • En ik zou dus graag de vergadering willen aanbevelen dit 

amendement aan te nemen. Dank U. 

In samenhang hieraee nummer 170 van Utrevht dat zegt het aantal leden van 1e en 

2e kamer wordt nader bezien. Wil Utrecht dat nog toelichten. 

Ja zeker wil Utrecht dat nog toelichten. Mijn naam is Reukels van de afdeling 

Utrecht. De kamercentrale Utrecht en in het bijzonder de afdeling van Utrecht 

vindt dat met een eventueel te vormen nieuw europees parlement er de mogelijkheid 

moet zijn om aan te sluiten of aan te passen aan een nieuw parlement. 
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Wij vinden niet pertinent bij voorbaat dat het moet verminderen of dat het 

groter moet worden, wij vinden dat we het in de gaten moeten houden dat er 

een mogelijkheid is om het uit te breiden mijnheer de voorzitter en daarom 
"0 
; zeggen wij dat er in feite een onderzoek zal moeten komen n.a.v. deze nieuwe 

~ organisatie die nu ik geloof in 78 ik weet het niet exact gekozen gaat worden 

§ het eventueel kunnen aanpassen. 

o Ik zou persoonlijk, het hoofdbestuur heeft geen advies verder uitgebracht voor--:;) 9 keur willen uitspreken voor het voorstel van Utrecht, het aantal kamerleden 
OI 
c 
~ nader bezien, dat lijkt me volstrekt onjuist om zoals Amsterdam voorstelt taken 
"0 ; van kamerleden en staf op elkaar af te stemmen. Ik geloof dat het verkeerd 
OI 
c zou zijn, waneer we zeggen omdat er zo weinig sekretaresses zijn moeten er maar 

"'Ë 
~ meer kamerleden komen, want dan kunnen ze voor elkaar tikken of juist minder 

co ..,. 

omdat ze dan. 

Voorzitter ik dacht dat het meer de bedoeling was om de staf aan te passen zodat 

de kamerleden dat meer tijd overhouden voor belangrijker zaken. 

Het staat er niet er staat zelfs omvangrijke taak, dus het lijkt mij juister 

169 te verwerpen en 170 aan te nemen. 

En mevrouw Cappeyne die het nog veel beter weet, want die heeft tot beide behoort 

gaat nu wat zeggen. 

Mijnheer de voorzitter, U begrijpt over het bezien van het aantal 1e kamerleden 

daarover heb ik natuurlijk officieel in deze vergadering geen enkel oordeel. 

Ik wou het dus alleen hebben over het aantal van de tweede kamer en de verbinding 

die daarmee is geRgd m.b.t. de staf. Ik geloof dat de taak van kamerleden 2e 

kamerleden staatsrechtelijk en staatskundig los moet worden gezien van of men nou 

1 sekretaresse of 1 medewerker of weet ik hoeveel mensen heeft, omdat die dingen 

hoe goed medewerkers ook hun werkzaamheden verrichten niet met elkaar te verge

lijken zijn. Je kan niet zeggen ik besteed als kamerlid een stuk van mijn politie· 

ke taak uit aan een medewerker dat is een heel andere verhouding, dus ik geloof 

dat het samenkoppelen van die dingen volstrekt onjuist is. U moet op zichzelf 

bekijken hoeveel leden een volksvertegenwoordiging moet tellen dat is een 

staatsrechterlijke opvatting eventueel en daarnaast moet U eventueel bekijken 

~ hoe het parlement wordt bewerktuigd. Maar U moet niet gaan zeggen we breiden 
i= 
Vl 

0 de staf uit en dan hoeven er minder kamerleden te zijn omdat die werkzaamheden 
~ 

< gesplitst zijn medewerkers kunnen niet in kommissievergaderingen of in het parle-
à 
~ ment de taken van een parlementslid vervullen en dus zijn die dingen niet in het 
w 
~ verlengde van elkaar en moeten die van elkaar gesplitst zien. En als er gezegd 
a.. 
~ wordt een kamerlid heeft dan wat meer tijd voor belangrijke zaken. Nou ik zou 
I 

~ dan weleens willen horen wat voor onbelangrijke zaken wij als 2e kamerfraktie 

tot nog toe hebben gedaan waarvan U dan vindt dat wij die niet moeten doen en 

dan wil ik dat eens concreet horen. En dan wil ik ook graag weten wat U denkt 

wat onze medewerkers verrichten, want ik heb het gevoel dat U op dit punt niet 

op anderen punten uiteraard praat over zaken die U niet helemaal van nabij hebt 

kunnen gadeslaan. 
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Dank U zeer. . 
"' Mijnheer de voorzitter, namens Amsterdam, ik ben helemaal onder de ind,~lt van 

het betoog van mevrouw Cappeyne en Amsterdam trekt dit in. 

Dank U zeer dan is in stemming 170 van Utrecht. Dan is het verworpen. 

171 door het hoofdbestuur ontraden. Niemand vraàgt het woord dan is dat verworpen 

172 ontraden. Niemand vraagt het woord dan is dat verworpen. 

173 ontraden. 

Ja mijnheer de voorzitter daar wilde ik even iets op zeggen. Mijn naam is 

Schmidt van de afdeling Eindhoven. 

Mijnheer de voorzitter op het moment is het naar onze mening zo dat de mening van 

de volksvertegenwoordiging dikwijls sterk afwijkt van de mening die gangbaar is 

bij het nederlandse volk. Te dikwijls blijkt bijv. dat bij discussie over 

zaken als legalisering van drugs een minder zware bestraffing van criminele 

delicten de volksvertegenwoordiging anders denkt dan het nederlande volk lief 

is. De werkelijke invloed van het nederlandse volk op het regeringsbeleid is 

vrij klein. Eenmaal in de vier jaar kan je stemmen. Het punt is echter dan dat 

bij verkiezingen de grootste partijen verkiezingspropaganda voeren met behulp 

van kleine items en er zich voor wachten kleine problemen als bijvoorbeeld 

ontwikkelingshulp aan Cuba te verdedigen. Daarbij komt tevens dat veel kiezers 

uit principe op een partij stemmen. Daarbij zou je bijv. kunnen denken aan de 

boeren die mijnheer Wiegel zojuist genoemd heeft in het zuiden, die zullen altijd 

tenminste een groot deel van de boeren uit principe op het CDA stemmen, niet 

vanwege de punten die het CDA nastreeft, maar vanwege hun geloofsovertuiging. 

Als gevolg hiervan wordt de invloed van het volk in wezen beperkt. 

Daarom voelt het volk zich steeds in mindere mate naar mijn mening geroepen 

zich met de politiek te bemoeien voelt het zich machteloos. Men vraagt zich 

ook veelvuldig af wat het nut is om te gaan stemmen voor een tweede kamer. 

daarom lijkt onze volksreferendum waardoor werkelijk en dirakte volksinmenging 

mogelijk wordt gemaakt wenselijk is. 

Mevrouw Cappeyne. 

Mijnheer de voorzitter, persoonlijk maar dan ook werkelijk strikt persoonlijk 

ben ik het met de gedachte van een referendum helemaal eens, maar ik heb er 

begrip voor dat als je dit zo 1,2,3, lanceert op een partijcongres als dit, dat 

dat niet onmiddellijk alle instemming zak krijgen. Nu is het vervilende dat de 

vorm waarin dit amendement is gesteld niet helemaal goed is en moet het dus 

toch mede met U mijnheer de voorzitter het de vergadering ontraden om het amen

dement zo aan te nemen omdat namelijk hier gezegd wordt het houden van een refe

rendum op voorstel van de staten generaal dat is volstrekt onlogisch want het 

betekent namelijk dat de staten generaal nadat zij zelf bijvoorbeeld een wets

ontwerp hadden aangenomen vervolgens zeggen en nu moet er nog eens een referendum 

over worden gehouden. 
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Dat is helemaal niet nodig, het is juist interessant om als men een referendum 

wil houden om daar tegenstrevende idaeen op te laten toetsen, dus met andere 

woorden dat het volk vraagt om een referendum nadat de meerderheid van het parle

ment zich voor iets heeft uitgesproken waarvan het volk vindt dat dat nou juist 

net niet moet gebeuren. Dus een referendum op voordracht van de staten generaal 

is een innerlijke tegenstrijdigheid. Want nadat de staten generaal een wet hebben 

aangenomen hebben ze geen enkele behoefte meer aan een referendum van het volk. 

Dus op die grond geloof ik dat de vorm waarin dit wordt voorgesteld volstrekt 

onjuist is, maar ii zou U willen vragen of als men dit amendement verwerpt dat 

men toch eens wil na gaan denken over de gedachte op zichzelf omdat daar toch ook 

wel bepaalde democratische voordelen aan verbonden zijn. 

173 wie is daarvoor. 

Het is inderdaad een fout als er voorgesteld is dat de kamer wordt opgeroepen tot 

een referendum. Maar dan kan dat bij deze eventueel veranderd worden. 

Kan niet is vanmiddag al duidelijk besp~oken. Er worden geen wijzigingen in de 

amendementen aangebracht. 

~ Nee maar mevrouw Cappeyne stelde net wel voor als nog dat referendum in een andere 
c 

~ vorm wordt bezien • 
..c 
'ii z Dat is een andere zaak maar we hebben het nu over het verkiezingsprogramma. 
Q.l 

~ Mijnheer Meijeraan. 

~ Mijnheer de voorzitter mag ik vragen of ik met goed herinner als mevrouw Cappeyne 
"'E 
~ zegt dat zij er persoonlijk wel voor is dat zij in de kommissie kiezer gekozene 
& 

een zeer kleine minderheid vormde dacht ik met te herinneren van het gedegen 
iii 
e advies dat is uitgebracht over een vrij ingewikkeld vraagstuk dat ik dacht niet ] 
>. 
~ met een woord zoeven in een verkiezingsprogramma kon worden opgenomen. 

U) 

~ Wordt ook niet, dat ~apport is van tien jaar geleden en als mevrouw Cappeyne zegt 

~ jullie moeten er nog eens naar kijken dan is een dergelijk verzoek niet aan dove-
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mansoren. 

173. 

Ik dacht namelijk dat mevrouw Cappeyne het voorstel een beetje verkeerd begrepen 

heeft. Ik dacht dat het ook zo niet overkwam voor iedereen. Ik dacht namelijk dat 

het voorstel juist bedoelde dat niet eerst de volksvertegenwoordiging gaat zeggen 

van we staan ervoor of ertegen maar dat de volksvertegenwoordiging zegt van dit 

is een zaak die zo dicht bij het volk ligt daar moet het volk over beslissen. 

Daar is mevrouw Cappeyne nog erger tegen. Het is misschien niet het gunstigste 

klimaat om erover te stemmen maar we doen het toch. Wie is er voor 174, wie tegen. 

Dan is het verworpen. 

172. 

Voorzitter mijn naam is Lugtenveld van de afdeling Amersfoort. 

Ik wilde informatie hebben. U ontraad dit omdat het al schijnt te gebeuren. 

Ik wilde vragen we maken hier een program voor 1977 tot 1981 in principe, is het 

zo dat nog voor 25 mei dit geheel wordt afgerond en is dat ook nog zo nu het 

kabinet demissionair gaat worden en dus dit misschien niet meer in de eerste kamer 

kan worden behandeld. En zou U dan toch niet een advies hierover moeten geven. 
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Want het lijkt me wel een nuttige zaak dat inderdaad dit gaat gebeuren. 

Ja de situatie is veranderd want wij gingen ervan uit dat de desbetreffende grond

wetswijziging wel zou worden behandeld, maarer gebeurt dus niets, naar alle waar

schijnlijkheid, dus dat kan het advies van het hoofdbestuur wijzigen en dan 

kan 174 worden aanvaard. Mag ik aannemen dat niemand tegen is dan is 174 aanvaard. 

175 ontraden. 

Van Veen afdeling Rijswijk. 

De afdeling Rijswijk kan zich volledig vinden in de gedachte zoals die is neergele~ 
in de inleiding op deze punten. Waar wij bezwaar tegen hebben dat is het uitwerken, 

het verbijzonderen van deze punten in de punten a t/m h en wel hierom omdat tijden1 

de kabinetsformatie het aantal en de inhoud van de departementen onderwerp van de 

onderhandelingen uitmaakt. Het lijkt mij erg moeilijk voor degene die met de onder· 

handelingen belast zal worden om van te voren al opgelegd te krijgen hoeveel en 

wat voor soort departementen er in de volgende regering zullen zitten. Ik zou daar· 

om willen voorstellen om die punten te schrappen om zodoende de handen van de ondeJ 

handelaar tijdens de kabinetsformatie niet onnodig te binden. Dank U. 

Voorzitter misschien mag ik er wat over zeggen omdat het gesprek bij de eventuele 

kabinetsformatie in het geding is gebracht. Ik kan me best voorstellen datgene wat 

hier naar voren wordt gebracht namens de afdeling Rijswijk maar ik zou het toch 

jammer vinden als het punt inderdaad zou worden geschrapt, juist omdat ik geloof 

dat willen wij straks in die kabinetsformatie zitten en over dat vraagstuk van 

de departementale indelingen gaan praten en zo'n departementale indeling moet of 

worden beslist bij de formatie of er komt niks van terecht in de loop van de 

komende periode, want als een kabinet er eenmaal zit wil niemand meer iets arstaal 

zou ik het zelf op prijs stellen als de partij een bepaald standpunt zou hebben 

uitgesproken omdat ik dat namfs ons wat kan inbrengen in de kabinetsformatie, dan 

nog afgezien van de vraag of we het weten te halen of niet. Want een simpel punt 

is de uitwerking ook zeker niet, maar ik geloof dat willen we die departementale 

herindeling nastreven dat het in die onderhandeling en voor ons plezieriger is 

een aantal keiharde punten achter de hand te hebben dan met een uitermate open 

formulering te komen, want dan weet ik zeker dat er zo wie zo niks van terecht 

komt. 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer Wiegel zal waarschijnlijk een van de voornaamste 

onderhandelaren zijn in dit stadium en als hij de bezwaren die de afdeling R7swyk 

naar voren gebracht heeft minder zwaar wil laten wegen dan de voordelen van het 

aannemen van deze punten dan ligt de afdeling Rijswijk zich daar uiteraard graag 

bij neer. 

Dank U zeer. 

176 ontraden. 

Ik zou graag willen vragen hoe het staatsrechtelijk mogelijk is een staatssekreta

ris van 2 departementen te hebben. 
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Misschien zou U mij dat kunDen uitleggen. Het speelt later in de volgende stukken 

nog een aantal keren. Voordat we hieraan beginnen lijkt me dat een noodzakelijke 

uitleg gezien de grondwet. 

Ik vraag mij af of de uitleg noodzakelijk is gezien de grondwet omdat ik geloof 

dat de grondwet zodanig is dat zeker niet verboden is dat een staatssekretaris 

staatssekretaris is om de verantwoordelijkheid van een aantal ministers het is 

staatsrechterlijk bepaald niet uitgesloten. 

Het is niet uitgesloten dat ben ik met U eens maar stelt U dan wel voor staats

sekretaris voor twee departementen te maken. 

Een staatssekretaris werkend onder de verantwoordelijkheid van meerdere bewinds

lieden mogelijk te maken. 

Mag ik U dan vragen mijnheer de voorzitter, hoe dacht U dan dat op een gegeven 

moment een minister van een departement laten we van Agt nemen bijv. verdwijnt 

hij heeft een staatssekretaris onder zich die ook nog onder een ander departement 

valt, dan mag die dus blijven zitten omdat hij niet onder hem valt, hij kan dus 

kiezen of hij weg wil gaan of niet, wie is uiteindelijk verantwoordelijk. 

Volgens mij allebei in dit geval. 

Maar als de ene minister blijft zitten en de andere weggaat wie blijft er dan 

over. Voor wie mag hij kiezen. 

Formeel moet hij dan bedanken in zijn funktie als staatssekretaris werkend onder 

verantwoordelijkheid van die ene minister die weggaat. 

Maar is dat niet een beetje vreemd zou U dat dan niet in de grondwet moeten vast

leggen op een of andere manier. U schrijft toch hierov•r, maar U vertelt uit

eindelijk helemaal niet onder welke verantwoordelijkheid hij wel valt. Dat staat 

er niet namelijk. 

U schrijft namelijk niet onder welke verantwoordelijkheid hij uiteindelijk valt. 

De verschillende bewindslieden gezamenlijk. 

Het spijt mij mijnheer de voorzitter maar dat is toch uiteindelijk geen staat

recht. Dat staat er toch helemaal niet. 

Als U zegt dat het geen staatsrecht is zult U met het geschreven en ongeschreven 

staatsrecht in de hand moeten aantonen dat dat niet kan. Daar waar het staats

recht een dergelijke instruktie niet verbied is het dus mogelijk. 

Dat ben ik helemaal met U eens maar dan vind ik dat er wel een regeling duidelijk 

beschreven moet worden hoe we dat dan wel gaan oplossen. 

Mag ik U dan wijzen op het feit dat er een aantal amendementen door het hoofd

bestuur zijn aanbevolen t.a.v. die staatssekretarissen die 2 heren c.q. dames 

dienen. Waarin wel degelijk wordt gesproken over de eerstverantwoordelijke-en 

dergelijke, dus dan kunnen we het daar nog over hebben. 

Mijnheer de voorzitter ik wil niet spreken over staatsrecht, mijn naam is 

Spuibroek afdelingNaderhorst den Berg. Maar wel uit een oogpunt van doelmatigheid. 

Het lijkt mij een volledig belachelijke vertoning wanneer we in Nederland een 

staatssekretaris krijgen die de ene dag met de pet van de~e minister de kamer 

binnen komt wandelen en de andere dag met de pet van de andere minister. 
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Ik geloof dat het gewoon een heel zinvolle zaak is dat de staatlsekretaris ten 

alle tijde onder een ministerie ressorteert dat er gewoon duidelijkbeid ontstaat. 

En ik wil dan ook de vergadering~Ji.arne aanbevelen het amendement van de afdeling 

Rotterdam te steunen. 

Het is niet zo dat de staatssekretaris met petten op de kamer binnen komt, de 

staatsakretaris komt daar beleid verdedigen, de staatssekretaris brengt dat beleid 

en het is juist een kwestie van efficiency die zij proberen na te streven om die 

beleidsonderdelen die onder de verantwoordelijkheid van meer dan een departement i~ 

vallen om die dan door een staatssekretaris te laten uitvoeren. 

Mevrouw Cappeyne vraagt het woord. 

Het amendement Rotterdam is ingetrokken, dat zou heel tragisch zijn, ik wil toch 

~' 

OI 
c: mevrouw Cappeyne het woord geven, maar er hoeft dus niet gestemd te worden. 

""0 

~ Ik dacht dat wij een hele concrete staatssecretaris zouden kunnen bedenken die 
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verantwoordelijk wordt voor een beleid dat nu reeds door twee ministers wordt 

gedragen als men namelijk een staatssekretaris voor politie gaat benomen dan vait 

zo'n staatssekretaris zowel onder de minister van binnenlandse zaken als onder de 

minister van justitie. En dat een dergelijk samengaan wettelijk mogelijk is en dus 

staatsrechtelijk gefundeerd dat bewijst de politiewet. En daarmee wordt dus 

bewezen wanneer men twee bewindslieden samen in een beleid brengt dat het ook 

mogelijk moet zijn dat die twee ministers gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen 

voor het optreden van een staatssekretaris. 

Mijnheer de voorzitter, mag ik dan nog een vraag stellen aan mevrouw Cappeyne. 

Hoe denkt U dan op een gegeven moment als die twee ministers het niet met elkaar 

eens zijn wat moet de staatssekretaris dan doen. 

Dan treden die ministers af. 

Dat zou ik graag willen zien dat lijkt mij een uitstekende oplossing, maar ik weet 

niet of het in de praktijk zou kunnen. 

In het concrete geval zal het zo zijn dat in de eerste plaats de staatssekretaris 

van politie een bepaald beleid uitstippelt en dat wanneer zijn bovenbazen de 

ministers van justitie en binnenlandse zaken onderling niet met elkaar eens zijn. 

dat die het met zijn drieen dan uitvechten en even aannemend dat die lieden in 

een behoorlijk kabinet zitten die niet al hun conflicten op straat rollen dat 

het vervolgens wordt uitgevochten in de ministerraad en dat men daar tot een 

bepaalde conclusie komt, want het gaat er niet eens zozeer om wat ministers en 

staatssekretarissen persoonlijk doen als het om een conflict gaat wat eventueel 

politiek naar buiten kan komen, dan beslist uiteindelijk de ministerraad. 

176 is ingetrokken. Wij gaan naar 177 vraagt iemand het woord dan ia dat afgewezen 

178 ontraden. 

Ik wilde er graag iets over zeggen. In acht nemend dat Eindhoven dit amendement 

steunt en in overleg met den Haag wil ik er dit over zeggen dat de ~u1dige 

regeling die de minister ad interrum de bevoegdheid geeft om bij het afwezig zijn 

van de minister te handelen en te oordelen over bepaalde urgent cases over 

belangrijke zaken die erg snel moeten worden behandeld vind ik het een gewoon 

uit het oogpunt van de juiste inside-information wel degelijk belangrijk dat een 
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staatssekretaris die in feite dan fungeert als onderminister die veel meer 

inside-information heeft een ook veel beter beleid een veel betere beslissine 

kan nemen als een minister ad interrum. We hebben in het verleden verschillende 

gevallen gezien die dat ook hebben bekrachtigd. Ik wil het daarom graag in 

stemming brengen. 

Voorzitter misschien zou ik er nog wat op mogen zeggen. Het woord onder-minister 

is al gevallen. Als dit amendement van de afdeling den Haag zou worden aanvaard 

gaat inderdaad het instituut van de staatssekretarissen in de richting van het 

instituut van de onderminister ik zou dat buitengewoon onverstandig vinden omdat 

dat leid tot afbrokkeling op zich van niet alleen de positie van de minister in 

het staatsbestel maar ook afbreuk doet aan de positie van de minister in het 

geheel van de besprekingen binnen het kabinet. Ik zou het bepaald een verzwakkin~ 

vinden van de samenwerking in het kabinet en een verdere gang van zaken naar 

beneden toe dat er bepaalde staatssekretarissen op die manier een veel te grote 
t 

macht zouden krijgen. Ik zou dat echt willen ontraden. 

Ja maar ik wil nog wel dit zeggen dat diezelfde macht in feite is toegedaan aan 

minister ad interrum en vindt U dat dan wel juist. 

Dat is wel juist, die minister ad interrum die zal als hij verstandig is eerst 

zijn oor te luisterenleggen bij die staatssekretaris dus voor praktische punten 

maakt het geen verschil, maar het gaat juist om de principiele punten die even

tueel wel of niet in de ministerraad ter sprake moeten komen en dat kan een 

minister ad interrum ook al is het zijn eigen departement niet veel beter nagaan 

dan een staatssekretaris die de vergaderingen van de raad van ministers niet 

pleegt bij te wonen. 

U hebt stemming gevraag wie is voor het amendement 178. Tegen. Verworpen. 

Voorzitter mag ik een punt van orde stellen. Mijn naam is de Graaf van de afde

ling Assen. Gezien het feit dat ik naar ik aanneem nog maar een kwart van de 

afgevaardigden aanwezig is. 

Nee we vergaderen door. We hebben aangakondig hoofdstuk 3 wordt vanavond afge

handeld. En aan de orde zijn 179 in samenhang met 180 en 181. 181 is aanbevolen 

179 en 180 zijn mede daarom ontraden. Kan de vergadering.ermee instemmen dat 

181 in stemming wordt gebracht. 

Bos, kamercentrale Gelderland. Ik dacht dat het voorstel 182 op een fraktie 

scheelde van 180. Beide spreken over de ontwikkelingshulp met dien verstande 

dat bij 182 voorgesteld wordt daar de minister zonder portefeuille voor te 

belasten en 180 spreekt over de staatssekretaris. Wij zijn van mening en dat 

is daarstraks eigenlijk al naar voren gekomen dat een staatssekretaris of even

tueel een minister zonder portefeuille die onder 3 departementen moet werken enç 

zeker voor de ontwikkelingshulp dat dat geen goede zaak is. Wij vinden 3 departe

menten die genoemd worden in het voorstel buitenlandse zaken, economische zaken 

en een derde dat dat geen goede zaak is en dat de ontwikkelingsh~lp onder een 

ministerie zou moeten reaereteren zijnde buitenlandse zaken. 
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Verder vinden wij en dat geld ook voor 182 gewoon een punt van het klinkt 

misschien wat vreemd, maar een punt van representatie t.a.v. de derdelanden 

derde wereldlanden dat een staatssekretaris daar weinig invloed heeft en dat 

de minister daar veel meer invloed heeft dan de staatssekretaris. Dat is 

de strekking van ons amendement. 

Misschien mijnheer de voorzitter, mag ik er iets op zeggen. Op zichzelf begrijpen· 

de datgene wat de kamercentrale Gelderland zegt, geloof ik dat het eenvoudig niet 

kan worden aanvaard, daarom omdat het strijdig is met datgene wat de algemene 

vergadering eerder heeft besloten namelijk dat hèt instituut van de minister 

zonder portefeuille wordt afgeschaft. Dat is net 5 seconden geleden door de alge

mene vergadering vastgesteld, dan kan er natuurlijk niet in eenpuntje later 

een besluit worden genomen dat daar aan contrair is. Wat het belangrijke punt 

is liggende achter de amendementen ingediend op dat puntje B is en dat proef 

ik eruit dat men bevreesd is voor de coordinatie. De coordinatie van het werk 

onder de verschillende ministers, vandaar ook dat we hebben gezegd we steunen 

het amendement van de afdeling Utrecht en van de afdeling den Haag omdat daar 

die coordinatie zo is toegepunt dat de eerstverantwoordelijke is de minister 

van buitenlandse zaken dan is op die manier de coordinatie duidelijk geregeld 

en ligt vast dat de staatssekretaris onder de drie werkt maar dat de de eerst

verantwoordelijke minister de minister van buitenlandse zaken is. Daarom hebben 

we ook het oorspronkelijke hoofdbestuursvoorstel op die manier terug genomen 

en gezegd van den Haag en Utrecht dat is de beste oplossing. 

Mijnheer de voorzitter dat is afdeling Amsterdam ook van mening. De afdeling 

Amsterdam trekt dus 180 in en steunt 181. 

Dank U. 

Dekker afdeling Voorburg. 

Mijnheer de voorzitter er zijn in de loop van de avond en van de dag meerdere 

amendementen aangenomen waarvan je je kunt afvragen of die niet met elkaar 

conflecteren. Ik zou graag het amendement Voorburg willen intrekken ten gunste 

van het amendement van de afdeling Gelderland. Ik vind namelijk dat wanneer wij 

hier met kracht spreken over sociale gerechtigheid daarbij zeggen in het begin 

van deze avond dat deze sociale gerechtigheid voor ons als VVD niet bij onze 

grenzen ophoud. Ik vind dan ook dat daar politiek gewicht aan moet worden 

gegeven en ik zou dus van harte de vergadering willen aanbevelen om het amendeaen1 

182 aan te nemen. 

Dames en heren het gaat niet om het politieke gewicht het gaat om de inhoud van 

het beleid. 182 is in strijd met een eerder aangenomen amendement. 180 en 179 zyn 

ingetrokken. Ik breng 182 eerst in stemming. Negatief advies daarna 181. 

Ik zou graag nog een kleine toelichting willen geven bij amendement 182, mijn 

naam is Harteveld afd. Scherpenzeel. Ik zou het bijzonder toejuichen als U 

dat amendement 182 afzonderlijk in stemming zou willen laten brengen. 
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Ik wil daar graag nog een kleine toelichting bij geven. Bij de buitenwereld 

bestaat vaak de indruk dat ontwikkelingssamenwerking aan de perifirie van de 

belangstellingesfeer van de VVD zou liggen. Ik geloof dat dat een ongeunstige 

zaak is voor ons. Indrukken van anderen zijn ook feiten waar wij rekening aeé 

hebben te houden en die indruk dat ontwikkelingssamenwerking niet belangrijk 

gevonden zou worden door ons die wordt versterkt door het ontwerp-verkiezings

program waar in staat punt a dat het bedrijfsleven een rol moet spelen alsof mijn""' 

heer de voorzitter alsof wij zouden vinden dat de VVD ervoor zou moeten zorgen 

dat het bedrijfsleven een graantje mee kan pikken van de ontwikkelingsgelden die 

door de nederlandse overheid beschikbaar worden gesteld. Waar in punt c gezegd 

wordt dat de buitenlandse, de economische en de monetaire politiek richtsnoer 

zouden moeten zijn voor de ontwikkelingssamenwerking. Mijnheer de voorzitter dit 

is onzin, dit is ten eerste al onzin omdat de buitenlandse, de monetaire en de 

economische politiek geen eenheid kunnen vormen. Ze kunnen hoogstens op elkaar 

afgestemd zijn en dit is in de tweede plaats onzin omdat ontwikkelingssamenwerking 

een zelfstandig beleidsterrein is. En we dus een zelfstandig beleidsterrein 

waarbij de belangen van de derde wereld voorop staan en niet die van Nederland. 

Wat bij de buitenlandse politiek wel het geval is. 

Ik moet afronden want U spreekt al heel lang. 

Ik wil mijn toelichting even afronden. De konsekwentie van het voorgaande is dat 

een zelfstandig beleid t.a.v. ontwikkelingssamenwerking dat daarvoor een afzonder

lijke minister nodig is. De afgevaardigde van de kamercentrale Gelderland die 

heeft er op gewezen dat het statuselement per onderhandeling op internationaal 

niveau een rol speelt, bovendien zijn wij van mening dat de minister voor ontwikke

lingssamenwerking bijzonder sterk gehandicapt is door het feit dat het apparaat 

in Nederland dat zich bezig houd met ontwikkelingssamenwerking verspreid is over 

verschillende departementen en hem nu ook nog die status afnemen van minister 

datzou een te grote verzwakking van zijn positie inhouden waardoor de effectiviteit 

van de hulpinspanning zou verminderen. Ik dank U. 

Ik hoor hier dat gezegd is, het is een persoonlijke opmerking, dat ontwikkelings

hulp onder buitenlandse zaken zou moeten zijn. Daar ben ik tegen, het zou onder 

~ economische zaken horen. Wij stemmen over de amendementen. Het is zo dat de 
i= 
~ Teldersstichting een zeer geod samenhangend rapport over het hele ontwikkelingsa 
~ beleid heeft gevoerd en vanaf het ogenblik dat dat rapport is uitgekomen en door 
à 
~ niemand minder dan minister Pronk vermoe~ijk met tegenzin is gezegd dat dit 
:><: 
w 
~ een rapport is dat nu eindelijk de materie eens goed in onderlinge samenhang en 
Cl.. 
~ in zijn totaliteit heeft bestudeerd hoeven wij ons geen enkele vrees meer te 
I 
~ hebben over de vraag dat de VVD naar buiten toe als een partij te boek zou staan 

die over die ontwikkelingshulp een verkeerd standpunt zou innemen. 

181 is aanbevolen, vraagt iemand stemming zo nee dan is dat aangenomen. 

183 voorstel van het hoofdbestuur. 
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Voorzitter een aanvullende opmerking omdat de algemene vergadering heeft 

102 

7 

besloten in een eerdere discussie om cultuur te splitsen in die zin dat ook sport 

in dat hoofdstuk is genoemd geloof ik dat het gewoon zuiver is dat i.p.v. de 

laatste regel waarin staat staatssekretaris voor cultuur en rekreatie daar ook 

het woordje sport tussen wordt gevoegd met een eerder genomen beslissing. 

Dit is de konsekwentie van een eerder beslissing in die zin met het woord sport 

ertussen wordt het wijzigingsvoorstel voorgesteld. Vraagt iemand stemming. 

Ja mijnheer de voorzitter er heerst op dit moment bij mij enige onduidelijkheid. 

Ik had namelijk willen voorstellen, althans willen opmerken dat in het kader . 

van de eerst ingediende en aangenomen amendementen er een scheiding is aangebraoh1 

tussen de kultuur en sport. En nu zijn de woorden van de heer Wiegel mij niet 

helemaal duidelijk. Bedoelt hij nu een staatssekretaris voor kultuur en een staat1 

sekretaris voor sport en rekreatie, dan zou ik het met hem eens zijn gezien de 

volgende argumentatie. Het is namelijk juist het beleid van het hoofdbestuur dat 

het aantal staatssekretarissen beperkt moet worden. Men dient echter te beseffen 1 

dat deze gedachte er niet toe mag leiden dat gebieden in onze samenleving die 

onze bijzondere zorg behoeven deze zorg niet deelachtig worden. Lichamelijke op

voeding, sport en rekreatie nemen hedentendage een zo esaentiele plaats in dat 

het de hoogste tijd wordt dat een bewindsman met een speëifieke verantwoordelijk~ 

heid belast is met de zorg voor deze gebieden. Strukturering van de lichamelijke 

opvoeding op de school in verbinding met sport en rekreatie en stimulering van 

deze gebieden is in een toekomstige vrijetijdssamenleving dringend noodzakelijk. 

Eveneens een coordinatie van het accomodatiebeleid. Slechts een bewindsman met 
iö 
~ specifieke verantwoordelijkheid belast kan impulsen geven en struktuur scheppen 
-" >. 

~ die ertoe zullen leiden dat de continuïteit van het menselijk op de toekomst als 
Vl 

~ zij in haar verkiezingsprogramma op zou willen nemen dat zij een staatssekretaris 

~ voor de sport zou wensen. De VVD is namelijk juist die partij waar de sport-

) bonden nog enig vertrouwen in hebben omdat de VVD de verantwoordelijk en de 

zelfwerkzaamheid die in de sport zo'n grote plaats inneemt hoog in haar vaandel 

wuift. 

Mijnheer de voorzitter, misschien mag ik zeggen wat in een lange ingewikkelde zin 

~ het wijzigingsvoorstel van het hoofdbestuur, misschien is het niet goed exact 
i= 
Vl 

0 geformuleerd wordt en dan moet het uiteraard beter worden geredigeerd. Wat het· 
~ 

< inhoud dan zeg ik in de eerste plaats roep ik in herinnering het feit dat wij 
à 
~ van opvatting zijn en dat is ook de leidraad van deze paragraaf dat het aantal 
w 
~ ministers en staatssekretarissen zo beperkt mogelijk moet zijn uitgaande van die 
a.. 
~ visie en uitgaande van de realiteit geloven we dat het helemaal niet nodig is 
I 

~ a apart te hebben een staatssekretaris voor de kultuur en dan ook nog eens een 

staatssekretaris voor de sport en de rekreatie. Ik kan mij genoeg personen in 

ons eigen land en ook in de eigen partij indenken die best in staat zijn staats

sekretaris te zijn van kultuur, sport en rekreatie, dat kan men best onder een 

staatssekretariaat verantwoordelijkheid brengen. Weer een figuur erbij dat is 

volkomen contrair aan de algemene lijn van deze paragraaf. 
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Maar mijnheer de voorzitter, Amsterdam zou graag de spreekster willen· 

steunen. Als het een onbezoldigde staatssecretaris zou zijn en dat Johan 

Cruijf het zou doen. 

Ja maar mag ik dit zeggen, nu kom ik weer even terug tot de werkelijkheid, 

want er staat een duidelijke zetfout in Vrijheid en Democratie. Ik heb hier 

het origineel, het voorstel hoort te luiden: "De minister van onderwijs en 

wetenschappen is verantwoordelijk voor het wetenschaps-beleid, hij kan worden 

bijgestaan door een staatssecretaris voor wetenschappelijk onderwijs en weten

schaps beleid en/of een staatssecretaris voor cultuur, sport en recreatie. 

In die zin, de drukfout spijt ons zeer, in die zin brengen wij dit nu in 

stemming. Wie is daar voor? 

Mijnheer de voorzitter, ik wou nog graag even het woord, want gezien de op

merking van Amsterdam - die had ik natuurlijk wel verwacht, dat de VVD altijd 

erg financiëel/economisch denkt, en als u dan uitrekent dat een staatssecre

taris f. 160.000,00 per jaar kost, dan moet u eens denken wat er bezuinigd kan 

worden in een coördinatie bij het accomodatie-beleid, wat er bezuinigd kan wor

den als aan het staatssecretariaat een eigen bouwbureau verbonden zou zijn, dat 

er niet hier en daar en overal dezelfde accomodaties in elkaars buurt worden 

opgetrokken, dan i~dat financiële belang gedient met een extra staatssecre

taris. En ik dacht dat het hier ook aan meerdere VVD-leden bekend zou moeten 

zijn, dat een eigen staatssecretaris voor de sport, een diepe wens is, al jaren 

vanuit de NSR en de georganiseerde sportleden. Dat het uit electorale oogpunt 

een zeer goede zaak zou zijn. Wij tellen 3.500.000 sportbeoefenaars, laten we 

zeggen dat daarvan 1.000.000 stemgerechtigd is en hoeveel ouders van kinderen 

zijn niet direct bij die sport betrokken. Ik kom bijna aan 3.000.000 stemge

rechtigden. Is het dan niet electoraal gezien ook een goede zaak als hier de 

VVD vooraan zou lopen. En niet dezelfde fout maken als destijds bij het maat

schappelijk werk, waar wij nu overaal moeten constateren dat wij daar buiten

spel zijn gezet. Laten wij bij de sport de vinger aan de :pols houden en nu 

een vooruitstrevend beleid hebben en die!160.000,00 nu investeren in een 

staatssecretaris, dat kan ons in de loop der tijd miljoenen besparen. 

Mévrouw, het spijt me vreselijk te moeten zeggen, dat na Amsterdam u de enige 

bent die het op de financiële toer gooit, maar zo'n staatssecretaris heeft ook, 

want die is het topje van de pyramide, ook nog een paar mensen onder zich. 

Maar ik wil me daar niet op beroepen, op die kostenkwestie, het gaat om een 

kwestie van efficiënte bestuursvormen, daar praten wij over en daar heeft de 

VVD zich altijd voor uitgesproken. Het voorstel dat u doet, vraag ik mij af, 

was dat dan het oorspronkelijke voorstel Doetinchem? Want ~u ligt ter tafel 

een wijzigingsvoorstel van het Hoofdbestuur, waar we over kunnen stemmen, 

luidendel "De minister van onderwijs en wetenschappen is verantwoordelijk voor 

het wetenschapsbeleid, hij kan worden bijgestaan door een staatssecretaris voor 

wetenschappelijk onderwijs en wetenschaps beleid en/of een staatssecretaris voor 

cultuur, sport en recreatie." Dat is het voorstel dat in stemming komt, tenzij 
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u mij vertelt dat er amendementen ter tafel liggen, die een andere inhoud 

hebben, dan kunnen we daar over stemmen. Maar ik:ken ze niet. 

Maar mijnheer de voorzitter, ik begrijp dat u mij in een moeilijk parket 

brengt, want Utrecht's eerste amendering ging uitsluitend om de splitsing 

van de paragraaf cultuur en sport. Uit latere contacten met de sportwereld 

is dus gebleken, dat hier de mogelijkheid inzat- omdat namelijk eerst'hele

maal niet gesproken is over een staatssecretariaat. Ik begrijp dat ik het nu 

over amendering van een wijzigingsvoorstel heb, ik zou u dan ook willen ver

zoeken om dit niet in stemming te brengen, maar dit in overleg met de !weede 

Kamer, de fractieleden van de Tweede Kamer en de redactie-commissie tot een 

eind-oordeel te komen en dat dan toe te sturen, eventueel, aan de kamercen

trale. 

Er is een orde-voorstel gedaan om het niet te behandelen, dat wordt ontraden, 

wie wil het niet behandelen? Rode kaarten, wie wil het niet behandelen? 

Wie wil het wel behandelen? Gele kaarten. Wie wil het niet behandelen? Blauwe 

kaarten, Wie wil het wel behandelen? Blauwe kaarten. Dan wordt het nu Behandeld 

en in stemming gebracht. Wie is voor? 183 rode kaarten. Wie is tegen? 183 

rode kaarten. Wie is voor? 183 gele kaarten. Wie is tegen?183 gele kaarten. 

Wie is voor? 183 blauwe kaarten. Wie is tegen? 183 blauwe kaarten. Dan is dat 

aangenomen. 

Dan 184. Ontraden, vraagt iemand het woord? 

Voorzitter, Meijer uit Naarden. 

Ik wou mij aansluiten bij wat de heer Wiegel en bij wat u zelf zopas heeft 

gezegd. Het lijkt ons niet nodig om hier nog een staatssecretaris bij te 

plakken. En in de tweede plaats handhaaf ik de bezwaren, die daar straks al 

zijn genoemd, dat het naar onze mening, politiek een onmogelijke situatie is 

om een staatssecretaris bij meerdere ministers te plaatsen en zeker uit orga

nisatorisch oogpunt. U zult het in het bedrijfsleven niet zien, in de militaire 

organisatie niet zien, dat er één man twee bazen heeft, dat is organisatorisch 

een onding. 

Ja maar de principe-beslissing van de staatssecretaris met twee ministers 

boven zich, hebben we genomen. Deze bepaling staat letterlijk zo in het ver

kiezingsprogramma van 1971 en het kamerlid Koning heeft dienovereenkomstig 

voorstellen gedaan en als we ooit willen dat er van de coördinatie van het 

politiewerk iets terecht komt, dan zal het moeten gebeuren door één staats

secretaris. 

U zou beter kunnen zeggen het is beter ten halve gekeerd, dan ten hele ge

dwaald en terugkomen op zo iets. 
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~ Mijnheer de voorzitter, mag ik misschien ook nog wat zeggen? 
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~ Mijnheer Troost, gaat uw gang! 
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Troost, kamercentrale Den Haag. 

Eén van de bezwaren van Den Haag tegen een staatssecretaris van politie is, 

dat daardoor het gevaar gaat ontstaan, van concentratie van macht in één hand. 

Wij dachten niet dat de belangen van de Nederlandse maatschappij er mee gediend 

ware, als wij in de richting gaan van één politiekorps onder één staatssecreta

ris, met alle machtegevolgen die daarvan een gevolg zijn. 

Voorzitter, ik dacnt dat iedereen het met die gedachte op zichzelf, vrees voor 

macht, dat iedereen het daarmee eens kon zijn. Waar het om gaat dat de nieuwe 

politie-organisatie, die al jaren wordt voorbereid, op de beide departementen 

onder verantwoordelijkheid van een regeringscommissaris, dat die nieuwe politie

organisatie ook nu procedureel in de volksvertegenwoordiging moet worden gebracht, 

en wij zien met name ook als één van de belangrijkste taken voor die staatsse

cretaris om er voor te zorgen, dat die nieuwe politiewet in wetsontwerp, dat die 

ook als wet in het staatsblad wordt geloodst en dat verder de coördinatie, waar 

het geweldig aan ontbreekt, tot nu toe en in het verleden op het stuk van de po
ïü 
~ litie, dat die coördinatie wordt versterkt. Een soort van geheimzinnige staats-
-" & politie, met een geheimzinnige opperchef, die moet u er helemaal niet achter 
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Heukels, afdeling Utrecht. 

Ik dacht dat de politie in een volgend hoofdstuk nog ter sprake zou komen. 

Ik dacht in dit hoofdstuk meer de staatssecretarissen en de organisatie daarvan. 

U heeft in uw punt d. heel duidelijk gezegd, zij worden bijgestaan door een 

staatssecretaris van politie. U heeft mijn bezwaren reeds gehoord en ik geloof 

dat afdeling Utrecht wel mee zou kunnen gaan, als u een duidelijker omschrijving 

geeft waar uiteindelijk de verantwoording ligt. U geeft het niet, u praat niet 

over de orde van ministerraad, u praat niet over uiteindelijke verantwoordelijk

heid welke minister of het aftreden, u zegt daar niet over. Wij vinden veel 

concreter het amendement 185 waarin duidelijk wordt gepraat hoe en wat, terwijl 

we de staatssecretaris buiten beschouwing laten. Wij stellen dan ook voor aan 

de ve~gadering 185 aan te nemen. 

Mijnheer de voorzitter, Spuybroek, afdeling Nederhort den Berg. 

Wij kunnen de aanstelling van een staatssecretaris van politie, toch niet los 

zien, van de toekomstige politie-organisatie. De afdeling Nederhorst den Berg 

heeft ingebracht in de kamercentrale Haarlem, zeer overwegende bezwaren tegen 

één nationaal politiekorps. Dat is niet helemaal duidelijk doorgekomen in de 
amendementen, maar er had moeten staan·~ er komen provinciale politiekorpsen. 
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Dat is een volgende paragraaf, paragraaf 5. 

Dat weet ik mijnheer Wiegel, maar daar zit een correlatie tussen. 

Als u namelijk diverse provinciale politiekorpsen hebt, die dan waar

schijnlijk zullen ressorteren onder Binnenlandse Zaken, als rechtsop

volging van de Gemeente politie, dan is het helemaal niet meer nood

zakelijk dat er een staatssecretaris is, die zowel de pet met de gra

naat, als de pet met het paard kan opzetten. Want dan is er nog maar 

één soort politie, die kennelijk onder Binnenlandse Zaken ressorteert. 

Ja, en dat is nu juist het bezwaar, dat je dan dus de ene minister krijgt 

met het ~ele politie-apparaat tegen zich. 

Neen, dat is niet waar, als u provinciale korpsen indient die in prin~ 

cipe aan de provincie verantwoordelijk zijn, dan bent u van dat probleem 

af. 

U kunt toch nooit een politie-organisatie op poten zetten, waar de mi

nister van justitie niet mede verantwoordelijk voor is. 

Mijnheer de voorzitter, afdeling Amsterdam. 

Ik krijg de indruk dat de mensen die zo tegen die staatssecretaris zijn 

daaraan het idee verbinden, dat als we éénmaal een staatssecretaris voor 

politie hebben, dat we die dan ook verder in lengte van jaren stteds die 

staatssecretaris voor politie moeten hebben. Waar het nu om gaat is, dat 

we een vent nodig hebben om de zaak te pushen, die wetgeving voor dat 

politie-apparaat te pushen. En dat wil dus helemaal niet zeggen, dat als 

we na een volgende periode, als die wetgeving rond is, dat we dan opnieuw 

een staatssecretaris van politie moeten hebben. 

Dat is inderdaad helemaal niet uitgesloten, daarom komen we gelukkig 

regelmatig bijeen, om het programma bij te stellen. Wij brengen nu in 

stemming 184 en 185. 

Mijnheer de voorzitter, een tweede sprekersronde moet zonder meer moge~ 

lijk zijn. 

Ik zou graag een ander voorstel willen doen, mag ik misschien even mijn

heer Wiegel. 

Nee, met alle vriendelijkheid, u kunt geen voorstellen indienen die hier 

niet schriftelijk ter tafel liggen, dat is de procedure. 

Mijnheer de voorzitter, ik heb vanavond reeds aeerdere malen en vanmid

dag ook al meegemaakt, dat er amendementen gedeeltelijk werden verander4. 
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Neen, dat hebt u niet meegemaakt, dat hebben we juist niet gedaan. 

Kag ik misschien even mijn woorden toelichten. Ik zou dan in de inleidende 

woorden~in punt d., zou ik een uitleg als in amendement 181 -misschien kunt 

u het even bekijken - als u daarmee het probleem zou oplossen, namelijk onder 

de verantwoordelijkheid van wie die zou vallen, dan zou de afdeling Utrecht er 

wel mee accoord gaan. Doet u dat redactioneel in de inleimng niet, dan houden 

wij ons aan dit voorstel, aan dit amendement. 

Ik weet niet wat u nu voorstelt, want 181 is al lang ••• 

181 staat in het tweede gedeelte: "zij worden bijgestaan door een staatssecre

taris van ontwikkelingssamenwerking, werkende - en daar gaat het om - onder 

eerste verantwoordelijkheid van de minister van buitenlandse zaken. Ik kan me 

voorstellen dat u zo!'n soort zin uiteindelijk in de inleiding ook zoudt kunnen 

gebruiken voor dit punt d. Zo niet dan houden wij dit aan. 

Neen, dat is uitdrukkelijk niet gebeurd, omdat er nu ook voor de politie niet 

een eerst verantwoordelijke minister is, want iedere minister heeft juist een 

eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van die politie. Ik breng nu in stemming 

184 en 185. Wij dachten dat er weinig nieuws meer was op te merken. Zouden wij 

niet tot stemming over kunnen gaan, omdat de discussie nu over dit punt lang 

genoeg geduurd heeft. 

Mijnheer de voorzitter, Sellaard, afdeling Oss. 

Afgezien dat ik het met de vorige spreker eens ben en dit inconsequent vind 

ten opzien van 181 en het eigenlijk ook in de inleiding zou willen benadrukken, 

zou ik u willen vragen, blijft dat punt dan hier staan of vervàt het in punt d. 

verderop. Want we kunnen toch nietwee keer hetzelfde verhaal over de politie 

neer gaan schrijven. 

Neen, dat is een ander verhaal, we hebben het nu over •••• 

Onder punt c. komt in het hoofdstuk daar even verderop komt de staatssecreta

ris van politie werkend onder, dan is dat dus toch het zelfde verhaaltje • 

Ja, maar het spreekt vanzelf dat als het één keer verworpen is, dat het dan ••• 

Dan zeg ik, dan moeten wij 184 steunen, dan schrappen we het en dan laten we 

het in een verder hoofdstuk weer staan. 

Neen, 184 is in stemming. Het hoofdbestuur ontraadt het. Wie is voor 184? 

Rode kaarten. Wie is daar tegen? Rode kaarten. Wie is daar voor? Gele kaarten. 

Wie is daar tegen? Gele kaarten. Wie is daar voor? Blauwe kaarten. Wie is daar 

tegen? Blauwe kaarten. 184 verworpen. • 
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185, wordt ontraden. Wie is daarvoor? Rode kaarten. Wie is daar tegen? Rode 

kaarten. Wie is daar voor? Gele kaarten. Wie is daar tegen? Gele kaarten. 

Wie is daar voor? Blauwe kaarten. Wie is daar tegen? Blauwe kaarten. Dat is 

verworpen. 

186, door het hoofdbestuur ontraden. Vraagt iemand het woord? 

Dan wordt het verworpen. 

187, door het hoofdbestuur ontraden. Niemand vraagt het woord. Dan is het 

verworpen. 

Neen, ik had de gelegenheid nog niet voorzitter. Het gaat over amendement 187. 

Voor het eerst dacht ik dat ik hier een term tegenkwam, een departement welzijns

zorg. Dat is dacht ik, een nieuwe ontwikkeling. Dit program, deze middag en 

deze avond staat in het teken van het welzijn. Terecht is dat een centraal be

leids-uitgangspunt. De mens leeft tenslotte niet bij brood alleen. Naast in

komen en andere materiele voorzieningen zijn er immatriele waarden die het 

welzijn in positieve zin zou dienen te bevorderen en wat gebeurd er, voorzit

ter, in dit land? De zorg voor het welzijn heeft nauwe raakvlakken met het ge 

neeskundig handelen, nieuwe stijl, en met de maatschappelijke dienstverleni~. 

De gelden voor het merendeel afkomstig uit premieheffingen, krachtens de AWBZ, 

al enkele miljarden in '75, dient door één departement te worden beheerd, daar 

op dergelijke wijzev~ verantwoorde wijze van geldstroom-beheersing kan worden 

gesproken. Voorzitter, ik hoop dat de vergadering mee wil gaan met het nieuwe 

idee welzijnszorg. Zo als de situatie op het ogenblik is, is het naar ons ge

voel een merkwaardige situatie, dat twee departementen, geldstromen afkomstig 

uit één premieheffing, kunnen beheersen. Dat het departement sociale zaken niet 

in ons amendement is opgenomen, heeft als achtergrond dat het departement sociale 

zaken zelf de premie dient vast te stellen. 

Dank u zeer, mevrouw Feder. 

Voorzitter, ik zou iets willen zeggen over de eventuele overbrenging van 

volksgezondheid naar maatschappelijk werk, die ik zou betreuren, als volks

gezondheid zou moeten worden afgesplitst van milieu zou het beter kunnen gaan 

naar CRM. Ik heb daarvoor vier argumenten. Er zijn meer raakvlakken van volks

gezondheid met CRM, dan met sociale zaken. Ik noem de zwakzinnigen zorg, be

jaarden beleid, jeugdzorg, gehandicaptenzorg enz. En CRM is net als volksge

zondheid een uitvoerend beleid. Daarentegen, sociale zaken, heeft meer als 

sfeer, de verzekering, de sociale zekerheid en ook een stuk loon- en inkomens

bèleid. Het lijkt mij beter om volksgezondheid niet te brengen in de sfeer van 

de sociale zekerheid en van het lonen- en inkomstenbeleid. Niet in de sfeer van 

de sociale zekerheid, omdat wij juist zo graag willen accentueren dat volksge

zondheid een eigenverantwoordelijkheid is voor ieder en omdat we de verzekering 

daarvoor niet te zeer willen uitbreiden. En verder omdat het loon- en inkomens

beleid, wat dan dicht bij volksgezondheid zou komen te staan. Vooral omdat de 

combinatie van loon- en inkomstenbeleid met volksgezondheid in de kaart zou 
spelen, de twee wetsontwerpen die er nu liggen en die vooral het ontwerp op de 
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tarieven gezondheidszorg, aanleiding zou kunnen zijn om stilzwijgend een 

inkomensbeleid in de gezondheidszorg in te calculeren • 

Ja, het probleem is alleen, dat wij al bij 183 CRM heel duidelijk onder het 

wetenschapsbeleid hebben gebracht en omdat nou nog weer eens een keer aan te 

kleden, dat kan niet meer, dat is het ongeluk, dus ik geloof toch dat we dit 

zo moeten houden, omdat de hele structuur die er in gebracht was, CRM naar 

wetenschapsbeleid en dan is het logisch gevolg daarvan, in ieder geval, dat 

je niet meer nog meer bij die CRM kunt brengen. 

Mijnheer de voorzitter, ik heb het idee dat men CRM heeft willen opsplitsen 

op allerlei andere departementen (neen) met dan het gevoel ••• 

jawel, het is niet gezegd, maar dat zit er waarschijnlijk achter zo van, dan 

kunnen we al die uitgaven voor CRM voortaan ook in de hand hou4en, nou dat is 

natuurlijk op zichzelf niet een gevolg en de opsplitsing v.an CRM, grote delen 

daarvan naar onderwijs en wetenschappe• vind ik onwijs. En er zijn hele gedeel

ten die helemaal niets met onderwijs en wetenschappen te maken hebben. De hele 

recreatie, de natuurbescherming, etc. openlucht-recreatie, dat heeft niets met 

onderwijs en wetenschappen te maken en de hele maatschappelijke ontwikkeling, de 

maatschappelijke dienstverlening, sociaal- en cultureel opbouwwerk dat heeft 

ook niets met onderwijs en wetenschappen te maken, dus ik geloof dat dat een 

onwijze beslissing is. 

Ja maar, hoe w~JS of onwijs ook, die is genomen, doordat wij hebben gezegd 

de minister van on4erwijs en wetenschappen, laat zich bijstaan door een staats

secretaris voor cultuur en recreatie voor het wetenschappelijk onderwijs, voor 

het wetenschapsbeleid en een secretaris voor cultuur, sport en recreatie. 

Daarmee zit dat in dat departement. 

Maar een onwijsheid kan nog wel eens in gunstige zin worden bijgesteld, door 

een amendement wat iets van die onwijsheid afneemt. En daarom geloof ik dat 
:..<: 
~ dit amendement toch maar moet worden aangenomen. 
1-
V'l 
w 
0 
:..<: 
Ó Ja maar, daar kan ik het dus niet mee eens zijn. Wij ontraden Den Helder. 
0.: 
~ Ik breng het in stemming. 187, wie is daar voor? Rode kaarten. Wie is daar 
w 
...J 
w tegen? Rode kaarten. Wie is daar voor? Gele kaarten. Wie is daar tegen? Gele 
a.. 

~ kaarten. Wie is daar voor? Blauwe kaarten. Wie is daar tegen? Blauwe kaarten. 
I 

~ Onduidelijk, we zullen nog een keer en anders wordt het schriftelijk. 

Wie is daar voor Den Helder? Rode kaarten 9 Wie is tegen? Rode kaarten. Wie is 

voor? Gele kaarten. Wie is tegen? Gele kaarten. Wie is voor? Blauwe kaarten. 

Wie is er tegen? Blauwe kaarten. Dan wordt er schriftelijk gestemd. Ja •••• 

pardon, het stembureau zegt dat het is aangenomen. 

We krijgen dus nu een departement CRM, dat alleen de volksgezondheid krijgt. 
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Voorzitter, met alle respect en de vergadering kan aannemen wat de vergadering 

aanneemt en dat is allemaal prima, maar het is natuurlijk wel heel merkwaardig 

dat we als partij een verkiezing ingaan, waarin eerst is aangenomen dat er een 

minister van onderwijs en wetenschappen is, die ook verantwoordelijk is voor 

het wetenschapsbeleid en onder datzelfde departement valt dan ook de sector 

sport, recreatie en cultuur en dat vervolgens een andere constructie wordt ge

kozen, lijkt met dat diegenen die straks moeten gaan onderhandelen bij de kabi

netsformatie over de departementale herindeling een soort lootje in de hoed gooit 

en kijken wat er uitkomt. Erg consistent lijkt het me niet, dus ik zou eigen

lijk willen zeggen, zou iedereen nog eens even wijs willen wezen en kijken wat 

we eigenlijk gaan doen. Want als we zo, inderdaad, zelf willen dat de departe

menten worden herindeeld, kunnen we net zo goed de hele tent in stand houden en 

verder niets meer doen. Je kunt toch een departement n:ie t op twee manieren in- 1 

delen achter elkaar. 

Ik zal proberen een oplossing te krijgen in die zin, dat wij 188, dat een duide

lijke uitspraak doet over de vraag: het departement van onderwijs en wetenschap

pen krijgt de càltuur voor cultuur en recreatie. Als ik dat nu - en daar moet 

sport dus tussen - als ik dat nu met het amendement 188 en 189 aan de orde stel. 

Dan stel ik voor dat we vervolgens terug gaan naar 187, want wij moeten zorgen 

dat wij tot een consistente beslissing komen. Maar of die nu is in die zin, dat 

u het wijzigingsvoorstel nr. 183 feitelijk herroept of niet, dat kan mij als 

leiding van de vergadering niets schelen, maar als leiding van de vergadering 

kan mij wel schelen, dat wij zorgen dat wij tot een consistente beslissiag komen. 

Met dat laatste heb ik toch wel wat moeite, mijnheer de voorzitter, ik heb het 

gevoel dat de kwaliteit van de besluitvorming wat minder gaat worden en daar 

heb ik erg veel moeite mee. 

Daarom probeer ik nu ook een duidelijk voorstel te doen om eerst een besluit 

te nemen over die principe uitspraak die staat in 188 en 189 en mevrouw Cappijne 

helpt ons daarbij. 

Ik dacht dat er een beslissing was genomen over 187, vergis ik me daarin? 

En die beslissing zou moeten worden teruggedraaid omdat ••••• 

Neen, dat zei ik niet, ik zei dat er nu een beslissing genomen moet worden 

over 188 en 189 w~t aan de orde was ••••• 

Neen, mijnheer de voorzitter, als procedure •••• 

Neen, wij hebben gestemd over 187. 

Mag ik een opmerking van orde maken, mijnheer de voorzitter? 

188 en 189 zijn aan de orde, mocht daarin ••••• 
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Mijnheer de voorzitter, als u nu h. zelf aan de orde stelt en als h • 

namelijk door de algemene vergadering wordt verworpen, dan kunt u daarna 

183 voorzover het betreft het gedeelte "de staatssecretaris voor sport, 

cultuur en recreatie" opnieuw in stemming brengen. Als we gewoon h. eerst 

in stemming brengen, dan kunt u daar consequensies aan verbinden voor ofwel 

183 ofwel 187. 

Ben ik volstrekt met u eens, maar voor dat we h. in stemming kunnen brengen 

moeten we toch even de amendementen die daarop zijn ingediend verwerpen. 

Voorzitter mag ik een opmerking van orde maken. 

Neen, laten we nou, we zijn er nu uit. We brengen h. als zodanig in stemming. 1 

Neen, i~ wou juist stellen, dat het stemmen per amendement, of amendementen 

die met elkaar in sommige opzichten tegenstrijdig zijn, maar overigens mis

schien een aantrekkelijke kant hebben, waardoor men voor een bepaald amende

ment is en ook voor een ander amendement kan zijn, dat daarmee strijdig is, 

met dan nog de wankele basis, het is net met 10 stemmen meerderheid aange

nomen in een zeer onvoltallige vergadering, dat een manier om een consistent 

maar ook goed uit te komen, zou zijn, als we - en ik weet niet of dat tech

nisch mogelijk is, morgenochtend een paar samenvattingen zouden kunnen krijgen 

van het amendement, je hebt een paar indelingen die op zich consistent zijn en 

daaruit kiezen. 

Neen, we moeten perse doorgaan. 

î Mijnheer de voorzitter, het lijkt me een heel goed voorstel om dit rustig 

morgenochtend opnieuw te bekijken. 

:>l 
w 
i= 
V') 
w 
0 
:>l 
< 
à 
0.: 
1-
:>l 
w 
..J 
w 
a.. 
< < 
I u 
V') 

Als er afgevaardigden verplicht verzaken, door hier weg te lopen, is dat hun 

zaak, maar als wij morgenmiddag hier als leiding van de vergadering moeten 

zeggen, het spijt ons erg, maar hoofdstuk 6. kon niet af, dan zegt iedereen, 

hoe heb je dat zo slecht kunnen doen. Ik heb aan het begin van de dag gezegd 

wij brengen,vandaag de eerste drie hoofdstukken tot een eind. Applaus. 

En ik kan u de verzekering geven, dat het voor sommige mensen achter de tafel 

misschien nog net iets vermoeiender is dan voor de mensen die al weg zijn. 

Ik breng nu in stemming 188, hetwelk is ontraden. Wie vraagt stemming over 188? 

Mijnheer de voorzitter, ik vraag het woord over 188, als het mogelijk is. 

Ik zou dit amendement n.l. ten sterkste willen ontraden. Ik heb net gesproken 

over een staatssecretaris van cultuur, sport en recreatie, dat is ondergebracht 

bij het departement van onderwijs, daarna is een ander amendement gekomen over 

volksgezondheid, die zijn met elkaar vergeleken, ten onrechte dacht ik, want 

zowe~ .cultuur als sport hebben een duidelijke binding met het departement on-
derw~JS en we t 

moe en juist zorgen dat dat niet in de maatschappelijke sfeer 
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wordt getrokken. Ik denk alleen maar aan de lichamelijke opvoeding op school • 

Mijnheer de voorzitter, als afdeling Doetinchem, wil ik ook gezien 183 en ter 

vereenvoudiging van de discussie het eenvoudig weg intreken. 

Dank u zeer, 189 is evenzeer ontraden. Afgestemd. 

Dan komt nu punt h.: "het departement van onderwijs en wetenschappen krijgt 

de zorg voor cultuur en recreatie". Dat brengen we als zodanig in stemming. 

En ik hàb begrepen dat dat gesteund wordt. Wie is daar voor? Rode kaarten. 

Wie is daar tegen? Rode kaarten. Wie is daar voor? Gele kaarten. Wie is daar 

~ tegen? Gele kaarten. Wie is daar voor? Blauwe kaarten. Wie is daar tegen? 
"ö 
0 ~ Blauwe kaarten. Als het stembureau twijfelt ben ik voor een schriftelijke •••• 

c:t<: 

"' "'IJ 
c 

Mijnheer de voorzitter, ik ~egrijp nu niet meer waar we aan bezig zijn. We 

stemmen de hele vergadering over amendementen. Er waren op dit punt 2 amen

dementen, die allebei ingetrokken zijn, dus er is niets meer te stemmen. 

"' ~ Ja, maar, neen, ik probeer het werkelijk redelijk te doen, al zeg ik het zelf • 
..J:: 

'ii z Er is uitdrukkelijk om stemming gevraagd over punt h. Dat beschouw ik als een ., 
~ orde voorstel. Hoewel niemand heeft gezegd schrappen, daarin heeft u gelijk. 

E 
"' "'E 
~ Neen, mijnheer de voorzitter, dat kunt u natuurlijk niet maken. 
ö 

c:t<: 

iö 
~ Ik kreeg ook niet de indruk dat ik bezig was iets te maken. Ik heb duidelijk 
-"' 

~ een voorstel gedaan. 
VI 
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Maar er gaat nu dus wel over h. een schriftelijke stemming komen, want we moetm 

wel duidelijk weten wat de algemene vergadering wil. Verwerpen ja of nee, want 

bovendien, de heer Wiegel zegt dat hij anders in moeilijkheden komt, en daar 

willen wij hem helemaal niet in brengen. 

En daarom vond ik juist de opmerk-ing van de geachte afgevaardigde zopas, dat 

nooit en te nimmer, als amendementen werden afgewezen, was gestemd over een 

artikel. Dat hebben we nooit gedaan, dus eigenlijk heeft hij volkomen gelijk. 

Dus ik dacht dat we gewoon moesten zeggen, het was aanvaard. Applaus. 

Dat moesten we niet\z~ggen, mijnheer de voorzitter. 

Voorzitter, als ik iets mag zeggen. 

We moeten inderdaad opschieten, kan de vergadering zich er mee verenigen dat 

punt h. is aanvaard. Dan is het aanvaard. 

Mijnheer de voorzitter, mag mijnheer Wiegel dan nu zeggen wat hij nu gaat 

doen met zijn ministerie voor welzijnszorg. 
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Neen, aan hem is nog niets gevraagd, dat gebeurd pas na 25 mei. 

Voor de incrowd, ja met de pers erbij. 

~ 190 ontraden. Vraagt iemand het woord. 
OI 

8 
0 Ja,mijnheer de voorzitter, Blanken Eindhoven. 
"5 
o Ik wilde er gaarne het volgende over zeggen, ik acht het amendement van de 
c" 
c 
~ afdeling Enschede wel erg belangrijk en ik zie ook geen zin om het te ontraden. 

] Namelijk met deze overweging - en ik wil daarvoor ook in stelling brengen -., 
~ bedrijven hebben, zoals ze vroeger de naam hadden om blanko cheques te tekenen, 

"'ë 
~ zoals ze vroeger het vertrouwen hadden in het buite~land, dit is beschaamd de 

OI: 

"' "0 
c 

..!!! 
t 

.c 
"ii z 
CU 

.c 
1-

afgelopen vier jaar. Ik vind dat in de komende kabinetsperiode, waarneer de VVD 

daarin zou deelnemen, het wel belangrijk dateen bedrijf de kans krijgt en dat 

de staatssecretaris hem ermee help om bedrijven weer die··náam' te geven in het 

buitenland die ze zeker nodig hebben om hun concurrentie-strijd voort te zetten 

en zo doende de andere bedrijven in het buitenland een stapje voor te zijn. 

Het hoofdbestuur ontraadt dit amendement en vind dat de minister dat maar zelf 

moet doen, en dat kan heel goed. Wie is voor 190? Rood. Wie is er tegen? Rood 

Wie is er voor? Geel. Wie is er tegen? Geèl. Wie is er tegen? Blauw. Wie is 

er voor Blauw. Verworpen. 

191 aanbevolen. Als iemand het woord vraagt wordt het aangenomen. 

Mijnheer de voorzitter, misschien mag ik even het woord vragen? Ik geloot 

dat u amendement 191 niet los kunt zien van amendement 194. En als wij 191 

zomaar rückloss aan zouden nemen, dan kunnen we niet meer praten over amende-

ment 194. Want dat zou dan automatisch vervallen. 

U hebt gelijk 191 tot en met 194, dus ook 192 en 193 zijn tegelijk aan de orde. 

~ Ik wou dan namens de afdeling en de kamercentrale Utrecht praten over amende-
i= 
~ ment 194. Wij vinden, dat wat u voorstelt te centralistisch is. Wij hebben een 
0 
~ specialist in onze afdeling en deze heeft er zeer vaak mee te maken en die vindt 
à 
~ en wij onderscheiden dat bijzonder goed, dat een politiekorps uiteindelijk op 
~ 
w 
~ een regionaal verantwoordelijk is, dat het niet landelijk georganiseerd is, maar 
c.. 
~ wel onder uiteindelijke verantwoordelijkheid moet vallen van de minister van 
:r: 
~ binnenlandse zaken, maar dat het regionaal is. U kunt het misschien zelfs zo 

sterk omschrijven, dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de poli

tie-agent op de straat. Dat is misschien wel wat overdreven, maar het is wel 

de intensie dat het niet zoals u het zegt, provinciaal wordt i~deeld. Wij willen 

nog sterker, wij willen regionaal en ik stem dan ook gaarne tegen uw ontrading 

in voor amendement 194· 

Het punt is dat de vergadering heeft zich over de kwestie van de uiteind 1' 'k 
verantwoordelijke minister reeds d 'd 1 . . e 

1
J 

U1 e 1jk U1tgesproten bij h t 
e punt van de 
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staatssecretaris en dat de uitein4èl1ji·verantwoordBijke minister voor de 

politie er één zou zijn, te weten die van binnenlandse zaken, heeft de ver

gadering een uitspraak over gedaan. Het hoofdbestuur ontraadt dat om de po

litie onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van uitsluitend de minister 

van binnenlandse zaken te laten fungeren. Justitie heeft daarbij een belang

rijke taak. Daar is de vergadering ook van overtuigd, gelet op alle uitspraken 

over vervolging in drugbeleid en dergelijke. Het hoofdbestuur ontraadt dus 192 
en 194· 193 is ingetrokken door Rotterdam en 191 wordt aanbevolen. 

Mijnheer de voorzitter. Stellaard, afdeling Oss. 

Zoals in 194 het woord regionaal genoemd is, wat dan nu als amendement ver-

vallen is, steunen wij toch het woord regionaal. U schrijft in de ontrading 

van 192 dat er provinciale herindeling komt. Nou die komt misschien nog wel 

eens, maar dat zal nog wel heel lang duren. Wij dachten dat dat beslist nu 

niet relevant is en dat regionaal veel beter, nu en in de komende jaren, een 

veel beter woord is en veel beter is dan provinciaal. 

Uitstekend, hoofdbestuur •••• 

Mijnheer de voorzitter, namens de afdeling Utrecht en niet namens de kamer 

centrale Utrecht, zou ik er u op willen wijzen dat het hele verkiezingspro

gramma een eenheid moet ~jn. De eenheid in het verkiezings-programma is de

centralisatie. En in zoverre is dus het voorstel om een landelijk georgani

seerd politiekorps in strijd met de strekking van het totale verkieángspro-

gramma. 

Neen, er zijn nog een paar meer kenmerken in dit verkiezingsprogramma. O.a • 

effinciency, dat speelt bij deze politiezaak een heel duidelijke rol. Er is 

ook grote aandacht besteedt aan een yerbetering van de veiligheid in dit land, 

ook daarbij speelt, naar wij hopen althan~, de politie een rol en dat heeft 

ons gebracht tot deze voorstellen. 
~ ~ 
i= 
Vl 

0 Ja, maar mijnheer de voorzitter, alsrle effinciency moet niet zover gaan dat het 
~ 

< wordt voor het volk, maar over het volk. Ik dacht dat het was door het volk en 
à 
~ met het volk en dan pleit ik hier voor decentralisatie, ook van een politie-
w 
~ korps, al mag het dan ook iets meer inefficient zijn in uw ogen, maar dat waag 
a.. 
~ ik nog te betwijfelen. 
I u 
Vl 

Goed, wij gaan over ••••••• 

Mijnheer de voorzitter, ik wil hier toch ook nog wel iets aan toevoegen. 

Ik geloof n.l. dat men ten onrechte een grotere veiligheid toekent aan lieden 

met een groot georganiseerd politiekorps ervaringsfeiten in de bondsrepubliek 

Duitsland, hebben uitgewezen, dat de deelstaten met gemeentepolitie over een 

grotere openbare veiligheid beschikken, dan de deelstaten met staatspolitie. 
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Hetzelfde geldt voor Zwitserland, waar de politie zeer regionaal georganiseerd 

is. Ik, u kunt geen enkele correlatie trekken tussen uw eenheide-politiekorps en 

een grotere veiligheid. En wat dat betreft moet ik de woorden van mevrouw onder

schrijven en ik vindt het jammer dat slechts met een amendering naar een soort 

indeling kunnen komen. Een plaatselijke politie zou gewoon veel beter zijn. 

Het spijt me erg, wij hebben helemaal niet over een politieeenheidkorps en een 

staatspolitie gesproken. Wij willen juist ook die regionale indeling. Maar er 

moet een landelijke organisatie zijn, dat is juist het gecoördineerde beleid. 

De heer Troost vraagt het woord. 

De kamercentrale Den Haag, zou toch amendement 194 willen steunen, maar reali

seert zich daarbij, dat gegeven een eerdere beslissing van deze vergadering de 

wo:orden "onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van de minister van binnenland

se zaken", daarin niet passen. Maar wij dachten dat het bij redactionele taak 

behoorde om dan als 194 aangenomen zou zijn, dit in overeenstemming te brengen 

met datgene wat eerder besloten is. Wij zouden dus 194 willen aanbevelen aan te 

nemen. 

Maar mag ik dan vragen, wat er dan nog voor serieus verschil is tussen 194 en 

191, 194 raden wij af en 191 bevelen wij aan, want 194 zegt "regionaal ingedeeld·, 

onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van twee ministers" als je het nu sub

amendeerd, en 191 zegt "een landelijke organ~satie provinciaal en eventueel ge

meentelijk ingedeeld" en er was daarnet ook een spreker die zei, dat werkt zo 

goed- althans in de Bondsrepubliek- dan is dat precies wat ••••• 

Daar staat dat het provinciaal wordt ingedeeld en dat is dus een beperking die 

je opheft als je het woord regionaal gebruikt. 

Ja, ik zie daar werkelijk het nut niet van in, we zijn aan het discussieren over 

punten en komma's. We gaan over tot de stemming. 194, we gaan van onder naar 

boven, wie is daar voor, het is ontraden. Rode kaarten, wie is voor 194? Wie is 

daar tegen. Wie is er voor? Geel. Wie is er tegen Geel. Wie is er voor Blauw. 

Wie is er tegen, Blauw? Dus 194 is verworpen. 

193 is ingetrokken. 

192, wie is er voor, rood. wie is er voor, geel, wie is er voor blauw. Dat is 

verworpen. 

191, is aanbevolen. wie is daar tegen, rood. wie is daar tegen, geel, wie is 

daar tegen, blauw. Dan is dat aangenomen. 

195, is aanbevolen. Niemand vraagt het woord? Dan is dat ook aangenomen. 

196, ontraden. Dat is al eerder aanvaard. 

197, ontraden. Niemand vraagt het woord. Dan is het afgewezen. 

198, aanbevolen. Niemand vraagt het woord. Dan is het aangenomen. 

199, aanbevolen. Aangenomen 

200, ontraden. 
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j ... 
"' ~ Voorzitter, ik zou graag de argumentatie van het hoofdbestuur willen horen, 

! waarom dat afgeraden wordt. 
"'0 
c: 
11 

~ Omdat die hoge prioriteit op dit ogenblik al bestaat en het zou niet jumt zijn 

~ tegenover al die mensen die daar zoveel aan doen, om te zeggen, jongens er deugd 
8 
a allemaal niets van, dat moet nu eens een keer hoge prioriteit krijgen. 
B 
~ 
~ Nou, het gaat dacht ik, meer om de politieke wil die de VVD tot uitdrukking gaat 
"'0 
~ brengen, om dat vandaag zo aan te nemen. 
0> 
c: 

"ö 
0 
~ Nee, wij vinden niet dat wij als politieke partij verstandig doen open deuren 

Cll: 

in te trappen en ten onrechte daarmee op tenen te gaan staan van mensen die daar 

werkelijk zich geweldig voor inspannen. Wij ontraden dat. Niemand vraagt stemming, 

dan is het afgestemd. 

201, aanbevolen. Aangenomen 

~ 202, ontraden. Niet aangenomen. 
c: 
~ w Dan ben ik u erkentelijk voor de gematigde wijze van tegenwerking. Ik sluit 
.J::. 

G:i 
z de vergadering, ik wens u nog een prettige avond, maar wij beginnen morgenochtend 
w 

.J::. 
~ om 10.00 uur en wie er niet is, stemt niet mede. Tot morgenochtend. 
E 
"' "'E 
w 
'Ë 
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_g 
0 Dames en heren, de vergadering is heropend • 
... 
~ De afdeling Utrecht heeft het woerd gevraagd over de orde. 
i 
E 

] Voorzitter, deze vorm van programma maken, een zaak waar veel over te 

~ zeggen zou zijn, is hier en nu niet de plaats voor. Wij zijn overigens 

~ van oordeel dat nu niet veel meer mogelijk is dan een marginale toetsing 
8 
o door deze vergadering. Een marginale toetsing die goed verloopt op grond -9 van een goed document, maar niettemin de procedure die voorgesteld is voor 
OI 
c 
~ de behandeling van het programma, gevoegd bij de vorm en de inhoud van het 

~ programma maken slechts dat een marginale toetsing mogelijk is. Niettemin, .. 
~ mijnheer de voorzitter, het programma is in zijn uiteindelijke vorm en pre-

"Ë 
8 sentatie naast de aktiviteiten van onze fractie-voorzitter en naast de ak-., 

0.: 

tiviteiten van vele anderen toch een essentiëel document en visitè-kaartje 

van onze partij. Wij zijn van oordeel dat in het uiterlijk en in de opmaak 

van het programma, belangrijke verbeteringen mogelijk zouden zijn. Wij 

zouden daarover graag - in opdracht van onze afdeling - een uitspraak van 

~ deze vergadering willen vragen en stellen daarom als punt van orde of nu 
c .. 
~ de mogelijkheid zou kunnen worden gegeven om een motie van de afdeling Utrecht 
..c. 
"ii z in behandeling te brengen. Dank u zeer, mijnheer de voorzitter. 
Gl 

..c. 
I-

E ., 
"E 
.!! 
0 
0.: 

c ., 
> 

De motie is uitgedeeld, u vraagt toestemming om hem in behandeling te brengen 

De afdeling Utrecht dFaagt daarvoor zelf zorg, als u hem niet hebt, kan ik het 

niet helpen. Het is een lang verhaal, waar allerlei hoogst merkwaardige· op

merkingen over het programma instaan, waar dan bovendien het voorstel in wordt 

gedaan om een programma in een volstrekt onleesbare vorm uit te geven. Bame

lijk in die zin, dat alle inleidingen één geheel vormen, dat is op zich zelf 

prachtig, dan wordt het voor de propaganda wellicht een zeer bruikbare bro-

chure. Anders geloof ik dan de afdeling Utrecht blijkens de overwegingen van 

de motie meent, maar dan zou daaraan een enorme staart moeten worden gehecht, 

van alle ongeveer 180 punten, waarvan niemand meer het verband zal kunnen ont

dekken, dat er is met de inleidende teksten. De procedure die het hoofdbestuur 

~ heeft gekozen, heeft helemaal niet geleid tot wat de •••••• 
i= 
en 
w 
0 
:.<: < U bent een motie aan het bestrijden, en niet het punt van orde, mijnheer de 
à 
~ voorzitter. 
:.<: 
w 
...J 
w 
a.. 
~ Het voorstel, dat de afdeling Utrecht doet en daarbij zegt dat deze algemene 
I 
~ vergadering, alleen maar de mogelijkheid zou hebben om marginaal te toétsen, 

dat doet denken dat de voorsteller van de afdeling Utrecht niet weet wat dat 

woord betekent, want de vergadering gaat helemaal niet na of de programma op 

een zorgvuldige wijze door het hoofdbestuur is opgesteld. De afdelingen heb

ben amendementen kunnen indienen. Iedereen heeft amendementen kunnen indienen, 

die zijn behandeld, die zijn besp~oken, die worden in stemming gebracht, dat 

heeft met marginale toetsing niets te maken. Deze vergadering stelt wel lege

lijk het programma inhoudelijk vast. 



lm
~ SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 0 4 Rotterdam 01 0- 36 65 32 

C2 AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No.118 

Band No. 8 

... 
~ Dat dus als antwoord. Het voorstel van het hoofdbestuur is om de motie niet 
1i e in behandeling te nemen. 
"0 c 

11 

I 
0 
c 
8 
ö -:::1 
0 c. c 
ä. 
::-
"0 
c 
11 

Mijnheer de voorzitter, op dit moment bent u reeds midden in de behandeling 

van de motie terecht gekomen. Het lijkt mij daarom niet meer dan redelijk dat 

de vergadering op zijn minst ook de motieven van de afdeling Utrecht kan horen. 

Waarom men meent dat deze motie een goede zaak zou zijn om aan te nemen en in 

geen enkel opzicht in strijd met de strekking van het programma, zoals dat hier 

voor ons ligt. Dat betekent niet, mijnheer Ie voorzitter, dat wij niet overtuigd 

zouden kunnen worden. Maar dat betekent wel dat we tot een gedachtenwisseling 

willen worden. Ik heb me in mijn inleidend woord zorgvuldig beperkt tot het vragen 

of deze motie behandeld kon worden. U bent er nu zelf reeds diepgaand op ingegaan. 

Op de motieven waarom naar uw mening, niet de motie behandeld moet worden, maar 

de motie verworpen moet worden. Ik vraag dus nu alleen nog om de mogàijkheid 

om te zeggen waarom de afdeling Utrecht dit vindt. En dan zult u merken, mijn-

~ heer de voorziiter, dat wij met tal van zaken volstrekt op één lijn zitten. 
c 
~ .... 
..<: 
4i z Mag ik u zeggen, u hebt de motie doen uitdelen, die ligt bij iedereen op tafel • 
.... 
~ U hebt zelf het voorstel gedaan of het in behandeling mag worden genomen. Het 

~ hoofdbestuur brengt dat voorstel in stemming. Wie wil de motie behandelen? Rode 
"'E 
~ kaarten voor. Rode kaarten tegen. Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe 
~ 

~ 
w 
i= 
Vl 
w 
0 
~ 
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ó 
~ 
I
~ 
w 
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w 
a.. 
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kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. De vergadering zal hèt er over eens zijn dat 

dit verworpen is. 

Mijnheer de voorzitter, het lijkt mij niet nodig en de afdeling Utrecht is niet 

zo formeel om de zaken aan het stembureau te vragen. Ik heb het van hieraf heel 

duidelijk kunnen zien en ik heb geen behoefte aan een stembureau, voorzover nodig 

formeel, zjn wij bereid om de motie in te trekken en het punt ~an orde eveneens 

in te trekken, als wij u daarmee een plezier doen. Het volgende punt, mijnheer 

de voorzitter, is dat ik toch wel een slotwoord wil zeggen, dat ik het buiten

gemeen betreurenswaardig vindt, dat u de motie inmiddels in stemming hebt ge

bracht. 

Neen, ik heb uw voorstel in stemming gebracht of dat behandeld zou worden. 

Maar, zonder dat u ons de gelegenheid hebt gegeven om uit te leggen, waarom 

o~ u misschien, op uw betoog over de inhoud van de motie wellicht een andere 

beschouwingawijze mogelijk zou zijn geweest. En daartegen heb ik bezwaar. 

Applaus. 

Het spijt me zeer. U hebt de vergadering gevraagd of de motie in behandeling 

kon worden genomen en die vraag heb ik aan de vergadering gesteld. 

Ik heb uitdrukkelijk in mijn inleiding bepaald tot het punt van orde en niet 
de inhoud van de motie en u hebt in uw reactie zeer zorgvuldig een uitvoerig 
verhaal over de inhoud van de motie gehad en eigenliJ'k i t t 1 n e ver e d waarom 
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het punt van orde verworpen moest worden, maar waarom de motie verworpen 

moest worden. En dat hebt u zonder hoor en wederhoor gedaan. Applaus 

Ik heb, het staat allemaal op de band wat ik wel gezegd heb en wat niet. 

Ik heb mij zorgvuldig ertoe bepaald om uw voorstel de motie in behandeling nemen, 

om dat in stemming te brengen en verder niets. 

0 
~ Dat is volstrekte onzin mijnheer de voorzitter, ik voel er niets voor om 
ä. 
~ deze discussie te handhaven. Ik wil alleen zeggen, dat u daarmee de afdeling 
""0 

~ Utrecht en de partij zoals die hier vergaderd , de mogelijkheid ontnomen hebt 
Cl 

~ om de argumenten van de afdeling Utrecht aan te horen en u hebt nu een situatie 
0 

~ geschapen, en die hebt u geschapen, mijnheer de voorzitter, waarin het lijkt of 
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deze motie een heel motief verbonden is van wantrouwen in het hoofdbestuur of 

program, wat er in het geheel niet was, wij wensten een bijdrage te leveren en 

dat had het ook kunnen worden als u daarin geïnteresseerd was geweest en als u 

deze vergadering de gelegenheid had willen geven om daarin geïnteresseerd te 

zijn, om te horen welke motieven en welke krachtige motieven, naar ons oordeel 

en op grond van enquêtes die wij in onze kring met buitenstaanders hebben ge-

houden, een wijziging in de indeling van het programma, niet in de inhoud, 

van belang zou zijn en wij daarin - en dat had u dan ook kunnen horen - alle 

vertrouwen in het hoofdbestuur hadden om dat al naar gelang de opportunitiet 

te doen. Besturen hebben de mogàijkheden om moties naast zich neer te leggen. 

En dat is waar wij bezwaar tegen hebben. 

' 
Dat was helemaal ons plan niet, de vergadering heeft zelf beslist. 

Wij moeten nog in stemming brengen, het totale hoofdstuk 3. Dat is gisteren 

in de haast vergeten. Vraagt iemand stemming over hoofdstuk 3. Zoáls het gis

teren is geamendeerd. Zoniet dan is dat aangenomen. Dan gaan we over tot be

noeming van een stembureau en de heer de Koster begint met de behandeling van 

hoofdstuk 4· 

Dames en heren, de belangrijke hoofdstukken, die onder vrede en veiligheid 

vallen. In de eerste pläats is paragraaf 1. aan de orde, Buitenlands beleid. 

Daar is een amendement op van de afdeling Oosterhout. Wenst iemand het woord. 

203. 

Mag ik intussen het stembureau benoemen en vragen of bereid zijn daarin zit

ting te nemen, de heer Steenmeijer, hr Poortman en hr. de Maar. 

Ja mijnheer de voorzitter, mijn naam is Hek en ik spreek namens de afdeling 

Den Haag. Ik zou in de eerste plaats iets willen zeggen over de kop ~an d~t 

hoofdstuk. In het oorspronkelijke ontwerp staat "Vrijheid en Veiligheid", 

terwijl er nu staat "Vrede en Veiligheid". Mag ik aannemen dat dat een druk

fout betreft? 

Inderdaad, dit hoofdstuk heet "Vrijheid en Veiligheid" ja. 
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Vandaar dat wij het eerste gedeelte uit deze tekst willen laten en alleen 

over willen houden·; "de machtsverhouding etc.". 

Het hoofdbestuur vond dit een minder goede tekst, dan wat wij ten aanzien 

van de internationale rechtsorde en de NAVO zelf hebben gezegd, dus wij 

hebben dit ontraden. Wenst u stemming? 

Ik zou dan graag tot stemming willen overgaan, ja. 

Voorzitter nog een korte toelichting. Ik geloof dat het amendement van afde

ling Den Haag een verarming zou betekenen, omdat in dat amendement alleen 

maar wordt gesproken over de machtverhouding tussen oost en west en de ver

storing daarvan, terwijl de tekst van het hoofdbestuur dat juist nadrukke

lijk koppelt aan het behoud van vrede en veiligheid in de wereld. Dat moet 

centraal staan en dat zou verdwijnen als uw amendement zou worden aangenomen. 

Jawel, mijnheer de voorzitter, maar ik zou het toch ervoor willen pleiten, dat 

als het machtsevenwicht ook ten nadele van het oostblak zou worden verstoord, 

dit een gevaar zou kunnen opleveren voor het behoud van de vrede en de veilig

heid in de wereld. 

Laten we wel wezen, kijkend naar de realiteit, ik heb niet de indruk dat het 

machtsevenwicht in de wereld op korte termijn ten nadele van het oostblak wordt 

veranderd. U moet een beetje reël blijven. 

Ja, mijnheer de voorzitter, maar daar gaat het nu niet om, het gaat nu om de 

koppeling met het behoud van vrede en veiligheid in de wereld. Het gaat nu 

niet om de krachtsverhouding op dit moment. 

"" 
Wij hebben daar op zichzelf in~de tekst die er staat, geloof ik, al heel 

duidelijk weergegeven met de niet verdere verstoring. Ik zou tot stemming 

willen overgaan. Handhaaft u uw amendement? 

Ik handhaaf mijn amendement. 

Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen, Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. 

Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. Verworpen. 

Mijnheer de voorzitter, mag ik even vragen of in dit punt ook het woord 

vrede moet worden gewijzigd in veiligheid. Zoals ook in de titel van het 

boekje moet gebeuren. 

Nee, er staat vrede en veiligheid. Vrede en veiligheid zijn beide hier 

ingenomen. 
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5 
~ Neen, vrijheid in plaats van vrede, zoals ook in de titel van het hoofdstuk 

~ is gebeurd. 
i 
E 

1 Neen, dat moet ni~t worden veranderd. Wij gaan over tot 213, is aanbevolen. 

~ Niemand wenst het woord? Is aanvaard. 

~ 214, wenst iemand het woord? Aanbevolen. Is aanvaard. 
0 
0 

ö 215, wenst iemand het woord? 
:; 
0 
0. 
c 
~ Ja, voorzitter, Van der Meulen uit Leiderdorp. 
1::-

~ Het moet me al anderhalve dag van het hart, zo langzamerhand, dat ik het een ., 
~ wat rare proóedure vindt dat als niemand het woord wenst dat iets daardoor is 
~ 
~ aangenomen of verworpen, dat ontgaat mij een beetje. Maar goed, we hebben dat 
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gisteren zo geaccepteerd, ik wou het toch even zeggen. 

Dit is een kwestie van orde en ik wou hier toch even op ingaan. Het hoofdbe

stuur heeft uitvoerig alle amendementen bekeken. Wanneer het hoofdbestuur aan

beveelt om een amendement aan te nemen en niemand ve~zet zich er tegen, dan zou 

ik wel eens willen weten wat voor andere procedurew~ouden moeten toepassen om 

iets aanbevolen en aangenomen te krijgen. En het omgekeerde geldt ook voor het 

ontraden. Ik zou geen andere procedure kennen. Maar u hebt het woord over de 

inhoud. 

Daar ga ik dan nu mee verder, voorzitter. Het amendement 215 waar de afdeling 

Leiderdorp heeft voorgesteld om dat te schrappen. Dat komt misschien een beetje 

vreemd over, maar de volgende gedachte ligt daar achter. Punt 3c zoals dat in 

het oorspronkelijke programma staat, dat is in militair-tactische zin pertinen

te onzin. Iedereen die met militaire zaken te maken heeft, die moet dat kunnen 

onderschrijven en wel om de volgende redenen. De zaak wordt veel te simpel voor

gesteld, gesuggereerd wordt dat conventionele gevechtskracht nucliaire kan 

vervangen en over het hoofd wordt gezien dat door een krachtige conventionele 

strijdmacht in verhouding tot die van de tegenstander, juist die tegenstander 

meer afhankelijk wordt gemaakt van nucliaire wapens, waardoor indirect onze 

eigen onafhankelijkheid, herstel afhankelijkheid, eveneens toeneemt. Helemaal 

handelend- want ik heb gisteren uitermate goed naar de heer Talsma geluisterd, 

zoals altijd - en die heeft gisteren gezegd, dat amendementen worden ontraden 

als ze alleen voor deskundigen aanspreekbaar zijn. De formulering die voor 3c 

in de plaats zou moeten komen, als je die militair-tactisch juist gaat maken 

dan is ze alleen voor militair-deskundigen aanspreekbaar. Daarom heeft men reàds 

in een vroegtijdig stadium dat in Leiderdorp ontkent en gezegd, dan kan je het 

er beter uithalen, want wat hier staat is absoluut niet waar. 

Ja, ik moet in de eerste plaats moet ik in twijfel trekken of ik iets van de

fensie weet. Maar volgens uw inzicht, we zouden daar lang over kunnen spreken, 

maar ik dacht toch dat in de totaliteit van de afgewogenheid, die wij in deze 

paragraaf hebben toegedacht - het evenwicht aan de ene kant tussen de afschrik
king aan de andere kant, tussen de mogàijkheden om 

conventioneel t e werken 
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anderzijds de basis nucleair te verlagen, etc. - dat het hoofdstuk dus alles 

bij elkaar een evenwichtigheid vertoont die zou verdwijnen indien wij dit punt 

zouden schrappen. Daarom heeft het hoofdbestuur het ontraden. 

Ik blijf erbij, voorzitter, zoals het hier staat - een uitgebreidere formu

lering was juist geweest,-maar dan komen we op die deskundigheid terug-

zoals het hier geformuleerd is, dat: "een krachtige conventionele strijdmacht 

de afhankelijkheid van nucleaire wapens doet verminderen, dat is in strijd met 

alles wat militaire tactici hierover kunnen zeggen. 

Mijnheer de voorzitter, Kwast, Vlaardingen. 

Ik meen dat de afgevaardigde Leiderdorp nu eigenlijk inhoudelijk moest spreken 

over de tekst van amendement 214, aangezien dat net is aangenomen. 

Voorzitter, Heemstra, kamercentrale Zwolle. 

Hier is net het woord gevallen, dat wat hier staat onzin zou zijn. Uit militaire 

overwegingen. Nou zijn we natuurlijk allemaal verschrikkelijk goede politici, 

maar ik denk dat er maar enkele militaire vakmensen in deze vergadering aanwe

zig zijn. Ik zou graag, omdat ik dat woord onzin toch een hard woord vind, wel 

willen dat een van die militaire vakmensen ook even hier over praat. Applaus • 

Ik zou de heer Ploeg willen vragen het kort _te houden, want ondertussen is in

derdaad 214 aanbevolen en aangenomen en daarmee is eigenlijk de discussie over 

215 onnodig. Maar desalniettemin lijkt het me goed dat de heer Ploeg zeer kort 

met zijn aanwezige militaire kennis daarover spreekt. 

~ Ja, mijnheer de voorzitter, pratend vanuit de politiek en vanuit enige mili-

~, taire kennis. Ik geloof dat zoals het hier staat, dat een krachtige conventio-
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nele strijdkracht die afhankelijkheid doet verminderen, van nucleaire wapens, 

heel duidelijk aangeeft wat de bedoeling is. U heeft zo juist bij een aantal 

andere amendementen gezegd, dat we het zo kort mogelijk moeten houden. Ik dacht, 

dat het voor ieder ook niet militaire deskundigen, duidelijk moet zijn, dat er 

sprake is, wanneer we praten over bewapening van con7entionele wapens en nu

cleaire wapens, hoe sterker wij conventioneel zijn, hoe minder snel wij naar 

die nucleaire wapens zullen moeten grijpen. En wij onderschrijven nog steeds 

de theorie die een triade is van drie mogèijkheden, n.l. conventioneel, stra

tegisch en tactisch nucleair. Ik dacht dat heel duidelijk was wat hier stond 

en ik zou het u willen ontraden. 

Ik ben verheugd over de discussie, maar ik kan hier niet meer overllaten stemmen 

omdat bij vorige stemming, de desbetreffende paragraaf reeds is aangenomen met 

overweldigende meerderheid. Dus we gaan nu over tot 216. Wenst iemand het woord 

over 216? 

Ja, mijnheer de voorzitter. Ik zou het ook hier graag kort willen houden. 
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en nu zouden we·dan zelfs nota's op gaan nemen, gemaakt door tegenstanders, 

een concurrentennota die wij als minimum hebben aanvaard. Een nota die al 

achter is bij de uitvoering daarvan en nu gaan wij in ons programma over 

77 tot 81 nog steeds praten over die defensienota 74· Wij achten dat een 

onjuiste zaak en vandaar ook dat wij vanuit de kamercentrale Leiden een 

amendement hebben ingediend, wat als volgt luidde: "De investeringen welke 

noodzakelijk •••••• 

Mag ik u even in de rede vallen. Het hoofdbestuur is ook met instemming van 

de secretaris van uw kamercentrale besloten om de verschillende amendementen 

van de afdelingen samen te voegen en dat is op het ogenblik aan de orde. Wij 

spreken op het ogenblik over amendement 218. Daarover moeten wij beslissen. 

Ik zelf had nog heel andere punten. Ik zelf zou graag mijn eigen testament 

uitgevoerd willen zien, wat nog veel hoger, bij mijn leven,staat. Ik heb ook 

mijn eigen persoonlijke wensen. Maar wij praten op het Qgenblik uitsluitend 

over 218. 

Ja, ik weet dat u daar medestanders in heeft, in dat testament van u, maar 

ik wil toch even erop wijzen dat, kijk ik heb begrepen dat is een erg lang

durige vergadering geweest, het is erg laat geworden. Daar kunnen best slip

pertjes gemaakt zijn, dan heeft er wel mee te maken, voorzitter, want ••••• 

Dat is niet in de avond gemaakt, ik moet u echt in de rede vallen, ik was er 

zelf bij. Wij hebben het in de middag behandeld op een moment dat hier uitge

breid over is gepraat. Wij moeten voort, anders komen wij er vandaag niet 

doorheen, anders krijgen wij vanavond dezelfde situatie als we in het hoofdbe

stuur hebben gehad. Aan de orde is 218. 

Als u mij nu aan het woord laat, gaat het veel sneller dan als u steeds inter

rumpeert. 

~ Neen, dat is niet juist want u brengt punten die hier echt niet meer bijhoren. 
ï= 
Vl 
w 
0 
~ Het punt is namelijk als er een amendement ligt met een toelichting, waarin 
à 
~ staat dat met name die defensie-nota 74 uit dat programma moet, dan kan niemand 
~ 
w 
~ zeggen, dat dat een gelijke strekking is, samenvoeging met een amendement waar-
a.. 
~ in juist die defensie-nota 74 wel genoemd staat. Dat is geen amendement van ge-_ 
I 
~ lijke strekking en daarom protesteer ik, net als gisteren de vertegenwoordiger 

van Enschede, tegen de samenvoeging van deze amendementen. 

Dan moet u protesteren bij de vertegenwoordigers van u en mijn kamercentrale, 

want die waren da~rbij aanwezig en die zijn ermee akkoord gegaan. 

Nou, dat was gisteren ook een leuke opmerking geweest dan. 

Wenst u nog over 218 het woord? 
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Als u zo op de materie ingaat, dan ben ik voor 218, want dat is dan nog het 

beste wat er te halen is. 

~ Nou~,dan moet ik daar tegenover stellen dat de heer Wiegel straks nog moet 

§ kunnen onderhandelen met de partners, dat wij vanzelfsprekend het heel treurig 

o vinden dat de defensie-afbraak in versnelde mate heeft plaatsgevonden. Dat we 
:; 
~ dat op zichzelf een hele nare zaak vinden, maar dat wij op het ogenblik - wij 
c 
~ hebben ons in grote mate kunnen verenigen met hetgene in de defensie-nota 1974 
1 werd voorzien, dat is veel meer dan op het ogenblik gebeurd - dat wensen •ij 

~ dus als een minimum te aanzaarden. Maar wij vinden dat wij de heer Wiegel niet 
.:0 

8 in een onmogelijke toestand moeten brengen, om straks op basis van een nog 
~ 

E .. 
"tt 

Qj 

~ 

~ 
w 
f=. 
Vl 
w 
0 
~ 
< 
à 
a.: 
1-
~ 
w 
-1 
w 
a.. 
< < 
I u 
Vl 

hoger niveau, te gaan onderhandelen. Het gaat om de investeringen. Ik zou 

graag over willen gaan tot de stemming. 

Ik wou graag nog het woord over 218, mijnheer de voorzitter. De heer Wiegel 

heeft gisteren in zijn toespraak gezegd, dat vrijheid één ~an de centrale 

punten is van ons programma. Hetzelfde heeft de heer Korthals Altes gezegd, 

en daar verwezen naar de minister van buitenlandse zaken, die opmerkingen kon 

maken in Praag, zoals ze gemaakt zijn. Wij vinden ook dat dit alleen kan door 

een krachtige NAVO en door instandhouding van onze defensie. Wij vinden wat 

u genoemd heeft, het uitvoeren, niet voldoende. Het tempo waarin en de mate 

zijn mede belangrijk. Wij wijzen op de onderdrukking in oost-europa, zoals die 

de laatste tijd weer meer manifest geworden is, en wij zouden dan ook krachtig 

bij de vergaàering willen aandringen om deze motie te ondersteunen. K~n naam 

is Van Pelt en ik spreek mede namens de kamercentrale Friesland. 

Ik wil daarop het volgende antwoorden. Persoonlijk zou ik graag nog veel 

hoger willen zitten dan die motie 74, maar men moet reëel zijn, men moet 

de politieke realiteit van dit moment zien. Het zou voor defensie al een 

enorme toevoeging moeten zijn aan de reële begrotings-cijfers om 1974 uit 

te voeren en dat is waar we op aandringen en als dat uitgevoerd is, dan ben 

ik ervan overtuigd, dat we dan een heel stuk verder zijn, dan vandaag en als 

we hoger grijpen, dan worden we als ireëel versleten. Dus ik moet een sterk 

beroep doen op de vergadering. Ik mugraag over willen gaan tot de stemming. 

Mijnheer de voorzitter, Van Beek, Eindhoven. 

In uw argumentatie tot nu toe heeft u niet gezegd waarom u het oneens bent 

met amendement 218. De afdeling Eindhoven heeft in het hele buitenlandse be

leid, zowel in het werkprogramma, als in het programma in hoofdlijnen een aan-· 

tal nuanceringen aangebracht, waarbij wij vooral erop gewezen hebben, dat zo

wel de NAVO, als defensie geen doelstelling of doel op zichzel! zijn. In 218 

staat niets wat argumenten, die u tot nu toe gebruikt heeft, dat dat daartegen 

zou zijn. 
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Ik heb politieke overwegingen om vast te houden aan de oorspronkelijke tekst. 

Zou u die willen noemen dan? 

~ Die heb ik zojuist genoemd, men moet tegenover de financiële mogelijkheden die 

~ er zijn voor defensie, zou men zeer verheugd moeten zijn als een nieuw kabinet 
8 
0 ertoe zou besluiten om direct over te gaan tot de uivoering van de defensienota 

~ 1974, want daar zitten we op het ogenblik vele honderden miljoenen onder. 
Cl 
c 
ä. 
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~ Dat staat toch in 218. 
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Yeel hoger reiken en dat betekent dat wij onze onderhandelingspositie, dat we 

die daarbij verzwakken. Ik zou graag willen overgaan •••••• 

Voorzitter, dat betekent dus een nota die wij voor kennisgeving hebben aan,e

nomen, dat we die nu gaan verheffen tot een eigen stuk om iets waar we eigen

lijk tegen gevochten hebben in de kamer, dat we daar nu van uit gaan. Een stuk 

dat allang achterhaald is, waar iedereen die er van overtuigd is en defensie een 

goed hart toedraagt, dat die investeringen die er in staan, dat alleen met enorm 

grote offers nog recht getrokken kan worden, door datgene wat de afgelopen ja~n 

nagelaten is door het huidige zittende kabinet. Applaus. 

Het huidige kabinet zit gelukkig niet meer, ik zou graag over willen gaan tot 

de stemming. Rode kaarten voor, Rode kaarten tegen. Gele kaarten voor, gele 

kaarten tegen. Blauwe kaarten voor, blauwe kaarten tegen. Wat zegt het stem

bureau? Verworpen. 

219. Wenst iemand het woord over 219? 

Voorzitter, even - hier is hij weer - een punt van orde. Ik ontkom er niet 

aan. Er zijn twee amendementen ingediend op stukken 4c en 4d over de taken 

van de Koninklijke Marine en de taken van de Koninklijke Landmacht. Ik vind 

die amendementen nergens terug, noch samengevoegd, noch in een andere vorm. 

Ze komen helemaal in het programma niet voor. Het waren de amendementen van 

Voorschoten en Leiden waar men getracht heeft om a. punten c. en d. meer op 

elkaar af te stemmen. En op de tweede plaats om bij punt d., bij de Landmacht, 

waar helemaal niet gesproken wordt over hun nationale taak, om dat er bij te 

voegen. 

Die zijn ingetrokken tijdens de zitting van het hoofdbestuur, dus die zijn nu 

op dit moment niet aan de orde. Amendement 219,wenst iemand het woord over 219. 

Mevrouw Bierman, afdeling Heemstede. 

Wij zien in punt 1e dat zij die hun dienstplicht hebben vervuld voorrang krijgen 

bij de toelating tot de door hen gekozen opleidingen. 
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Laat ik voorop stellen, mijnheer de voorzitter, dat wij pal voor een adequate 

beloning zijn van diegenen die hun dienstplicht vervult hebben. Maar ik vraag 

mij af, hoe u dit punt kunt rijmen met punten die wij gisteren hebben aange

nomen. lamelijk terzake van de toelating tot het hoger onderwijs, bijvoorbeeld 

een selectie naar vaste en objectieve normen. Ik mag toch aannemen dat u daar

bij een norm op het oog heeft in het intellectuele vlak. Wij hebben het verder 

gisteren gehad over gelijke ontplooiings-mogelijkheden voor ieiereen en gelijke 

kansen in het bijzonder. De academische raad heeft gisteren besloten om een 

nummerus fixus in te stellen voor 11 studie-richtingen in het hoger beroeps

onderwijs is het gedrang al tijd geweldig geweest. Mijnheer de voorzitter, de 

spoeling wordt dun, maar laten wij daar niet op deze wijze een verdeling in 

aan gaan brengen. Wij vinden dat bijzonder onrechtvaardig tegenover de vrouwen, 

maar natuurlijk even goed tegenover de mannen, die eenvoudigweg niet hun dienst

plicht kunnen vervullen, omdat ze afgekeurd zijn of eenvoudig niet opgeroepen. 

En daarom steunen wij van harte het amendement van de afdeling Delden en hopen 

dat de zaal dat ook doet. 

De heer Wiegel. 

Voorzitter, misschien, mag ik daarop wat zeggen. Het is volstrekt consistent 

het standpunt van het hoofdbestuur met datgene wat de algemene vergadering 

gisteren heeft aangenomen. Dit is namelijk een vaste en objectieve norm en b~ 

die toelating kunnen dus een aantal normen gelden. Het amendement van de afde

ling Delden is duidelijk een verarming, het is toch, ik dahht dat niet bestreden 

kon worden voor iemand die in dienst geweest is, die er anderhalf jaar tussen 

uit is geweest. Ik vind dat tegenover die plicht die diegene vervult ook wat 

behoort te staan. Dat de gemeenschap daar wat tegenover moet zetten. Mag ik 

een grapje aan het eind maken. Als u praat, ja maar voor meisjes is dat toch 

wel erg vervelend, dan moet je de vrouwendienstplicht invoeren. 

Oh, daar ben ik pal voor, maar die bestaat nog niet. 

Mijnheer de voorzitter, namens de kamercentrale Zwolle, moet ik het voorstel 

Delden ondersteunen. Het verhaal is zonet duidelijk gemaakt door mijn mede

spreekster. Ik ga niet verder beslag op uw tijd leggen. 

Het hoofdbestuur blijft dus bij het afraden, ontraden, van dit amendement • 

Ik begrijp dat u stemming wenst. Rode kaarten voor, rode kaarten tegen. 

Gele kaarten voor, gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor, blauwe kaarten 

tegen. Ik geloof dat we kunnen vaststellen dat het verworpen is. 

We gaan over naar 220. Is aanbevolen, niemand wenst het woord? Aanvaard. 

221, aanbevolen. Niemand wenst het woord? Aanvaard. 

222, wenst iemand het woord? 

Daar wens.:ik het woord over mijnheer. Jan Beurs, van de afdeling Eindhoven 
en omstreken. 
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Mijnheer de voorzitter, hetvoorstel rechthebben op dienstplicht is eigenlijk 

een dieper voorstel, dan het zo - op het eerste gezicht - lijkt. 

Zoals de zaken er nu voorstaan, lijkt het in Nederland bijzonder vies een 

aantal plichten te hebben. Het enige waarover constant door vakbewegingen, 

linkse partijen en andere ideologische overeenkomstige groeperingen wordt 

gerept, is over de rechten die je hebt, dat je als mens in een samenleving 

ook bepaalde plichten hebt, is iets wat hen volledig ontgaat. Dienstplicht 

is een van die plichten. Ik sta niet negatief tegenover plichten, mijnheer 

de voorzitter. U, en geachte aanwezigen, u waarschijnlijk ook, weet net zo 

goed als wij, dat bijvoorbeeld de plicht die uw vader heeft ten aanzien van 

zijn kinderen hem niet graag ontnomen wordt. Dat zijn verplichtingen die je 

hebt, die je bereid bent ook op te eisen. Welnu voor een groo,t deel van onze 

Nederlandse jeugd, ook al willen de linksen het wel eens anders doen geloven, 

geldt exact hetzelfde. Ook zij hebben plichtsbesef, ook zij zijn bereid hun 

verplichtingen na te komen, sterker nog, voor die verplichtingen op te komen. 

Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat je als liberale partij, als regering, 

die jongeren wil verbieden hun plichten na te komen. Wat eigenlijk ge-eist 

wordt met dit voorstel, mijnheer de voorzitter, is het recht op plichten. 

Een goed recht dunkt me, mijnheer de voorzitter, de groep die dan van dit 

recht gebruik zou moeten kunnen maken, let wel, wij verplichten met dit wij

zi~ngsvoorstel niemand, de groep die hiervan gebruik kan maken, dat is de 

groep van bijvoorbeeld lichting 1959, die nu uitgesloten wordt van militaire 

dienstplicht. Bovendien kan ook de groep uitgeloot van deze regeling profiteren. 

Twee andere, minàer principiële punten, aan dit voorstel verbonden, zijn dat 

het leger een kern zou kunnen krijgen van werkelijk goede militairen met een 

beetje pit, met een beetje goede mentaliteit en daar schort het soms ook wel 

aan in het huidige nederlandse leger. Mijnheer de voorzitter, ik meen dat ons 

voorstel ook geheel past in het kader van het streven van de VVD naar een leger 

van beroepsmilitairen, burgerpersoneel en vrijwillig dienenden. De laatste cate

gorie, die vrijwillig dienenden, kan zich dan nu al bewijzen door te tonen dat 

ze inderdaad aanwezig is in Nederland. IK wil het hierbij laten en dan graag nu 

enige argumentatie waarom u tegen dit voorstel bent. Applaus. 

Ik zou daarop het volgende willen antwoorden. Wij hebben zojuist aangenomen, 

amendement220 waarin wij streven naar een krijgsmacht, die meer dan thans be

staat uit vrijwillig dienenden. U gaat een stap verder en u wil al diegenen die 

op zichzelf zich niet als vrijwilliger willen aanmelden,maar onder de dienst

plicht vallen en zich daaraan niet willen onttrekken, daartoe de gelegenheid 

geven. Ik geloof dat de praktijk in het algemeen al een eind in die richting 

gaat. Maar men moet in het ministerie van defensie de mogelijkheid hebben, 

indien op een goed moment het aanbod groot is en alle verschillende plaatsen 

al vervuld zijn om dan een aantal, hoewel ze zouden willen dienen, om die niet 

te aanvaarden. Dit is een organisatmrische kwestie binnen het ministerie van 

defensie en het ministerie van defensie zal op een goed moment aan deze op zich

zelf niet onaardige wens van u niet kunnen voldoen. 
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Nou, de organisatorische kwestie op dit moment is zo dat een aantal mensen 

gewoon wordt geselecteerd bij nummer of bij lichting en dat. niet wordt ge

keken naar hun wel of niet interesse. Het voorstel van ons gaat er juist om 

dat je die mensen •ens meer gaat selecteren of ze wel of niet interesse heb

ben. Je zou bijvoorbeeld de mensen die inderdàad bereid zijn om 18 maanden 

vrijwillige dienstpltht te ondergaan, dat je die in ieder geval er in laat 

gaan en dat je dan de mensen die dus geen zin hebben uitsluit. Nu moeten de 

mensen die geen zin hebben, ook het leger in. En daarmee kweek je dan, volgens 

mij, een minder goed leger. 

~ Helaas, een zeer groot aantal posten, die in de militaire dienst vervult wor-
"Ë 
~ den, daaraan wordt toch een aantal zeer strenge eisen van fysieke gesteldheid, 
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niet alleen psychisch, uitsluitend fysieke gesteldheid. Die is erg belangrijk 

en die is helaas bij het nederlandse volk, maar niet alleen bij het nederlandse 

volk, gemiddeld niet zo goed en dan moet men de gelegenheid hebben op basis van 

dat men ziet aankomen, dat iemand het fysiek niet aankan, ook weer met psychische 

gevolgen, om dat niet te doen. 

Ja, wij hebben ook in ons voorstel, na medische goedkeuring, ik vind wel dat 

u nog een beetje fatsoenlijke argumenten moet gebruiken. Het gaat hierom dat 

je hier als partij, als regering, mensen het recht ontneemt om hun plichten 

na te komen. Dat vindtik dat kan je niet maken als liberale regering. 

Het aantal daarvan is niet zo groot, maar gewoon om organisatorische redenen 

moet ik het toch sterk blijven ontraden. Ik wou graag over gaan tot stemming. 

Rode kaarten voor, rode kaarten tegen. Gele kaarten voor, gele kaarten tegen. 

Blauwe kaarten voor, blauwe kaarten tegen. Het is verworpen. 

223 Leiderdorp, gaat uw gang. 

Van der Meulen uit Leiderdrop, mijnheer de voorzitter. 

Ter uwer geruststelling voorlopig voor de laatste keer. Ik wil toch even op 

~ dit punt ingaan. Het punt wat u ontraadt. Daar waar Leiàerdorp stelt dat de 

~ ~echtszekerheid de motivatie en bevrediging in de werksituatie van het mili-
e 
~ tair personeel, bij het personeelsbeleid voorop dienen te staan, daar begrijpen 
à 
~ wij uw ontraden niet helemaal. Deze groep, het amendement lijkt overbodig, ik 
~ 
w 
~ geef dat toe voor mensen die niet dagelijks in die kringen rondlopen, mensen 
a.. 
~ die dat wel doen, die weten hoe de ongerustheid bij het personeel de afgelopen 
:c 
~ jaren is gestegen. Een categorie waarin de enige memorie van toelichting in de 

begroting staat, dat personeelskosten moeten worden teruggedröngen door in

damming van secundaire arbeidsvoorwaarden om investeringen mogelijk te maken. 

Dat kom je bij de PTT niet tegen. Wij vinden dan ook dat de huidige tendens 

op dit punt ondergeschikt wordt gemaakt aan de noodzakelijke investeringen. 

Dat is onjuist, omdat het personeelsbeleid gericht moet zijn op het optima

liseren van de motivatie bij alle categoriën. Bij investering ten koste van 

reeds verworven arbeidsvoorwaarden van het personeel, wordt nergens in de 
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samenleving als acceptabel gezien. Daarbij heeft deze categorie niet de 

machtsmiddelen die men elders bij werknemers aantreft en kan dan ook niet 

veel meer doen, dan machteloos toekijken. Ik weet dat er iemand in de partij 

is die op zeer deskundige wijze regelmatig zijn oor te luisteren legt bij het 

militaire personeel. De heer Keja zou kunnen onderstrepen de gevoelens die 

leven op dit punt bij dat militaire personeel, en-ik dacht dat het de partij 

goed zou doen, als wij ons als partij positief ten opzichte van'mt perso

neelsbeleid van de krijgsmacht zouden uitspreken. Gisteren kWam een nieuw or

gaan, althans het is het oude orgaan, maar een nieuw nummer, van de vereniging 

van marine-officieren uit, om even te illustreren hoe het daar leeft, wil ik 

daar uit het volgende citeren: "het personeel krijgt het gevoel dat het tekort, 

het personeelstekort blijvend is. Er moet extra inspanning door de mensen in 

de weegschaal gelegd worden. Dit roept spanningen op, want aan de andere kant 

van de weegschaal worden door de politieke leiding van het departement wellicht 

gesteund door adviezen van buiten, de verworven rechten van het personeel bij 

stukjes en beetjes afgehaald~ Bewust gebruik ik hier de term verworven rechten, 

want die is bijzonder populair deze dagen en goed voor de nodige strijd in ons 

lieve vaderland en dat leeft in de militaire kringen en ik dacht dat wij als 

partij daar enorm goed (dank u wel) aan zouden kunnen meewerken. Applaus. 

~ Uw aanvulling heeft mij goed gedaan en u hebt in ieder geval mij overtuigd, 
"'E 
2 dat dit een goede aanvulling zou kunnen zijn. De heer Keja vindt dat ook en 
~ 
iü 
l!! 
] 

ik zou het dus graag willen aanbevelen. Graag stemming. 

~ Mijnheer de voorzitter, zou deze motivering die de vertegenwoordiger van de 
Vl 

~ afdeling Leiderdorp heeft uitgesproken, ook niet gelden voor de 30.000 man 

~ burgerpersoneel van defensie? 
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Ja, maar die, dat is een algeheel ambtenaren-beleid, dus dat valt onder een 

ander hoofdstuk. 

Dat geldt alleen maar voor het eerste punt, de rechtzekerheid. De motivatie 

en de bevrediging van de werksituatie moeten wel degelijk door de minister 

van defensie zelf worden verzorgd. 

Dat is een kwestie van iedere minister en ik geloof dat dat in de inleiding 

behandelt moet worden onàer Binnenlandse Zaken. We kunnen dus helaas niet 

anders doen, dan over deze tekst stemmen. Rode kaarten voor, rode tegen. 

Gele kaarten voor, geel tegen. Blauwe kaarten voor, blauw tegen. Aanvaard. 

Dank namens het militaire personeel. 

U hebt ons overtuigd. 

Paragraaf 5· Europa 224, is aanbevolen. Wenst iemand het woord? Aanvaard. 

225, aanbevolen. Iemand het woord? Is aanvaard. 
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] 
~ 226, ontraden. Wenst iemand het woord? Niet aangenomen. 

& 227 • 
.E 
i 
E 

] Ja voorzitter, mijn naam is Den Dekker, Afdeling Utrecht. 

~ Het oordeel van de afdeling Utrecht is het uitermate positief wat er in 

~ deze paragraaf staat over beleid ten aanzien van Europese eenwording, maar 
8 
0 wij vrezen dat het geheel toch een tikje in de lucht hangt. Zeker voor de 
;; 
o kiezer die dit onder ogen krijgt. Daarom hebben wij het bekende amendement 
0. 
c 
~ voorgesteld, om het Europese parlement invloed te laten krijgen op de samen-::-
~ stelling van de Europese commissie, zoals u ziet een uite~ate voorzichtige 
"' 
~ formulering, alles behalve revolutionair, maar wij hebben het idee dat dit 
~ 
~ toch een duidelijke concretisering van het beleid zal geven en een duidelijker 
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beeld voor de kiezer wat de VVD eigenlijk in concreto wil zien op dit punt. 

Ik kan mij dan ook maar heel moeilijk de beweegredenen voorstellen van het 

hoofdbestuur om deze motie te ontraden. En ik prijs mij ook gelukkig met de 

steun van de JOVD die wij gisteren onder ogen mochten krijgen. 

Ik zou daar het volgende over willen zeggen. In een later stadium zal het 

Europese parlement veel meer bevoegdheden moeten krijgen dan vandaag. Op 

het ogenblik heeft het Europese parlement slechts de mogelijkheidiie Euro

pese commissie weg te zenden en heeft daarna inderdaad geen invloed op de 

nieuwe samenstelling, ze kunnen ze alleen weer opnieuw wegzenden. Maar dit 

onderwerp hoort volgens ons hier niet bij thuis, omdat onze wensen ten aan

zien van de werking van een Europees parlement in een Europese Unie, in een 

Europese Federatie, tienmaal verder gaan dan wat hier staat. En daarom zijn 

wij Yan mening dat dit er niet in z'n eentje uitgelicht kan worden, omdat 

wij ook in onze Europese Federatie ter voorbereiding van de directe verkiezingen 

met dit programma bezig zijn en dan veel verder gaan, dan deze stelling die 

hier wordt uitgehaald. Wij hebben dus bovendien gezegd dat onmisbaar voor Eu

ropa is een vrij gekozen Europees Parlement met werkelijke bevoegdheden. Het 

Europa dat ons voor ogen staat etc. Dus ons programma gaat veel verder en als 

we dit ene punt er uit lichten, dit is te veel een detail. Wenst nog iemand 

het woord? 

Wijzenbeek, afdeling Den Haag. 

Voorzitter ik kan uw redenering volgen, dat wij, wat die bevoegdheden van het 

Europese parlement betreft verder gaan. Toch acht ik het amendement van de af

deling Utrecht een nuttige toevoeging, het gaat er namelijk om dat de Europese 

commissie de laatste jaren verworden is tot een meer administratief, dan poli

tiek lichaam. Wanneer nu reeds zo spoedig mogelijk het Europese parlement meer 

invloed krijgt op die benoeming - overigens is dit ook een punt dat in het 

rapport van de heer Tindemans, dat in de bureaula verdwenen is, genoemd is -

en wij hebben gezien hoe nu de samenstelling~n de heer Jenkina peilsnel toch 

weer terug gegaan is naar het oude systeem van invloed van de regering zonder 

invloedvan het Europese parlement. Wij achten dat die Europese commissie zo 
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spoedig mogelijk weer een politieke verantwoordêlijkheid zal moeten gaan 

dragen. Daarom zou ik het punt van afdeling Utrecht sterk willen aanbevelen. 

Ondanks het vol begrip voor de wensen die hier leven, moet ik gewoon uit 

organisatorisch punt voor ons verkiezings-programma toch vast houden aan 

mijn negatieve beoordeling, dat het hier als apart punt onder zou d~enen 

te vallen, omdat onze wensen veel uitgebreider zijn en wij zouden een te 

minimale indruk maken, wanneer wij dit ene punt eruit zouden lichten, om

dat de financiële bevoegdheden, de wetten, etc. de totaliteit van wat een 

echt parlement in Europa straks met onze initiatieven, ons als liberalen, 

gest~und door andere liberalen, willen bereiken, dat is veel verdergaand, 

dan alleen maar de benoeming van de Europese commissie. 

Maar mijnheer de voozitter, mag ik hier nog even - voor u links in de achter

zaal - namens de afdeling Utrecht nog een keer. Waarom wordt het dan niet in 

het verkiezingsprogramma duidelijker naar voren gebracht wat u wil. Wij willen 

duidelijkere omschrijvingen. U zegt, u ontraadt het, u geeft een zin waarin u 

nauwelijks enige aanwending geeft waarin iets staat. Wij verzoeken u dan ook 

toch dit op te nemen en misschien een volgende keer het sterker op te nemen in 

uw zin. 

Ik zou als tussenvoorstel dit willen doen. Ten eerste moet ik ontkennen dat 

het nergens staat, want in onze aanloop staan wel degelijk bevoegdheden en 

daar valt veel meer onder dan alleen het Europese parlement. Ik zou willen 

aanbevelen om in de toelichting dit als één van de voorbeelden te willen 

opnemen, die wij onder werkelijke bevoegdheden bestaan. 

Prima, de afdeling Utrecht gaat daar mee akkoord. 

Bent u dan bereid het amendement in te trekken. 

Ja, daartoe zijn wij bereid. 

Voorzitter, ik zou dat dan in dat geval willen overnemen, het gaat namelijk 

niet zo zeer om het parlement en de bevoegdheden van het parlement, het gaat 

om àe politisering van de Europese commissie. 

Ik ben het er ook mee eens, maar ik ben blij dat de afdeling nu aanvaard heeft, 

dat wij dit dus in de toelichting heel duidelijk stipuleren, dat dit ''n van, 

onze belangrijke wensen is en dan ga ik over tot amendement 228. Wie•nst het 

woord over 228? 

Voorzitter mijn naam is Loos, van de afdeling Zwollë. 

Het is duidelijk mijnheer de voorzitter, dat het verkiezingsprogramma kort 

en krachtig moet zijn en vanuit redenen van systematiek en ook om de inleiding 
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boeiend te maken, kan ik mij inderdaad voorstellen dat er niet te veel 

punten in opgenomen worden. Het amendement van de afdeling Zwolle, zou ik 

-coc.fi- graag bij de algemene vergadering willen bepleiten. Het is duideli jk 

dat wij als VVD een duidelijk zicht op het Europa van de toekomst hebben. 

Waarschijnlijk is het ook wel zo dat heel Nederland dat heeft, maar het is 

heel duidelijk, dat in de EEG- en vooral door Frazkrijk, Duitsland en 

Engeland - af en toe duidelijk anders gedacht wordt en in die zin is dacht 

ik een bundeling in de Benelux om waar nodig in de EEG een verantwoord tegen

wicht te voeren een nuttige zaak. En in die zin dacht ik dat het bijzonder 

nuttig zou zijn, dat de Benelux samenwerking, die al bijzonder lang bestaat, 

duidelijk een nieuwe impuls krijgt in sociale, culturele en politieke zin 

en ik dacht dat dat in het belang van Nederland was, in het belang van de EEG 

op den duur en in die zin vind ik opname in het verkiezingsprogramma wel nut

tig. 

U kunt er van overtuigd zijn, dat iemand die net is afgetreden en die twee 

jaar lang het Benelux parlement heeft mogen voorzitten en daar gestreden 

heeft voor de Benelux samenwerking, dat dit voor hem - dit amendement • een 

open deur is. Maar het is iets te veel een open deur volgens mij, omdat de 

praktijk zo is, en zo was het ook in mijn tijd, ik heb van de heer Van der 

Stoel begrepen dat het nog steeds zo is, dat voor iedere raadsvergadering 

in Brussel of in Luxemburg, de Benelux-ministers met elkaar nauw contact 

hebben. De heer Gaston Torn heeft mij dat afgelopen week in Spanje ook nog 

bevestigd, dat ook met de ministers van der Stoel en van Elslanden, de Bene

lux-samenwerking perfect is en dat is ook noodzakelijk tegenover de krachten 

van de grote landen, die op het qgenblik proberen de Europese Gemeenschap en 

de Benelux-landen terzijde te schuiven. Het is dus niet zo zeer een doel voor 

ons, omdat het de werkelijkheid en de praktijk is. Daarom menen wij dat in een 

verkiezingsprogramma, dat toch in het algemeen kort zich tot een aantal hoofd

punten en een paar dingen die gewijzigd moeten worden, dient te beperken, dat 

wij ook - ik zie hier ook andere leden van het Benelux-parlement aanwezig 

dat de VVD blijft strijden automatisch, maar daarbij niet verschilt met andere 

groeperingen voor onze Benelux samenwerking. Dus het isniet zozeer een kwestie 

dat ik het met deze these oneens ben, het is alleen het gebeurd reeds en daar

om ontraadt het hoofdbestuur om het op te nemen in het programma. 

Wenst u dit amendement te handhaven? 

Voorzitter, uw inleiding die ongetwijfeld op de band verschijnt heeft mij 

wederom overtuigd. 

Ik dank u zeer. We gaan nu over naar paragraaf 6. 

Dames en heren, ik zal de behandeling van paragraaf 6 op mij nemen. Koetu 

er helaas op wijzen, dat wij al niet onbelangrijk op het tijdsc~ema achter 

~iggen en wij zullen ons dus echt aan spreektijd beperking moeten houden van 
eén minuut. 
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De amendementen 229 en 230 hebben betrekking op hetzelfde punt. Den Haag is 

aanbevolen, Loon op Zand is ontraden. 

Mijnheer de voorzitter, mijn naam is Stichter van Barendrecht, ondercentrale 

IJsselmonde. Wij hebben over het gehele punt ontwikkelings-samen~rking nog 

al vrij veel aandacht besteed. In de eerste plaats, omdat wij er van overtuigd 

zijn, dat de arme.landen van de Derde Wereld ook recht hebben op een beter be

staan en onze steun daarbij nodig hebben. Een oordeel wat bevestigd is door 

onze fractie-voorzitter gisterenavond in z~n reden. In de tweede plaats mijn

heer de voorzitter, omdat de wijze waarop dit steun thans verleend wordt, nogal 

eens aan kritiek onderhevig kan worden gesteld en in de derde plaats omdat wij 

Nederland maar liefst 3 miljard gulden uitgeven, let wel dat is anderhalf maal 

zoveel dan voor de begroting justitie, aan dit onderwerp. Daarom mijnheer de 

voorzitter menen wij, dat ons verkiezingsprogramma op dit punt belangrijk, dui

d~ijk en volledig moet zijn en de tekst die voor ons ligt hebben wij niet hele

maal vrede mee. IJsselmonde had daarom een amendement inged~end ondersteund 

door de overgrote meerderheid van de kamercentrale Dordrecht op de gehele tekst, 

dat ons inziens een logischer geheel gaf, makkelijker te vertellen wat we pre

cies bedoelen met ontwikkelingshulp, dat vollediger was en het liberale stand

punt den dezen beter weergaf. Mijnheer de voorzitter, wat zien we nu van de 

oorspronkelijk 50 tot 100 ingediende amendementen op deze paragraaf zijn er 

zegge en schrijven maar 2 overgebleven en ons voorstel wat een geheel voor

stel is, is verknipt in verschillende punten, waardoor ons amendement uit zijn 

verband is gerukt en een aantal punten daardoor achteraan ten onrechte op de 

reservebank zijn terecht gekomen. Voorzitter, let wel, wij hadden de vergade

ring voor willen stellen de volgorde der punten te wijzigen, opdat duidelijker 

werd waaraan wij ontwikkelingshulp moeten geven, vervolgens aan welke landen en 

welke normen, wat onze liberale benadering daarbij was, hoe wij het bilateraal 

benaderen en multilateraal, dat was naar ons idee de juËte volgorde wij haddèn 

een wijziging van de punten voor willen stellen, door punt d. naar achteren te 

brengen en op de plaats van d. de punten g. en h. en onze amendementen 238.en 

~ 239, wij begrijpen om procedurele, dat de procedure hiervan moeilijk is en 
;::: 
(/') 

0 daarom zijn wij gaarne bereid om deze aanvankelijke bedoeling van ons in te 
lo<! 
< trekken, maar wij vragen daarom de vergadering toch wel aandacht voor onze 
à 
~ amendementen, die ons inziens eigenlijk nu op verkeerde plaatsen in het pro-
w 
~ gramma zijn terecht gekomen. 
0... 
< < 
I 

~ Dank u zeer. 

Mulder, afdeling Soest. Het gaat hier om de keus tussen 229 en 230. Wij heb

ben hier geen amendement ingediend, maar:op de hoofdlijnen nummer 17 en uit 

die visie kunnen we blij zijn met deze keus, want het gaat hier inderdaad 

tussen het begin van aanzet van de liberale visie op ontwikkelingssamenwerking 

en een voortzetting van de 19-de eeuwse krenterigheid van diaconale hulp. 

Dit is een heel belangrijk punt en wij juichen dus het bestuursvoorstel 
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toe om 229 te steunen, in achtergrond hebbende ons voorstel wat naderhand ter 

sprake komt. 

Dank u zeer, mag ik overgaan tot stemming? 229 en 230, 230 eerst dat wordt ont

raden. Wil iemand dat steunen? Niet. 229 wordt aanbevolen. Iedereen voor? Dan 

is dat aanvaard. 

231 en 232 behoren ook samen, maar die worden beiden ontraden, omdat wij menen 

dat de formulering in de punten b. en c. concreter is. 

Wie wil het woord over 231? 

Voorzitter, Bos, kamercentrale Gelderland. 

De kamercentrale Gelderland is toch wel van mening dat er nadrukkelijk in moet 

staan voor de armste landen. Er zijn vele gradaties mogelijk en wij zijn van 

mening dat wij onze ontwikkelingshulp vooral moeten richten op de armste landen 

en dat het gewenst is om dat op te nemen. 

Wij z~Jn van mening dat ontwikkelingshulp veel verder moet strekken dan voedsel

hulp, maar dat je inderdaad ruimte moet laten voor verstrekken van voedselhulp 

aan de armste landen en we zien geen duidelijke aanleidng om te zeggen in het 

bijzonder, je zult dat moeten doen aan die landen waar dat nodig is. 

Dat slaat meer op punt c. niet op b. maar op c. over die infra-structuur. 

Ja, maar dat moet voor alle landen gelden die behoren tot de landen waar Neder-

land zich op concentreert. Dus we willen dat bepaald niet beperken bij c. 

~ Mijnheer de voorzitter, mag ik hier nog iets aan toevoegen. 

~ De selektie van concentratielanden is een bijzonder onduidelijke zaak. 

Oven gens mijn naam is Harteveldt, afdeling Scherpenzeel. Een b~ zonder •n

duidelijke zaak, waarbij allerlei politieke overwegingen blijkbaar een rol 

spelen. Blijkbaar, want als we naar het lijstje kijken van concentratie-landen 

~ dan blijkt daaruit dat er allerlei landen in opgenomen zijn die zich in het 
i= 
~ hele spectrum van inkomensmogelijkheden in ontwikkelingslanden bevinden, daar 
0 
~ is een grote spPeiding tussen. Mijnheer de voorzitter, dit lijkt ons geen 
à 
~ wenselijke zaak. De bedoeling van dit amendement, dat nu voor ons ligt, is om 
~ 
w 
~ meer duidelijkheid te krijgen over wat nu volgens ons het belangrijkste cri-
o.. 
~ terium is - en dat is het inkomens-cirterium. Ik dank u, mijnheer de voorzitter. 
:r: u 
V) 

Dark u. 

IJsselmonde, mijnheer de voorzitter, mag ik iets zeggen op amendement 232. 

Wij hebben dit amendement ingediend omdat in punt c. wordt gesteld dat Neder

land zich speciaal moet richten op de verbetering van de infra-structuur. 

Misschien mag ik dit aan·de hand van een voorbeeld toelichten. Ik gelooe dat 

dit punt namelijk ruimter moet. Wij zijn er in de ontwikkelingslanden niet als 
wij tussen punt a. en punt b. helpen een weg aan te leggen, als er in die 
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punten a. en b. geen aktiviteiten zijn, dan zal er over die weg ook geen 

verkeer rijden en daar moet uiteindelijk de ontwikkelingslanden mee geholpen 

worden. Uit die overweging dachten wij, wat is dat in a. en b. dat kunt u het 

beste die economische aktiviteiten in die plaatsen, ik zou zeggen, de econo

mische cellen in die plaatsen ook mee helpen aktiveren. Wat zijn die econo

mische cellen, mijnheer de voorzitter, dat is nu juist dat we zoveel mogelijk 

die landen ook helpen hun natuurlijke hulpbronnen te benutten. Wij dachten dus 

dat onze formulering in amendement 232 vollediger was en ook een duidelijker 

beeld gaf waar wij ons op moeten richten. En daarom vraag ik ook aan de ver

gadering steun voor dit amendement. 

Dank u zeer. Wij willen de toezegging doen, als 232 niet zou worden aange

nomen, om in de redactionele inleiding tot uiting te brengen, dat het aan

leggen van die wegen natuurlijk wel nut moet hebben in de zin zoals die door 

IJsselmonde is aangegeven. Wij blijven de voorkeur geven aan punt c. zoals het 

aanvankelijk was geformuleerd, omdat het korter en bondiger is en het ook vol

strekt duidelijk is, dat wij niet aktiviteiten moeten steunen waarvan je de 

zin niet zou kunnen inzien, dus wegen tussen a. en b. alleen wanneer dat zin 

heeft. Mag ik overgaan tot stemming. 231 ontraden. Wordt dat gesteund? Dan is 

het verworpen. 232. Wie is voor? 

Mijnheer de voorzitter 231 wordt gesteund. 

. 
231, wie is voor? Rode kaarten, wie is tegen, rode kaarten. Wie is voor gele 

kaarten, wie is tegen gele kaarten. Wie is voor blauwe kaarten, wie is tegen 

blauwe kaarten. Dat is verworpen. 232. Wie is voor, rode kaarten. Wie is tegen 

rode kaarten. Wie is voor , gele kaarten. Wie is tegen, gele kaarten. Wie is 

voor blauwe kaarten. Wie is tegen blauwe kaarten. Mag ik nog een keer de rode 

kaarten vragen? Wie was voor, rode kaarten, 232? Wie is tegen, rode kaarten? 

Verworpen. 

Dan gaan we over naar de amendementen 233 en 234 die ook beiden betrekking 

hebben op het zelfde punt. Beiden zijn ontraden. 233, Gelderland. 

Mijnheer de voorzitter, Bos, kamercentrale Gelderland. 

Wij zijn van mening dat de gezondheidstoestand in de ontwikkelingslanden ook 

zodanig moet zijn, dat ook daaraan iets gedaan moet worden. Dat is de grond

slig van ons idee over het vermogen, Nederland doet wat in zijn vermogen ligt 

de levenskansen van de volken in de ontwikkelingslanden te verhogen. Niet alleen 

op de buitenlandse, economische, militaire politiek die er moet zijn, maar ook 

de verhoging van de levenskansen van de ontwikkelingskansen, dachten wij, dat 

dat een belangrijke zaak was in onze ontwikkelingspolitiek, 

Ja, het probleem is, dat in de opbouw van het programma hebben we eerst een 

aantal punten genoemd, waarin staat op welke belangen gelet moet worden in 
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de ontwikkelingslanden zelf. Ik wij o.a. op b. en c. C. waar in staat, dat 

Nederland zich speciaal richt op verbeteringen infra~structuur en dergelijke, 

dan wordt er gezegd dat wij ons moeten bezig houden met de tot standkoming van 

de gemeenschappelijke europese ontwikkelingastrategie en dan tenslotte worden 

er een aantal aktiviteiten genoemd, zoals het vanuit het Nederlandse standpunt 

moet worden bekeken. Dus 232 lijkt eerder een amendement te zijn op bijv. b. of 

c., maar niet op e., het is een heel ander onderwerp. 

Mijnheer de voorzitter, mag ik toelichten waarom het toch wel een amendement 

is op e. Als ik dat nou eens goed lees wat daar staat. De Nederlandse, buiten

landse economische en monetaire politiek is richtsnoer voor het Nederlandse 

ontwikkelingsbeleid. Dan vraag ik mij toch af, mijnheer de voorzitter, wat hier

mee bedoeld wordt. Is het niet zo dat de Nederlandse buitenlandse politiek Ne~ 

derlandse belangen dient. Is het nie zo dat de Nederlandse economische politiek, 

Nederlandse belangen dient. Ontwikkelingssamenwerking is in het belang van landen 

van de Derde Wereld, daarom kan het niet zijn dat de Nederlandse politiek richt

snoer is voor de ontwikkelingssamenwerking. Dit is een zelfstandig beleidster

rein, mijnheer de voorzitter, waar geen overwegingen van nederlande belang een 

rol in kunnen spelen. Ik wil nog toevoegen dat het mij verdriet heeft gedaan, 

dat het hoofdstuk van ontwikkelingssamenwerking er zo bijzonder mager vanaf is 

gekomen. Wij hebben ook dezelfde ervaring gehad als de afdeling IJsselmonde, 

die een vrij volledig herschreven hoofdstuk heeft ingediend en ervan is weinig 

overgebleven. Mijnheer de voorzitter, zoeven in verband met de behandelinglan 

de defensie-nota heeft u gesteld dat de heer Wiegel een goede basis voor onder

handeling moet hebben. Welnu, het hoofdstuk, zoals het er nu ligt, met de ver

knipte amendementen kan nooit meer een aannemelijke basis zijn, volgens ons in-

ziens. 

Mijnheer de voorzitter, ik zou met de basis die de algemene vergadering gaat 

leggen in het program ter zake van de ontwikkelingshulp helemaal geen probleem 

hebben bij de kabinetsformatie. U moet het betreffende punt e. ook heel duide

lijk zien als uitvloeisel van het besluit eerder door de algemene vergadering 

genomen, namelijk dat er zou komen een staatssecretaris van ontwikkelingssamen

werking, werkende onder de bewindslieden van buitenlandse zaken, economische 

zaken en financiën. Dit is het rechtstreekse gevolg van een eerder genomen be

slissing. En wij zijn juist tot die beslissing gekomen omdat we van mening zijn 

dat de ontwikkelingshulp politiek niet zomaar op eigen houtje moet worden ge

voerd. Iets waar de heer Prbnk een handje van heeft gehad, maar dat dat beleid 

moet zijn ingepast in het totale regeringsbeleid, vandaar ook deze formulering 

die overigens rechtstreeks overgenomen is uit een van de hoofdlijnen van het 

rapport van de Prof. Telder Stichting. 

Mijnheer Wiegel, ik geloof dat u er goed aan zou doen om niet de structuren 

van de ontwikkelingssamenwerking te verbinden aan bepaalde personen. De heer 

Pronk verdwijnt, is al verdwenen en zal waarschijnlijk niet meer terugkomen. 
Wat betreft het rapport van de Telder Stichting, dit is een goede poging ge~ 
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weest, maar ik heb er weinig in teruggevonden in het huidige programma. 

Dan is, althans de Telder Stichting het niet met u eens, op dat stuk. 

~ Het is zo, het rapport van de Teider Stichting is de basis geweest voor 

~ deze paragraaf en natuurlijk ook het deelcongres dat er over gehouden is. 
8 
0 Mijnheer Hartman. 

~ 
OI c 
~ Hartman, Rotterdam 234. Voorzitter, het hoofdbestuur verwijst naar het 

] amendement 1 s-Gravenhage, dat is echter ons inziens niet helemaal juist • .. 
~ Amendement 's-Gravenhage 229, geeft de optiek weer van waar uit wij ont-
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~ wikkelingasamenwerking willen bedrijven. Wij hebben een amendement gemaakt 
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op punt e. waar wij een duidelijke verklaring willen hebben, dat momenteel 

het woord richtsnoer, en wij zeggen dat er gebaseerd op grond van de Neder

landse buitenhndse, economische en monetaire politiek, Nederland dan één 

van de landen moet zijn, die daar ook in de voorhoede mag lopen, dat is de 

bedoeling geweest van ons amendement. Ik dacht, dat verkeerd begrepen was 

gezien het advies van het hoofdbestuur. Maar gezien het gloedvolle betoog 

van de heer Wiegel gisteren, juist ook over ontwikkelingssamenwerking, heb

ben wij er alle vertrouwen in dat dit goed zal gaan, maar wij vonden alleen 

dat het verkeerd begrepen was en daarom wilden wij dat toch graag nog even 

naar voren brengen. 

Rontetap, Amsterdam. Mijnheer de voorzitter, kamercentrale Amsterdam heeft 

geen behoefte aan punt e. Punt e. biedt niets nieuws, wat we vooraf in het 

programma gezet hebben, dat het ontwikkelingsbeleid vanuit die drie mini

steries gestuurd wordt hebben we al vastgelegd bij de bestuurlijke organi

satie. Nu biedt punt e. niets nieuws en daarom komt het ons amendement 233 
waar wel degelijk iets gezegd wordt van wat we dan willen doen, ons sympa

thiek voor. 

Ja, wij gaan over tot stemming, 233. 

Mijnheer de voorzitter, ik wil graag nog even namens de afdeling Utrecht 

een kleine ondersteuning geven aan amendement 233. Wat u in punt e. zegt 

kan tevens impliceren dat als wij ontwikkelingshulp gaan geven dit ten 

bate van ons eigen land moet zijn, aangezien wij de buitenlandse politiek 

daarbij betrekken, economisch en monetair. Tevens kan het inhouden, ik zeg 

nadrukkelijk kan het inhouden, dat als wij er alleen maar op uit zijn, te 

kijken hoe onze situatie is en dan gaan we palen, naar aanleidingvan onze 

situatie, hoeveel wij gaan geven en dat wij gaan kijken of we er beter op 

worden. Deze mogelijkheden laat u open in deze zin. 

Ik wil dan, heel uitdrukkelijk, naast datgene wat de heer Wiegel en ikzelf 

gisterenavond hebben gezegd aan die gedachten een eind maken en ik dacht ook 

dat wie het programma, we praten nu over de puntjes, maar wie het programma 
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in samenhang leest en dan bij punt e. is aangeland voor die tijd ook gelezen 

heeft de punten a., b., c. end., die heel duidelijk gaan over wat de hulp 

moet betekenen voor de ontvangende landen en over de coördinatie mnnen Euro

pa. Ik zou tot stemming willen overgaan. Wie is voor 233? Rode kaarten voor. 

Rode kaarten tegen. Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor 

Blauwe kaarten tegen. Klein verschil. Denkt het stembureau er met tellen uit 

te komen, dan zullen we het nog een keer doen. 233. Rode kaarten voor. Rode 

kaarten tegen. Tegen omhoog houden. Heeft het stembureau de cijfers? Gele 

kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. 

Nou dat is een meerderheid bij de blauwen. Hoe was het verschil bij de roden 

en bij de gelen? Mag ik dat even weten. Er is, zegt het stembureau bij de rode 

stemmen een verschil van 30, dan is dus de faktor 10 in aanmerking genomen voor, 

waarbij de gelen een faktor 60 tegen en bij blauw was er ook duidelijk een meer

derheid tegen. Als de vergadering wil stemmen dan kunnen we dat doen, maar de 

zaak loopt qua tijd volledig uit de hand. 

Mijnheer de voorzitter, mag ik een voorstel van orde doen. 

Ik wil even vragen of het stembureau tot een uitspraak komt of niet. Stemmen 

Voorstel van orde 

Van den Bos van de afdeling Reeuwijk. Het lijkt mij dat het volgende amende

ment een compromis zou kunnen zijn tussen het voorgaande amendement en het 

voorstel van het bestuur. Zou het verstandig zijn eerst over de volgende amen

dementen te stemmen, alvorens tot schriftelijke stemming over te gaan. Misschien 

dat een aantal afgevaardigden zich er dan bij kan neerleggen om inderdaad mocht 

dat amendement aangenomen worden, het vorige amendement in te trekken. 

De heer Wiegel. 

Zou ik daar nog even op mogen reageren, ook in het belang van de procedure? 

Het volgende amendement is inderdaad ook door het hoofdbestuur ontraden, maar 

ik dacht dat de gedachte die de geachte afgevaardigde naar voren heeft gebracht, 

bepaald wel reëel is, ook om der wille van de tijd en omdat de verschillende 

elementen erin zitten, zou ik persoonlijk dan willen zeggen, laten we dat dan 

toch maar aanbevelen op dit manier overnemen en dan kunnen we met een volgend 

punt verder. Ik dacht dat dan iedereen redelijkerwijs aan zijn trekken was ge

komen. 

Mijnheer de voorzitter, mag ik daar nog even op ingaan. Amendement 234 is 

volgens ons een verzwakking van 233 en we kunnen niet accoord gaan met in

trekking of versmelting. 

234 in stemming. Wie is voor. Rode kaarten. 234 tegen. Rode kaarten. 234 voor. 

Gele kaarten. 234 tegen. Gele kaarten. 234 Blauw voor. 234, Blauw tegen. 

Het stembureau komt tot de conclusie dat 234 zou zijn aangenomen. Wordt 233 
gehandhaafd? 
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233 blijft gehandhaafd, mijnheer de voorzitter. 

Ja, maar we zullen toch het één of het ander moeten aannemen. Mijnheer de 

voorzitter 233 werd het eerst behandeld en had volgens ons ook het eerst in 

stemming gebracht moeten worden. De stemming zou, als het goed was gegaan, 

afgerond moeten zijn. De vergadering gaat stemmen over 233, het kost on~ een 

half uur. Ik wijs de vergadering erop dat inmiddels duidelijk is, dat als 233 
wordt verworpen, 234 wordt aangenomen. 

Mijnheer de voorzitter, achterin midden in de zaal graag. Ik wou het voorstel, 

of het voorstel niet doen, maar er is gewoon een gek feit gebeurd. Er is 233 
even in de mist gelaten en 234 is aangenomen. Als u gaat stemmen over 233 dan 

verwerpt u het aangenomen 234 en dat lijkt me een onmogelijkheid want met 234 
zitten we verder in de procedure. Dus het lijkt met gewoon helemaal niet moge 

lijk. 

Ja, maar het slaat beiden op het zelfde punt. Kan de vergadering zich er niet 

achter stellen dat 234 wordt overgenomen en 233 dan niet. 

Natuurlijk, mijnheer de voorzitter, kunnen we dan overnemen. Mijnheer de 

voorzitter, als u nu 233 in stemming brengt, dan zult u ongetwijfeld zien 

dat de grote meerderheid 233 afwijst omdat ze de afgevaardigden bij punt 234 
gekozen hebben voor het compromis. Dus laten we maar weer gewoon met opsteken 

stemmen. 

We brengen 233 opnieuw in stemming. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. 

Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten 

tegen. 

Ik constateer dan 234 in het program komt, ik dank de vergadering voor de mede 

werking. Wij gaan over naar 235 IJsselmonde, ontraden. 

Mijnheer de voorzitter, ik wil hier enige toelichting aangeven. Op zich vin~ 

den wij het gestelde in punt f. niet onjuist. Doch wij zijn nu bij uitstek die 

partij die aandacht vraagt voor het particulier initiatief. Daarom geloven wij 

dat dit punt gewoon te beperkt is. U stelt hier alleen het bedrijfsleven, maar 

naast het bedrijfsleven is er ook particulier-initiatief te verwachten van 

particuliere organisaties en van individuen en ten bewijze daarvan, in de hui

dige uitgave van ontwikkelingssamenwerking wordt al 150.000.000 gulden uitge

trokken voor particuliere initiatieven. Daarnaast geloven wij dat daarom onze 

formulering, die uitgaat van het gehele particuliere initiatief, duidelijk 

ondersteuning verdiend. Ik dank u. 

Op zich zelf zit er wel wat in, maar het punt mist de bondigheid van ons punt f. 
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Voorzitter, Van Ekelen, Den Haag. Mag ik hier wat over zeggen. Ik geloof dat 

dit is de paragraaf in ons ontwerp-verkiezingsprogramma die het meeste kritiek 

in het land heeft ondervonden. Op zich zelf hoeft dat niet vreselijk erg te zijn, 

maar ik geloof dat dat wel een reden moet zijn om ons af te vragen of wij de 

formulering hiervan niet kunnen verbeteren. Dan ben ik het geheel met IJssel

monde eens, dat het verbeterd kan worden. In de eerste plaats, krachtige on

dersteuning van het bedrijfsleven als zodanig, geeft de indruk dat h~ bedrijfs

leven voor ons belangrijker is dan ontwikkelingshulp en dit is een programmapunt 

in het onderwerp ontwikkelingssamenwerking. Bovendien vraag ik m1J af, of de 

formulering zoals zij nu is, of die eigenlijk wel liberaal is. Gaat het niet 

veel meer voor ons erom om het particulier initiatief in het algemeen te· onder

steunen. Dan als laatste punt, in punt g. wat we zo meteen gaan behandelen, staat, 

Nederland concentreert zijn hulp aan die landen, waaraan het de meest doeltref

fende bijdragen kan leveren. Ik geloof dat nooit de overheid kan beoordelen wat 

de meest doeltreffende bijdrage is, dat het particulier initiatief, waarin na

tuurlijk het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt, dat veel beter kan be

oordelen dan de overheid en dat vind ik een liberaal uitgangspunt en een libe

rale benadering. 

Wij zijn achter de tafel overtuigd, het hoofdbestuur heeft het ontraden, wij 

zijn achter de tafel overtuigd. Mogen wij met die mededeling 235 in stemming 

brengen. Wie is voor, rode kaarten. Wie is tegen, rode kaarten. Koeten de 

gelen en de blauwen nog, mag ik constateren dat het is aangenomen? Gele kaarten 

voor. Gele kaarten tegen. Blàuwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. We hebben 

niets voor niets gisteren de lichamelijke opvoeding ook in het programma opge 

nomen. 236, ontraden. Vraagt iemand het woord? Dan is 236 afgewezen. 237, ont

raden. 

Mijnheer de voorzitter, komt punt h. (hendrik) nog aan de orde, want ik vind 

persoonlijk dat deze toevoeging, door het hoofdbestuur gesteund, niet wense

lijk is. Er staat hier gebiedend voorgeschreven - mijn naam is overigens 

Arnold uit Baarn - dat er geen hulp wordt gegeven aan landen die agressie 

bedrijven. Agressie is een definitie die zeer wijd is, mijnheer de voorzitter. 

Ik dank aan Indonesië die op het ogenblik, waarvan beweerd wordt dat die agressie 

pleegt ten opzichte van 6ost-Timor, ik denk aan de 60-er jaren dat India Goa 

binnenviel, wat een duidelijke vorm van agressie was.In dergelijke gevallen 

die zich voordoen in de toekomst, vindt ik dat de kamerfractie naàr bevindt 

van zaken moet kunnen oordelen en niet gebonden is aan zo'n stringent voor

schrift, zodat dan de hulp gestaakt wordt. 

Hr. Wiegel. 

·voorzitter, het lijkt mij dat ook op basis van dat punt h., de kamerfractie 

alle mogelijkheden heeft om in de praktijk de verschillende factoren afwegende, 

te kunnen opereren. Ik dacht dat dit punt h. voor de kamerfractie geen probleem 

was om te kunnen opereren, maar het hoofdbestuur heeft die gedachte nog eens 
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verwoord in dat nieuwe punt op basis van een amendement dat uit de centrale 

Leeuwarden gekomen is, om nog eens heel nadrukkelijk te zeggen, dat wij van 

opvatting zijn, dat zeer kritisch moet worden gekeken. Kijkt u ook naar het 

praktische beleid van de afgelopen jaren tegen het geven van ontwikkelings

hulp. Het woordje Cuba hoeft maar genoemd te worden en dan weet iedereen waar 

we het over hebben. Ik dacht dat het daarom toch goed was, als we het ook 

zouden zeggen. Het belemmert de fractie niet in het praktische beleid. 

Ja, zo als u het zegt niet, maar er staat hier heel impratief, er wordt geen 

hulp gegeven. Ik vind de tekst dan fout. 

De tekst geeft inderdaad, dacht ik wel enige moeilijkheden. Punt h. was een 

nieuw punt, dus kan als zodanig in stemming worden gebracht. Wie is voor punt 

h.? Rode kaarten. Wie is tegen punt ,h.? Rode kaarten. Wie is voor punt h.? Gele 

kaarten. Wie is tegen punt h.? Gele kaarten. Wie is voor punt h.? Blauwe kaarten. 

Tegen? Blauwe kaarten. Dat is moeilijk. Punt h. is aangenomen. 

237, Groningen, ontraden. 

Voorzitter, vele malen is op dit congres en met name vanochtend, beleden hoe 

belangrijk wij die ontwikkelingssamenwerking wel niet vinden, afdeling Groningen 

heeft dit amendement ingediend om in het bedrag wat ons land aan ontwikkelings

samenwerking uitgeeft een bodem te leggeR. Namelijk die bodem die voldoet aan 

de internationale normen. Ik heb dan ook niet begrepen waarom het hoofdbestu•r 

dit amendement ontraadt. Ik zou dat graag nog van u vernemen. 

De heer Waalkens. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren. Het is op dit moment nog zo dat Neder

land zich houdt aan die internationale norm. Maar om dat in een programma op te 

nemen wat over de toekomst gaat, zou ik u stellig willen ontraden. Het is name

lijk zo dat in de organen van de VN waarin dit wordt vastgesteld, het one man, 

one vote systeem geldt en je weet helemaal nooit, wat voor nieuwe norm daar ooit 

uit de bus komt. Ik stel dus voor om het te blijven ontraden. 

Maar wij stellen heel duidelijk vast, dat wij ons aan de norm van dit moment 

bepaald wel willen houden en daarvan niet willen afwijken. Mag ik 237 in stem

ming brengen? 

Zou dat misschien ergens opgenomen kunnen worden, mijnheer de voorzitter, in 

de inleiding tot uitdrukking brengen, of zoiets dergelijks? 

Dat zal nader worden bekeken. 

Dan is afdeling Groningen bereid om dit niet in stemming te laten brengen. 

Ingetrokken, dank u zeer. 238 IJsselmonde. 
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Ja, mijnheer de voorzitter. 238 stond in ons aanvankelijk programma na punt 

c., dus ik hoop dat u het in dat licht wil zien. Wij meenden namelijk dat je 

eerst vast moet stellen op welke gebieden (ik zal iets minder hard praten) 

als je hulp gaat verlenen aan bepaalde projecten, waar is dan behoefte aan • 

Wij dachten dat je dus duidelijk tot uitdrukking moest brengen dat dat finan

ciële hulp is, know-how, met daarnaast inbreng op het gebied van organisatie. 

Het is vaak niet alleen of financiën of kennis of die organisatie, neen, mijn

heer de voorzitter, het is vaak de financiële steun, steun met kennis en or

ganisatie. Ik dacht nu juist dat dat elementen zijn die ons particuliere be

drijfsleven en de particuliere organisaties juist zo goed kunnen verlenen en 

daarom hadden bij zo bijzonder graag dit punt in ons programma opgenomen. 

Ja, wij zijn het ook wel met u eens, maar wij vinden dat het te specifiek is. 

Er zijn meer punten waar we het allemaal over eens zijn, maar die we niet alle

maal in het programma hoeven te verwoorden. Wij bestrijden het dus nÈt, omdat 

we het niet met u eens zouden zijn, maar omdat wij het dan onevenwichtig vinden 

worden in het programma. 

Maar wij hebben wel gemeend, dat dit dan een vorm van middelen is die je toch 

in je algemene beleidsplan aan moet geven. Dat is onze overweging geweest. 

Ja, wel een beleidsplan, maar geen verkiezingsprogramma. Ik breng het in 

stemming, 283. Voor, rode kaarten. Tegen, rode kaarten. Voor, gele kaarten. 

Tegen, gele kaarten. Voor, blauwe kaarten. Tegen, blauwe kaarten. Dat is ver

worpen. 239. 

Ja, mijnheer de voorzitter, dit houdt ook weer verband met het vorige punt. 

Wij dachten, dat dit punt ook duidelijk aan de orde stelde, mensen die aan 

ontwikkelingssamenwerking doen, weten maar al te goed, dat de derde wereld 

niet alleen gediend is bij studies, de derde wereld is zelfs niet alleen ge

diend bij het vervaardigen van projecten. Te vaak zie je nog in ontwikkelings

landen, dat com~lete projecten opgeleverd zijn, en daarna ongebruikt in het 

oerwoud achter blijven staan. Daarom meenden wij, dat we als liberalen ook 

eens duidelijk moeten stellen, dat als het project opgeleverd wordt, wij ook 

een punt van samenwerking is, dat we de nazorg van dit soort projecten steunen 

en dat we op die manier de steun zo doelmatig moge.lijk aan de ontwikkelings

landen geven. 

Mijnheer, de voorzitter, mag ik daar nog iets aan toevoegen? Van Vessem, 

Schipluiden. Ik merk even op dat u hebt meegedeeld, dat het schrijven van 

de paragraaf tot grondslag heeft gehad een rapport van de Telder Stichting 

en de uitslag van een congres. Dit nu, is onmogelijk want het ontwerp is ge

publiceerd de 10e en het congres is op de 11e september gehouden. 

Ja, maar lln jaar eerder. 



I~
~ SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 0 -4 Rotterdam 01 0-36 65 32 

C2 AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No. 146 

Band No. 9 

leen, neen. Er zal 24 uur tussen. 
& c 

8 e leen, dat is waar, u hebt gelijk, dat was het congres buitenlandse zaken. 
"0 c 
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Derhalve was die argumentatie niet helemaal gaaf. 

Neen, maar wel de stellingen die in het congres besproken zijn, die waren 

wel bekend. 

Die wel, maar de uitslag van de beraadslagingen niet. En Barendrecht heeft 

zijn paragraaf herschreven en in z'n geheel ingediend bij de ondercentrale 

volgens het regelement. De ondercentrale heeft het ingediend bij de kamer

centrale volgens het regelement, maar het •••••• 

Ja, we spreken nu over de inhoud van het amendement, u hebt het woord. 

Mijnheer de voorzitter, naar aanleiding van het amendement 239 nog even het 

volgende. Mijnheer de voorzitter, ik hoop dat het b~end is, in brede kringent 

dat succes van de Nederlandse bilaterale hulp wordt afgemeten naar gelang~n 

de gelden die gebruikt zijn en niet van de wezenlijke resultaten die daarmee 

bereikt zijn. Amendement 239 beoogd aan deze situatie een eind te maken, daar

om wil ik dit van harte aanbevelen. 

Wij zijn het dus ook met de inhoud van 239 - en dat geldt ook voor 240 - in-

houdelijk eens, wij zijn alleen, en dat staat ook heel duidelijk in het rapport 

van de Telder Stichting, maar wij vinden dat het in de punten tot onevenredig

heid en te grote detaillering leidt, maar als wij adviseren om het niet aan te 

nemen, heeft dat dus niets te maken met het feit dat we het met de inhoud on

eens zouden zijn. 

Mijnheer de voorzitter, die angst voor grote detaillering, daar merkte ik 

gisteren niets van toen het ging over opnemen van AVRO en TROS. 

Dat heeft de vergadering dan ook verworpen. 239, wie is er voor? Rode kaarten. 

Neen, wij moeten verder wij gaan stemmen over 239 •. voor, rode kaarten. Tegen, 

rode kaarten. Voor, gele kaarten, Tegen, gele kaarten. Voor blauwe kaarten, 

tegen blauwe kaarten. Verworpen. 240 

Mag ik daar opnieuw 

Als u het nodig vindt, ja. 

Ja, ik vind dat inderdaad nodig, mijnheer de voorzitter, want zo langzamer

hand begint u alles detail te vinden, terwijl wij toch ook eens een keer 

moeten vertellen, hoe het dan precies moet. Wij dachten ook, als we nu praten 
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over de internationale organen, dan moeten wij daar niet alleen Europa in be

trekken, maar dan moeten we ook de internationale andere organisaties, zoals 

de VN, daar eens in ons verkiezingsprogramma vermelden. De huidige begroting 

is een half miljard op dit punt, waarvan slechts tussen een kwart en een derde 

aan Europese zaken wordt uitgegeven en de overige zaken aan andere internatio

nale organisaties en daarom meenden wij dat in een beleidsprogramma, u ook die 

facetten, moest dekken en dat is de bedoeling geweest van ons amendement. 

U zou volkomen gelijk hebben, wanneer wij bezig waren een belaidsprogramma ont

wikkelingshulp op te stellen. De internationale samenwerking vindt al plaats, wij 

zeggen nu juist wat er extra, vanuit liberaal oogpunt, moet gebeuren. Daar 

speelt die Europese coördinatie wel een rol, wij hoeven niet op te nemen wat al 

gebeurd. 240 

Mijnheer de voorzitter nog even een kleine toelichti~g. Ik heb begrepen dat de 

VVD en dat komt ook tot uiting in het rapport van de Telderstichting, een voor-. 

keur heeft voor multilaterale hulpverlening. Mijnheer de voorzitter, ik begrijp 

niet waarom, als nu die bilaterale hulpverlening inderdaad beter zou functioneren 

dan de multilaterale dan zou ik het kunnen begrijpen, maar mijnheer de voor

zitter, wij weten allemaal dat dat niet het geval is. Ik dank u. 

Dank u, dan gaan wij 240 in stemming brengen • 

Voorzitter, alleen kamercentrale Dordrecht en het hoofdbestuur zijn in de ge

legenheid geweest om te zien dat er een samenhangend geheel aanwezig was in 

het werkstuk van Barendrecht en IJsselmonde en 16 van de 17 kamercentrales heb 

ben daar geen nota van kunnen nemen, omdat het niet gepubliceerd is in zijn 

samen~ang en geheel. Ik dank u. 

Dank u. 240. Voor, rode kaarten. Tegen, rode kaarten. Voor, gele kaarten. 

Tegen, gele kaarten. Voor, blauwe kaarten. Tegen, blauwe kaarten. Dat is ver

worpen. 241 • 

Ja, Rotterdam, mijnheer Poortman. 

Ja, mijnheer de voorzitter, ware ik nog Rotterdammer geweest wat ik niet meer 

ben, dan zou ik het namens Rotterdam verdedigd hebben. Ik doe het nu als parti

culier uit Barendrecht. Waarom dit punt, mijnheer de voorzitter. Wel u heeft 

zelf gisteren in uw verhaal al gesproken over het feit dat bij de hulp aan derde 

wereld-landen het gaat om een vrijheid van amoede. Om het dragen van eigen ver

antwoordelijkheid en de heer Wiegel heeft daar nog één en ander aan toegevoegd 

wat ook precies inhield datgene wat door Rotterdam bedoeld is bij het indienen 

van dit amendement. De klein-schaligheid in het verkiezingsprogramma is naar 

mijn mening geen detail. De meerderheid van de bevolking in de ontwikkelings

landen leeft op het platteland. Heel veel mensen in entwikkelingelanden hebben 

geen zinvolle bezigheden en als je mensen op het platteland die weinig te doen 
hebben en daarom dikwij~naar de stad trekken, wilt helpen, moet je daar beginnen. 
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Vandaar, dat ik dit punt over kleinschaligheid die de mens het recht geeft 

om zichzelf te ontplooien een zeer liberaal punt vindt, wat op zijB plàats 

is bij ons verkiezingsprogramma. Ik dank u. 

Mijnheer Waalkens. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, ik geloof dat het een nogal essentiäel 

onderdeel is, waar ook zojuist over gesproken is en ik vind dat de redactie

raad geadviseerd zou kunnen worden om in de inleidende woorden iets op te nemen 

over die plattelandsprojecten, plattelandsontwikkeling om die trek naar de steden 

tegen te gaan. Het is vrij essentiëel en ik geloof dat het daar de beste plaats 

is. 

Achter de tafel, stellen wij ~ voor om het over te nemen. Gaat de vergadering 

daarmee akkoord. Dan is het amendement Rotterdam overgenomen. Wij liggen drie 

kwartier achter op het schema, hoofdstuk 5· Ik breng hoofdstuk 4• in zijn ge

heel in stemming. Niemand tegen. Dan is dat aanvaard. Hoofdstuk 5· 

Dames en heren we gaan moedig verder. Hoofdstuk 5. "Leefbaar Land". 

~aragraaf 1. de bestuurlijke organisaties. Amendement 242, aanbevolen. 

Aanvaard. 243, ontraden. Afgewezen. 244. 

Mijnheer de voorzitter mag ik er op wijzen dat 244 niet vervallen is. 244, 

afdeling Dorà~echt vindt dat het opnemen van een aantal provincies, zolang 

de reorganisatie van het Binnenlands bestuur tot een wijziging van de pro

vinciale indeling zou moeten leiden, onjuist is. Eerst moet het takenpakket 

worden vastgesteld van de provincies. De begrenzing en dus ook het aantal 

volgt dan uit de noodzaak dit taakpakket goed uit te voeren. Daarom is het nu 

op dit moment onjuist om al een aantal te noemen, zoals u voorsteldt. 

Hr. Wiegel. 

Op zichzelf eens met datgene wat wordt gezegd. Eerst kijken naar de takenpakketen 

~ dan naar van hoe moet het precies in het vat worden gegoten, maar en dat is 
I
lil 

0 mijn bezwaar tegen dit amendement dat hier verdedigd wordt. Als hier alleen 
:...! Ó maar in komt te staan. "Het aantal provincies wordt uitgebreid" is dat buiten-

~ gewoon vaag en verwoordt dat veel te weinig duidelijk, dacht ik, onze opvatting 
w 
~ dat de plannen door het nog figerende kabinet ontwikkeld, nl. om te komen tot 
0.. 

~ weet ik veel hoeveel, 25 provincies, dat we daar wellicht in mee muden kunnen 
I 
~ gaan, daarom geloof ik dat het goed is, zonder ons nu exact te binden aan 15, 

16 of 17 om het niet tot een zomaar open formulering te laten komen. Wij moeten 

duidelijk zeggen, dat wij bepaald een beperking moeten zien in die uitbreiding· 

ook. Overigens eens met datgene wat werd gezegd over het takenpakket. 

Voorzitter, mijn naam is Nieuwenkamp, kamercentrale Den Haag. Kag ik hier met

een op reageren. Op hetgeen de heer Wiegel zegt, dat is dan tegelijkertijd een 

pleidooi voor wat de vorige sp~eker heeft gezegd en een pleidooi voor het amen-
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dement van de kamercentrale Den Haag 245 heeft aangebracht. Wij menen het woord 

te specifiek is hier al vaker gevallen, wij menen dat het noemen van een exact 

aantal 15 à 16 te specifiek is. Vooral gezien het onderwerp, namelijk de bestuur

lijke reorganisatie is te fluïde. Wanneer de heer Wiegel zegt, wij hebben bij 

244 een te vage formulening, daarom kunt u begrijpen dat ik van harte aanbeveel 

245 waaraan de bezwaren van de heer Wiegel tegemoet wordt ge~omen, zonder dat 

een specifiek aantal wordt genoemd. Dank u wel. 

Voorzitter ik ben het eens met datgene wat wordt gezegd. Het verhaal wordt na

tuurlijk dan wel veel en veel langer en dat is eigenlijk mijn enige bezwaar, 

dan het punt c. zoals het er nu uitziet. Wel staat die kleine ~itbreiding erin, 

dat is getalsmatig natuurlijk ook 15 à 16. Ik heb dus niet zo geweldig veel in

houdelijke bezwaren tegen het amendement van 's-Gravenhage en Groningen, maar 

wel dit feitelijke bezwaar dat ons standpunt daardoor toch, kijkend naar het 

oorspcnkelijke punt c. veel minder scherp naar buiten komt. 

Gelder, afdeling Haarlem. Mijnheer de voorzitter, ik steun het advies van het 

hoofdbestuur, maar wil daar wel een kanttekening bij plaatsen. Ik wil vragen of 

het misschien mogelijk is, om bijvoorbeeld de Telder Stichting op te dragen een 

nota of iets dergelijks te laten maken wat eventueel kan leiden tot een efficiency 

onderzoek bij de provinciale overheid. Ik ben van mening dat wellicht taken veel 

efficienter kunnen worden opgelost en misschien dat dat de motivatie voor uit

breiding der~ovincies beduidend zal verminderen. 

Wij zullen het vragen aan de toekomstige ministervan Binnenlandse Zaken. 

Wij gaan stemmen over 244· Mag ik zien de rode kaarten voor? Rode kaarten tegen. 

Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten 

tegen. Het is verworpen. 245. 

Voorzitter, datgene was zopas namens kamercentrale Den Haag is gezegd, zou 

ik namens afdeling Groni~en willen ondersteunen. Er lijken mij op dit ogen

blik geen overwegende bezwaren te bestaan tegen dit amendement. Het geeft 

alleen maar duidelijk aan waarom en hoe wij bestuurlijk willen reorganiseren, 

zonder dat dat leidt tot een forse uitbreiding van het aantal provincies. 

Ik ga over tot stemming. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. Geel voor. 

Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegen. Aangenomen. 246 wordt ontraden. 

Ja, mevrouw gaat uw gang, uw naam. 

Mijn naam is Rita de Jong, afdeling Zandvoort. Mijnheer de voorzitter, de 

afdeling Zandvoort acht het volkomen juist dat u dit amendement ontraadt. 

Ik zou nog een dringend beroep op de vergadering willen doen dit amendement 

niet aan te nemen, daar bevordering, wat de afdeling Vlissingen wil, van de 

gemeenschappelijke regelingen, leidt tot een veelal ondoorzichtig bestuur en 

vandaag de dag is de roep om duidelijkheid bijzonder groot. Niet alleen dui-
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delijkheid in politiek is belangrijk, maar ook duidelijkheid in bestuur. Dank u • 

Dank u wel, we gaan over tot stemmen. Rode kaarten voor, rode kaarten tegen. 

Gele kaarten voor, gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor, blauwe kaarten tegen. 

Verworpen. 247 wordt aanbevolen. Aangenomen. 

Paragraaf 2, 248 wordt ontraden. 

ROntetap, Amsterdam. Mijnheer de voorzitter het amendement wat inhoudt, be

zwaar- en beroepsprocedures moeten aan strikte termijnen worden gebonden, is 

wel uitdrukkelijk bedoeld als een aanvulling op punt a. en niet iets wat a. 

moet vervangen. Dus punt a. dat de insprakelijk bij de ruimtelijke ordening 

wettelijk geregeld gaat worden, daar zijn we zo wie zo voor, dat moet blijven, 

maar daarenboven en bovendien moet dus ook vastgelegd worden dat die hele toe

stand in de besluitvorming, daar eindelijk eens een keer gebonden gaat worden 

aan termijnen waar je op kunt rekenen. Dat moet met name ook om het oneigen~ 

lijk gebruik wat nu van die wet gemaakt wordt, van art. 19, zo'n beetje 70 tot 

80% wat in dit land gebouwd wordt, wordt gebouwd met hulp van art. 19, moet dat 

kunnen uitsluiten. Dank u wel. 

Blank,Eindhoven. Ik spreek privé. 

Dames en heren, mag ik toch vragen, het wordt ook voor ons een beetje moeilijk 

wij kunnen u vrij moeilijk verstaan, er is veel bijgeluid in de zaal. Wilt u 

vooral daar achterin dan toch maar mlemaal verdwijnen naar de foyer. Dat is 

veel beter, dan daar te blijven praten. 

ro Ik wil graag een opmerking maken in antwoord op de heer Rontetap. Op zichzelf ..... 
~ is het natuurlijk heel prettig wanneer je dat aan zeer strikte termijnen bindt, 

maar dat zou betekenen dat je de ambtelijke apparaten die de voorbereiding
9 

moeten doen voor de beslissende instanties gigantisch moet uitbreiden om er 

ooit uit te komen. En of we dan aan het eind van die vier jaar, wanneer we 

~ dit realiseren, helemaal binnen de pas lopen, van de beperkte uitbreiding 
w 
i= 
~ van het aantal ambtenaren, die we gisteren hebben aangenomen, dat waag ik te 
0 
~ betwijfelen. 
ó 
~ 
1-
~ 
w 

~ Nou, mijnheer de voorzitter, dat is absoluut niet het geval, want dat moet 
0.. 

~ u dan verbinden met wat ook in onze inleiding van dit hoofdstuk staat, dat 
I 

~ de ruimtelijke ordening terughoudend moet zijn en dat nu ook voorgesteld is 

door Middelburg onder 255 om dat onder de punten op te nemen. Kijk, uw ambte-. 

naren die zouden niet zo ontzettend veel tijd nodig hebben, als ze niet de 

indruk hadden dat ze eindeloos lang kunnen gaan detailleren en eindeloos lang 

kunnen gaan regelen in dat ruimtelijk beleid. Als zij verbonden waren aan 

termijnen, dan zouden zij zich tot de hoofdzaken moeten beperken, de hoofd

zaken, zoals die ook in de wet staan aangegeven. 

Voorzitter, Vos, Middelburg. 
De heer Rontetap had het niet beter kunnen zeggen. 
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Blankenstijn Tholen, ik spreek priv~. Ik wil mijn ergernis uitspreken over 

dit amendement en daarmee mijn respect voor het hoofdbestuur dat ze het heb-

ben afgekeurd. Ik vind het namelijk een onoorbare zaak dat je een bepaalde tijds

periode gaat vaststellen, omdat ook bezwaarschriften en procedures grondig moeten 

worden voorbereid en het is voor een advocaat volgens mij geen haalbare zaak 

om daarbij tijdsbeperking opgelegd te krijgen. Ik wil daarom de vergadering ten 

stelligste vragen om zo ook te stemmen. 

De heer Scherpenhuis heeft het woord. Mijnheer de voorzitter, ik zou de 

vergadering toch willen aanraden om dit amendement wat ook verdedigd is door 

de heer Rontetap,aan te nemen. Omdat namelijk door verkorting van die proce

dures een stukje rechtszekerheid behouden kan blijven. Als u op het ogenblik 

gaat kijken dat er een relatie gelegd wordt naar inspraak, die wij terecht 

wettelijk willen vastleggen, terwijl anderzijds dus op het ogenblik gezegd 

wordt, ga je het een vastleggen kan je het ander laten lopen. In het toekomstig 

ruimtelijk beleid dreigt de aantasting van de rechtszekerheid, ~én van de zaken 

waardoor dit vermeden kan worden is inderdaad dat er termijnen in de wet aange

houden gaan worden, maar dat ook een keer de kroon op een vluggere termijn uit

spraak gaat doen en ik moet zeggen het amendement is volkomen in de lijn wat ik 

namens de fractie de laatste jaren in ie kamer gehoord hebt. 

Ik dank u wel, wij nemen het over als toevoeging op a. Ik zou toch graag willen 

stemmen. Rode kaarten voor, rode kaarten tegen. Geel voor. Geel tegen. Blauw 

voor. Blauw tegen. Het is aangenomen. Ik dank u wel 

249, aanbevolen, overgenomen, aanvaard. 

250, ontraden. Afgewezen. 

251, ontraden. 

Nieuwenkamp, Den Haag. Ik zou graag het amendement van de kamercentrale Leiden 

willen äteunen. Enerzijds inhoudelijk gaat het niet alleen bij het ruimtelijk 

beleid om het woonklimaat, anderzijds procedureel als u naar amendement nr. 19 

kijkt waar wij later op komen bij het program in hoofdlijnen, daar hebt u als 

hoofdbestuur hetzelfde amendement aanbevolen. Er zit dus een inconsistentie in 

deze aanbeveling c.q. ontrading, met andere woorden, ik zou mij willen confir

meren aan uw aanbeveling voor het programma in hoofdlijnen en dus hier willen 

aanbevelen, dat het amendement wordt gesteund • 

De heer Wie ge 1. 

Voorzitter er zit geen inconsistentie in. Het is nu eenmaal juist zo dat het 

stuk dat we straks gaan behandelen het program in hoofdlijnen is en dat bete

kent dus dat daar de algehele lijn wordt aangegeven. In dit uitgewerkte ver

kiezingsprogram vonden we het noodzakelijk om heel nadrukkelijk ook het woon

klimaat in de grote steden te noemen, dat is een zaak van grote zorg en het 

leefklimaat op het platte land. Als uw gedachtenlijn zou doorgaan dan kunnen 

we net zo goed, het uitgewerkte program zouden.we dan niet behoeven te hebben. 
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Ik vind die twee uitwerkingen bepaald noodzakelijk • 

Voorzitter, ik ben op zichzelf op dit punt niet tegen, ik wil er alleen de 

nadruk op leggen dat het onvolledig is. Ik zou er dan vrede mee hebben, met 

de gedachte van de heer Wiegel, wanneer we het woord woonklimaat veranderen in 

leefklimaat. 

Mijnheer de voorzitter, Snik, Leiden. Ik zou toch de vergadering willen op

·roepen om het amendement van de kamercentrale Leiden te ondersteunen, ik ben 

het op zich wel eens dat we aan de problematiek van grote steden in ons pro

gramma wellicht enige aandacht moeten besteden, maar er zijn natuurlijk ook 

nog kleine steden die met dezelfde problematiek kampen. Ik dacht dat met name 

het amendement wat ingediend is door de kamercentrale Leiden ook naar die 

richting wijst. Ik geloof niet dat je in een programma de vier grote steden, 

want ik neem aan dat dat met name bedoeld is in deze paragraaf, ... 
Neen, dat wordt niet bedoeld. 

Kunt u mij dan zeggen wat daar wel mee bedoeld wordt, welke grote steden? 

~ Onder andere Leiden. 
"'E 

CU 

~ 
Co: 

Dat is ook een gnote,stad, maar u weet Leiden is een probleem gebied, maar ik 
iö 
~ dacht dat u dus het amendement zoals de kamercentrale Leiden dat heeft ingediend, 

.>< 
>. 
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Wij blijven tegen en wij gaan stemmen. Rode kaarten voor, Rode kaarten tegen •. 

Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. 

Het is verworpen. 

252 wordt aanbevolen. Aanvaard. 

253 wordt ontraden. 

Bussemaker, Den Helder. 

Een kort woord over de waddenzee, mijnheer de voorzitter, dames en heren, 

de huidige regeling is te gedifferentieerd. Het is eigenlijk ongeregeld • 

Er zijn momenteel tenminste 75 organisaties die menen iets te zeggen te 

hebben over de waddenzee. Rijkswaterstaat, gemeenten, havenschappen, visserij-. 

schappen en waterschappen. Teneinde de waddenzee open te houden, dat is ons 

streven, vinden wij dat er spoedig een waddenzee-wet tot stand moet komen. 

Wij vinden dat er een indeling moet komen, een goede bestuurlijke indeling 

over de waddenzee en bovendien vinden wij dat het woord waddanzee thuishoort 

in ons kiesprogramma. Dank u wel. 

De heer Wiegel. 
Voorzitter, het woord waddenzee, staat in ons verkiezingsprogramma. 
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Het probleem met dit amendement is, dat de snelle bestuurlijke indeling van 

het waddengebied gekoppeld wordt aan de totstandkoming van een waddenwet. 

Over de snelle bestuurlijke indeling van het waddengebied bestaat geen me

ningsverschil over, in tegendeel, daar zijn wij voor. Maar wij vinden mt 

onjuist, maar we konden dat ook niet verder aanpakken, omdat dat in één 

amendement was gegoten om het te koppelen aan die waddenwet. 

Voorzitter, mag ik dan wel pleiten voor het instellen van een waddenwet. 

Ik begrijp, dat er op dit gebied eigenlijk weinig kennis bij u schuilt, 

kunt u mij verstaan of niet, ja, het is tekenend voor de inleiding die u 

zelf hebt gegeven, waar u zegt, het beheer over de waddanzee blijft bij 

de betrokken provincies en gemeenten. 

Dat is een redactionele fout. 

Ja, maar die fout is hardnekkig, mijnheer de voorzitter, die wordt steeds 

weer herhaald. 

Waar dan. 

Die heeft u toch volgehouden vanaf het begin van het ontwerp van dit programma. 

En ik proef en dat is niet alleen maar het waarnemen van dit moment, dat er ge

woon in het land, ontzettend weinig belangstelling is voor het waddengebied. 

Het is zoals wij dat noemen het gebied boven de boomgrens. Wij zijn bijzonder 

blij dat er een amendement is wat aangeeft dat in de aktiepunten het woord 

waddanzee wordt genoemd en wij zijn, echter, van mening dat het mogelijk ge-

kissebis tussen al die 75 instanties en organen die nu iets willen gaan re

gelen op het gebied van de waddanzee en het waddengebied, dat dat erg ver

warrend zal werken. Wij hebben een voorbeeld bij de zuiderzee-wet, bij de 

delta-wet, bij het ontwerp-reconstructie midden Delfland, bij een voor-ont

werp Oost-Groningse en Drentse veenkononiën, er zijn een aantal mogelijkheden 

die dit als voorbeeld hebben. 

Zou u ook willen kijken naar het amendement 254, waar namelijk wel de be

stuurlijke indeling van het waddengebied wordt losgekoppeld van de totstand

koming van de waddenwet. Dat amendement dat is door het hoofdbestuur aanbe

vol~n, alleen moet het redactioneel, staat daar het woordje blijft in en dat 

betekent dus dat het redactioneel moet worden aangepast. 

Dat kan niet mijnheer de voorzitter, dat hebben we gisteren gemerkt. Ik ben 

juist zo bang dat dat niet kan. U hebt gisteren met nadruk dergelijke wijzi

gingen in amendementen hebt u verworpen. 

Maar als het nu zo is dat een afdeling een amendement indiend waarvan de in
tentie volstrekt duidelijk is, maar waarvan het zo is dat het niet overeen 
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komt met de werkelijkheid, omdat die zaak op dit moment nog met bestuurlijk 

ingedeeld is, dan moet dat toch gewoon in een woordje worden veranderd, het 

gaat toch om de zaak. 

~ Mijnheer de voorzitter, ik vind deze woordkeuze niet vleiend. Ik moet zeggen 

~ dat wij gisteren •••• 
8 

-9 Mag ik u even onderbreken, ik moet zeggen dat was de uwe in het begin bepaald 
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~ ook niet tegenover de heer Wiegel. 
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Ja zeker, één van uw eigenschappen is dat ik lik op stuk geef. Als u uw woorden 

terug neemt, neem ik het ook terug. 

Maar mag ik nog even hËr op door gaan. Ik wil gisteren, gezien de zinsnede 

op grote schaal bij de kerncentrales, we zijn daar niet uitgekomen, ik ben 

zeer formeel en hardnekkig gebleven en dat betekent dus, jawel dat was ook 

de strekking en het welvinden van de zaal. Ik realiseer me nu volledig dat 

als u het woord waar we het nu over hebben gaat weglaten, dat dan het woord 

waddenzee formeel niet in het aktieprogra~~a kan komen, vandaar het ernstig 

streven van Den Helder om 253 als een enorm belangrijk punt aan te nemen. 

De heer Wiegel. 

Ik zal het nog één keer uitleggen, daarna komt amendement 254, daarin staat. 

iets over het beheer van de waddenzee en met name het feit dat dat beheer naar 

onze opvatting behoort te komen bij provincies en gemeenten, dat staat er in, 

en dat amendement is door het hoofdbestuur aanbevolen. Dus ret komt in het 

program, als het advies van het hoofdbestuur wordt overgenomen. 

Wat doet u met het woord blijft, mijnheer de voorzitter? 

Dat heb ik u net gezegd, dat betekent dus dat het woordje blijft zo moet wor

den veranderd, dat daar misschien voor in de plaats het woordje komt, dat be

tekent dus een bestuurlijke indeling. 

Ik heb er geen bezwaar tegen, als de zaal er geen bezwaar tegen heeft vindt ik 

het uitstekend. 

Voorzitter, ik geloof niet dat we dezelfdefout moeten maken als gisteren, ons 

verliezen in allerlei gekissebis over woorden. Het lijkt mij voortreffelijk 

dat amendement 254 wordt aangepast in de door de heer Wiegel verwoorde zin en 

dat amendement, mits dat niet betekent dat er niet bepaalde kleine inpolderingen 

van de waddenzee plaats kunnen vinden dat zou ik namens de afdeling Groningen 

aan willen bevelen. 

Dank u wel. Ik ga over tot stemming over amendement 253. 
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De rode kaarten voor. De rode kaarten tegen. De gele kaarten voor. De gele 

kaarten tegen. Bläuwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. Het is verworpen. 

Ik breng nu gelijk in stemming 254. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. 

Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blàuw tegen. Het 

is aanvaard. 

255· 

~ Voorzitter, Vos uit Middelburg. Ik zou toch graag een kleine poging willen doen 
c 

~ om dit amendement nog aan te bevelen, vooral ook omdat het logisch volgt uit de 

] eerste zin dieiäe toelichting op deze paragraaf is opgenomen. Als u ziet de be-
0> 
c moeienissen die het kabinet Den Uil de afgelopen drie en half jaar op dit ter
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is gewoon niet meer uit te komen, dat heeft niets met terughoudendheid te maken. 

Ik dacht dat de overheid wat dat betreft beter in deze zin kan werken op dit ge-

bied en ik zou toch willen vragen dit amendement als eerste van alle stellingen 

in deze paragraaf op te nemen. 

De heer Wiegel. 

Voorzitter, als het zo is dat de vergadering nadrukkelijk ook in de punten, de 

heer Vos beeft al gezegd, het staat ook in de toelichting, ook in de punten nog 

eens wil onderstrepen, die terughoudendheid, dan heb ik daar zeker geen moeite 

mee. 

Mijnheer de voorzitter, Rontetap, Amsterdam. Magik dan het pleidooi van de heer 

Vos ook in die zin ondersteunen dat het ook als eerste punt komt, want dat geeft 

aan onze stijl, 

Dat is ook de bedoeling van het mendement geweest, voorzitter. 

Akkoord, dank u wel. Wij steunen dat element erin. 

Mijnheer de voorzitter, Mevrouw Jo uit Almelo. Ik wou een tegenovergestelde 

mening laten horen, ik ben namelijk van mening dat ten aanzien van het milieu 

de overheid zich niet terughoudend moet opstellen. Dus alleen ten aanzien van 

dat ene punt. 

Ja, maar milieu is de volgende paragraaf. 

Ja, maar dat komt in de ruimtelijke ordening primair altijd aan de orde en dat 

wordt dan vergeten, daarom wou ik het hier even ook zeggen dat dat heel bélang

rijk is dat ten aanzien van het milieu de overheid zich niet terughoudend opstelt, 

in de ruimtelijke ordening. 

Maar milieu is de volgende paragraaf. 

Jawel, dan wil ik het wel nog een keer zeggen. 
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Neen, we hebben het wel begrepen mevrouw. 

Mijnheer de voorzitter, ik vind het een uiterst onduidelijk amendement. Ik weet 

niet wat ik moet verstaan onder een terughoudende opstelling van de overheid op 

het gebied van ruimtelijke ordening. Er zijn in wezen maar twee mogelijkheden. 

Of de overheid moet wel of niet ordenen. Terughoudend ordenen lijkt mij een bij

na onmogelijke zaak. Ik kan mij voorstellen dat er globale lijnen worden gegeven, 

maar van een zekere terughoudendheid bij ruimtelijke ordening, aan die term kan 

ik geen inhoud geven. Ik zou u ook willen vragen om dit amendement wel in stem

ming te brengen. 

Dat zal ik zeker doen en ik ga over nu tot stemming. De rode kaarten voor. De 

rode kaarten tegen. Geel voor. Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegen. Het is ver

worpen. 256 wordt aanbevolen. Aanvaard. 257, wordt ontraden. 

Zeilmans, ik spreek namens de afdelüng Idaarderadeel, die het amendement heeft 

ingediend en tevens namens de kamercentrale Leeuwarden, die het ondersteund. 

Ik heb begrepen bij de behandeling van amendement 245 dat in de gedachtengang 

van de schrijver van het ontwerp-programma het mogelijk zal moeten zijn om op 

beperkte schaal indijkingen te plegen binnen het gebied van de waddenzee. In

dien dat juist is dan kan ik met uw argumentatie dat dit amendement te gedetail

leerd is mee gaan en dan trek ik het amendement terug. 

Ja, dank u wel. Het is ingetrokken. 258, wordt ontraden. 

Zeilmans, Idaarderadeel. 

Amendement 258, daarentegen, vind ik van essentieel andere betekenis. Het is 

zo dat bij de ruimtelijke ordening op het ogenblik, met name in de provincie 

Friesland hebben wij deze ervaring op uitgebreide schaal opgedaan, grote claims 

worden gelegd naar allerlei aspecten en dat uitsluitend met die aspecten in 

eerste aanleg wordt rekening gehouden. Ik versta er dit onder: op een bepaald 

moment komt daar ter sprake of bepaalde stukken van het gebied voor landbouw, 

recreatie of natuurbehoud wordt bestemd en men houdt geen rekening met het feit 

dat van die landbouw in zo'n bepaald gebied bijv. het zesvoudige van dat aan

tal mensen dat daar rechtstreeks op die landbouwgrond werkt, van afhankelijk 

is. Dit is een grove miskenning, dit leidt ook op ettelijke plaatsen op het 

ogenblik tot grote problemen. Ik vind wel dat dit duidelijk in het verkiezings

programma tot uitdrukking dient te komen, dat we hiermee rekening behoren te 

houden. 

De heer Wiegel. 

Voorzitter, eens met die gedachte, maar dat is een zaak waarvan ik vindt dat 

hij beter besproken kan worden - en dat komt hij ook - in de hele verhouding 

landbouw, landschap. Ik dacht niet dat je het hier moest koppelen in de 

ruimtelijke ordeningsparagraaf van de werkgelegenheid. 
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Ik zou de heer Wiegel bier dit op willen antwoorden, mijnheer de voorzitter. 

Dat zou niet in mijn voornemen gelegen hebben, ware het niet dat amendement 

335 ten onrechte is opgenomen met daarbij de mededeling dat daarbij de afde

ling Idaarderadeel in die vorm achter zou staan. Ik heb daarover een brief 

gestuurd naar het hoofdbestuur. Uw procedure van gisteren heeft mij ertoe ge

noodzaakt om een gegeven moment te kiezen voor dit amendement op dit moment, 

aangezien er nu een compleet amendement op tafel ligt. Indien u bereid bent 

thans te verklaren, straks in overweging te nemen om bij dat artikel, bij 335 
opnieuw daarop terug te komen in deze geest, dan wil ik het amendement intrek

ken. 

Voorzitter, •••• 

De heer Wiegel. 

Mag ik er dit op zeggen, ik begrijp het niet helemaal, want het amendement 335, 
als je dat vergelijkt, maar nu discussier ik een beetje verder, voorzitter over 

een volgende hoofdstuk, met het oorspronkelijke stukje f. dan is dat amendement 

335 onderstreept meer het belang van de landbouw, dan het oorspronkelijke puntje 

f. dat vonden wij goed, vandaar dat wij hebben gezegd, wij bevelen dat aan. 

Dat is dus helemaal in de geest van het amendement dat u hier op dit stuk hebt 

ingediend, maar dat we hier niet vinden passen. 

Ik ben het met u eens, dat u op een gegeven moment zegt dat het in de geest 

is van het amendement dat ik thans indien, maar het is wel zo dat bij dat amen

dement is weggelaten de afgeleide werkgelegenheid. Er staat de belangen van de 

landbouw en wij zijn expliciet van mening dat de rest ook ter sprake moet komen. 

Komt u daar straks op terug. 

Het woord is aan de heer Scherpenhuizen. 

Mijnheer de voorzitter, het staat hier en als we er straks op terugkomen heb ik 

daar vrede mee, dan als we gaan spreken over 335. Ik vind namelijk wel belang

rijk dat u bij het in en uittaxeren van mogelijkheden in de ruimtelijke orde

ning, dat u ook duidelijk kijkt naar die belangen van het landschap. Als je op 

het ogenblik gaat zien wat men in alle mogàijke streekplannen met gemak praat 

over 7, 8, 9, 10 of 11% van de grond die maar ingeleverd moet worden om daar 

bos op te zetten, te entrekken aan de landbouw, als je dan weet dat elke dui

zend hectaren een vermindering betekent van de arbeidsplaatsen van 157, dan 

vindt ik dat er wel eens naar gekeken mag worden. Nogmaal het hoeft dan niet 

bij dit punt, maar ik hoor graag dat u er straks bij die andere paragraaf op 

terug komt. 

Mogen wij het voorstel doen dat we redactioneel in de passage die voorafgaat 

aan 335 duidelijk aandacht aan wordt besteed. 335 is aanbevolen dat komt er 

dus in, nou ja wat ons betreft, en als de vergadering daarmee instemt kunnen 
wij dan redactioneel dit punt daar verwerken. 
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Akkoord? Dus u heeft het ingetrokken? Dank u wel • 

259, wordt ontraden. 

Mijn naam is Heukels ik spreek hier namens de afdeling Utrecht. 
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Allereerst wil ik op een kleine misrekening uwerzijds wijzen, in uw advies staat 

reeds opgenomen in hoofdstuk 2, paragraaf 7c., dat gaat over onvervangbare cultu

rele waarden van het ministerie van CRM. Ik dacht dat wij hier bezig waren met 

het ministerie van ruimtelijke ordening. Wij vD1den dat reeds ontzettend veel aan 

natuurbehoud wordt gedaan en in de ruimtelijke ordening daar wel degelijk reke

ning mee wordt gehouden. Maar wij mogen ons ook wel eens uitspreken, dat in be

paalde gevallen waar dat niet gebeurd, dat we wel degelijk zijn voor meer toe

passing van Qnze gedachten en dat wij daarom dit idee dat we het natuurbehoud 

moeten stimuleren, dat we dat weten te behouden ook in onze ruimtelijke orde

ni~g toepassen. Het is een amendement waar uiteindelijk de kamerfracties, dacht 

ik, alle kanten mee uitkunnen. Ik snap niet waarom u het ontraadt. 

Hr. Wiegel. 

Zo'n motivering van een amendement heb ik nog nooit gehoord. Neem het maar aan 

want de fractie kan er alle kanten mee uit. 

Mijnheer de voorzitter, ik heb het verwijt gekregen, daar er reeds veel aan na

tuurbehoud wordt gedaan en dan zou ik me kunnen indenken, dat we zeggen er moet 

meer aan gedaan worden. Ja, de afdruing Utrecht vindt dat er meer rekening ge

houden moet worden in de ruimtelijke ordening. En ik geloof dat als we spreken, 

dat er al reeds wat aan wordt gedaan, dat we dan ook wel kunnen zeggen dat we 

dan nog iets meer kunnen doen. Er zijn gevallen in het land aanwijsbaar waar er 

te weinig aan wordt gedaan. 

Mag ik er even tussendoor. De spreker ziet over het hoofd dat wij een amendement 

hebben ~angenomen, waar dat natuurbehoud uitdrukkelijk wordt genoemd, bij dat 

hoofdstuk en we m·oeten het niet dubbelop doen. Wij moeten bovendien erg op onze 

~ tijd gaan letten. Wilt u tenminste niet vanavond om 9 uur hier nog zitten. 
i= 
Vl 
w 
0 
~ Ik dank u wel, wij stemmen over 259. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. Geel 
à 
~ voor. Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegen. Is afgewezen. 260, ontraden. 
~ 
w 
..J 
w 
a.. 
< De Blikoer van de kamercentrale Amsterdam. Punt a. luidt het maatschappelijk 
< 
I 
u stelsel gebaseerd op dè particuliere •••••• 
Vl 

Ja, mijnheer ik moet even ingrijpen als voorzitter. Ik vind het altijd vervelend 

om alles te onderbreken, maar zo gaat het niet, we raken hier ook vermoeid en je· 

hoort het niet coed want allerlei stemmen komen er door heen. Anders moeten die 

microfoons weg en moeten we alleen gaan spreken aan de voorkant, dat is dan beter. 

Zo kan het niet. We werken hier en als je plezier wil maken, dan hebben we daargind1 

nog ruimtes. 
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Voorzitter, het punt a. luidt: "Het maatschappelijk stelsel gebaseerd op de 

particuliere ondernemingsgewijze produktie is bij uitstek geschikt het probleem 

milieu en schaarste aan te vatten." Naar de mening van de kamercentrale Amster

dam, mijnheer de voorzitter, is deze zinsnede, bij uitstek geschikt om een ver

keerde indruk te wekken. Dit punt is als een stelling ingediend voor het deel

congres milieu en ruimtelijke ordening en daar is het afgewezen. Het is gebleken 

bij de bestudering van het rapport "Milieu, groei en schaarste" van de Telder 

Stichting, dat deze stelling voor het deelcongres een onvolledig citaat is uit 

het rapport en daarom de gedachten van het rapport niet goed weergeeft. Gaarne 

hadêen wij een aanzienlijk genuanceerdere weergave van het rapport in het ver

kiezingsprogramma opgenomen gezien, maar een amendement van ons daartoe is niet 

doorgedrongen tot in de Vrijheid en Democratie en daarom pleiten wij er als 

kamercentrale Amsterdam voor, om dit punt a. te schrappen. 

Voorzitter, ik zou dat ernstig willen ontraden, om dat punt te schrappen, omdat 

het juist dacht ik, voor ons als liberale partij buitengewoon nuttig is om voor

op te zetten in die paragraaf milieu, wat wij vinden voor de aanpak van dat milie~ 

van het maatschappelijk stelsel dat wij hier hebben. Het is overgenomen uit het 

buitengewoon gedegen rapport wat de Telder Stichting hierover heeft gepuiliceerd. 

Dan vmdt ik als ons eigen wetenschappelijk bureau dat zegt, dan zou ik het heel 

merkwaardig vinden dat de algemene vergadering zou zeggen, nou nee, we schrappen 

het maar, dat kan toch echt niet, 

~ijnbeer de voorzitter, wij zijn het als kamercentrale Amsterd~ volledig eens 

met het uitgangspunt, dat het rapport van de Telder Stichting een zeer gedegen 

rapport is en daarom hadden wij zo graag gezien dat de inhoud daarvan juist en 

gmuanceerd werd weergegeveR. Iedereen is het er over eens dat de ondernemings

gewijze produktie de meeste mogelijkheden biedt voor het oplossen van deze pro

blemen, maar als men zegt dat deze methode bi~ uitstek gesellikt is dan is dat 

toch wel enigszins overtrokken, dan gaan we toch voorbij aan kritiek die ook 

uit eigen liberale kring de laatste tijd geleverd is op de zeg maar beetje cru, 

heilige koe van de particuliere ondernemingsgewijze produktie. 

Ja, ik geef. eerst het woord aan de heer Ginjaar, deskundige op dit terrein. 

Dank u zeer, mijnheer de voorzitter, ik zou het voorstel van de afdeling 

Rotterdam, toch wel bepaald willen ontraden. De achtergronden van het rapport 

van de Telder Stichting zijn heel duidelijk dezen: dat de creativiteit van de 

mensen, die vrije ontplooing, die liberale principes, die wij zo hoog houden, 

dat die juist zo'n belangrijk element vormen bij het oplossen van de milieu

problematiek. Als wij dit amendement zouden schrappen, als wij dit gedeelte 

zouden schrappen, als wij dit amendement zouden aanvaarden, dan zou at betekenen 

dat wij geen enkel maatschappelijk kader meer aanvaarden, als oplossing voor 

die milieu problematiek en daarmee tegelijkertijd onze eigen principes verwer

pen. Ik zou dat bepaald willen voorop stellen. Applaus. 
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Mijnheer de voorzitter, de afdeling Groningen wou ook nog wat zeggen. 

Heeft u echt helemaal nieuwe argumenten. 

~ Neen, geen nieuwe, maar wel argu~enten die nu moeiteloos van de tafel zijn ge

~ veegd en mijns inziens ten onrechte. D~ bedoeling van de afdeling Groningen is 
8 
0 in het geheel niet om dit soort dingen niet te doen, de bedoeling is wel om er 
-; 
o voor te zorgen, dat wij niet worden opgezadeld met dingen die ons elektoraal 
0. 
c 
~ kunnen opbreken. Dat er punten in komen te staan waardoor wij door tegenstan:;. 

~ ders op zullen worden vastgepind. Op een wijze waar wij niet onderuit kunnen, ., 
~ wat er staat: bij uitstek geschikt is, en dat kunnen wij op geen enkele wijze 

"ê 
~ waarmaken. We kunnen allerlei voorbeelden geven van bedrijven van looduitstoot 
~ 
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en dergelijke dingen, waarbij dan zal blijken dat het bij uitstek er niet voor 

geschikt is en daarom willen wij het eruit hebben en lijkt het ons veel beter 

als het vervangen zal worden door iets van de strekking als amendement 261. 

Datgene wat de heer van der Bussen zegt is volstrekte onzin. Bedrijven met 

neen, ik zal het toelichten. Het woord onzin is dan ook een feitelijke consta

tering want het hierbij halen van bedrijven met looduitstoot heeft niets te 

maken met het maatschappelijk stelsel. Bedrijven met looduitstoot heeft u ook, 

misschien nog wel meer in landen met een totaal ander maatschappelijk systeem. 

Mijnheer de voorzitter, mag ik nog een ding:zeggen. Een heel essentieel onder

deel van onze maatschappij is, dat de overheid zich zo min mogelijk bemoeit met 

de produktie-bedrijven zelve. In.andere maatschappelijke stelsels is die pro

duktie in handen van de overheid. Een heel essentieel onderdeel van het rapport 

van de Telder Stichting is, dat nu juist de scheiding tussen produktie-bedrijven 

in de particuliere sfeer en de overheidsmaatregelen, waarbinnen die produktie 

kan plaatsvinden, dat is een heel essentieel element, dat heb je niet in bepaalde 

andere systemen, je ziet dan ook in die andere systemen, dat daar de milieu-ver

vuiling minstens, zo niet veel groter. is, omdat'die overheid ~chzelf dan moet 

gaan controleren en zichzelf bepaalde maatregelen moet gaan opleggen en dat ge

beurd niet. 

Mijnheer de voorzitter, Amsterdam en Groningen willen 260 eventueel intrekken, 

als u bereid bent 261 aan te bevelen. -

Neen, dat doen wij niet. Wij stemmen nu over 260. Rode kaarten voor. 

Mijnheer de voorzitter, mag ik namens de afdeling Utrecht sterk - ondanks het 

voortreffelijke betoog van de heer Ginjaar dit aanbevelen. Ik geloof namelijk dat 

het verhaal wat hier staat op zichzelf niet noodzakelijk is voorde rest van ons 

programma, ik geloof ook bovendien dat het niet juist is en in de derde plaats 

geloof ik dat als we in de toelichting lezen, dat daarbij ook nog het prijs

mechanisme wordt gehaald met de gedachte om schaarste te verdelen, dan konden 
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we·wel eens op gespannen voet komen met de door ons bepleitte rechtvaardig

heid en daarom ben ik absoluut van mening dat we er verstandig aan doen, niet 

langer over deze zaak te discussieren, hij is niet relevant en hij is voor 

het gehele programma en hij is gevaarlijk omdat er op zichzelf niet absoluut 

juiste dingen in staan. Daarom moet hij eruit, niet omdat ik er tegen ben, 

maar omdat hij gevaarlijk is, en omdat hij niet compleet en niet waar gemaakt 

kan worden. 

Ik dank u wel. Wij stemmen, rode kaarten voor. rode kaarten tegen. Geel voor. 

Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegen. Nog éénmaal de rode kaarten. Rode kaarten 

voor. Rode kaarten tegen. Het spijt met ik maak de fout, het gaat te snel. 

Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. Het is verworpen. Daar had het stem

bureau geen moeite mee, het ging om de rode kaarten. Ja, we doen het heus 

eerlijk, laten we nou eens even aardig voor elkaar zijn. 261, ontraden, afge

wezen, neen. Hogendoorn, Hilversum, gaat uw gang. 

H0 ewà ik het volstrekt eens ben met de omschrijving van de ondernemings

gewijze produktie, is het mijn mening dat het op deze plaats niet thuis hoort. 

:Iet st:J.c:"t al volledig ouschreven in de inleiding er1 daarom geloof ik dat als 

wij denken aan ·Neifelende ~teJT!!Ilers, cla t we deze paragraaf, deze ondernemings

gewijze produktie hier niet moeten noare::~. en daarom stel ik !:let klem voor om 

3.I:lel"demen t 2tS1 ::1an tP. r::,_den, zij he+. oo}: met -.:'.'e.::;L.tint; ·L. ~ ~us8en haakjes 

staat van de Telder Stichting omdat dit alleen maar een aanwijzing was. 

Mag ik een voorstel doen, als aanvulling dus extra punt is er geen enkel 

bezwaar tegen deze paragraaf, maar wel wanneer het een vervanging zou zijn. 

Kan de vergadering ermee instemmen dat wE. dit overnemen als punt b. Het 

zijn beiden citaten uit hetzelfde rapport van de Telder Stichting en wanneer 

je het dus evenwic~tig doet, dan zeggen wij dus, wij willen het wel als aan-, 

vulling, niet als vervanging. 

Mijnheer de voorzitter, namens de afdeling Almelo, zou ik willen zeggen, ik 

heb gisterenavond gehoord dat onze partij vrijheid en verantwoordelijkheid 

verdedigd. Ik dacht dat ten aanzien van het milieu op dit moment de nadruk 

moet leggen op de verantwoordelijkheid. De vrijheid wordt hier in uw stand

punt onderstreept door de ondernemingswijze produktie. Ik zou het .verstandig 

vinden als dat woord geschrapt zou worden. Ten eerste omdat het de vrijheid 

ten aanzien van dit onderwer·p te veel benadrukt, ten tweede omdat ik het po

litiek gezien ':::>ijzoncler onverstandig vindt, dat de VVD dit op deze manièr in 

zi~n programma opneemt, Vele mensen die nu uit nood op D1 66 stemen zouden 

op de VVD stemmen als dit geschrapt zou worden. 

De heer Wiegel. 

Nou, met alle respect, dat lijkt mij toch niet, al was het alleen maar daar-

om, omdat ik nog steeds de indruk heb, dat D1 66 ook de particuliere onderne
mingsgewijze produktie een aanvaardbare zaak vindt. 
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~ Dat is dacht ik, helemaal het punt niet. 
ut 
OI 
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~ Ja, maar D 1 66 verdedigt het milieu veel beter. 
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K~nheer de voorzitter, ik zou graag nog even iets over dat amendement 261 zeg

gen. De formulering zoals die onder nummer a. in de oorspronkelijke paragraaf 

staat, geeft dacht ik, heel duidelijk aan het maatschappelijk kader. Het amende

ment 261 geeft aan een manier waarop binnen dat maatschappelijk kader gehandeld 

zou moetmworden. Ik kan u ook zeggen, dat ik vind dat 261 een totaal andere 

strekking heeft, dan de oorspronkelijke tekst die er stond. 261 is een uitwerking 

binnen een politiek aangegeven maatschappelijk kader. Ik kan mij geheel vinden in 

het voorstel van de voorzitter van de partij om 261 als een nieuw punt aan te 

geven omdat we daarmee duidelijk aangeven op welke wijze wij het zouden kunnen 

gaan doen. Applaus. 

Ik dank u wel, mag ik dan •••• 

Mijnheer de voorzitter, ik wou graag ten eerste constateren, dat de afdeling 

Haarlem en de hele kadercentrale Haarlem dit amendement ook hadden ingediend. 

DatLiS verdwenen, dat is jammer. Eén van de redenen waarom men het daar ook 

had ingediend, is omdat men daar constateert, dat zoals punt a. hier staat de 

fout van onze tegenstanders is, dat die namelijk de particuliere ondernemings

gewijze produktie van de kaart vegen en zeggen de maatschappij moet eerst ver

anderen, voordathet milieu kan veranderen. Ik dacht dat een fout was als wij 

in die argumentatie treden, daarom dacht ik dat we het niet moesten opnemen. 

Eén vraag nog, mijnheer de voorzitter, ik wou wel graag stemmen over dit amen

dement, maar u zegt dat u bereid bent om het in toevoeging te doen, als nu het 

amendement als vervanging van a. verworpen wordt, wilde ik daarna nog wel graag 

stemming over de toevoeging. 

Ik zou dit willen doen, het voorstel tot toevoeging blijft staan en h~ hoofdbe

stuur beveelt dus aan, in de eerste stemming, dat zal de stemming zijn over ver

vanging van a. door ditpunt, om dat dus te verwerpen. Als het verworpen is, zal 

vervolgens in stemming worden gebracht, of het als extra punt wel mag worden aan

genomen. Juist omdat het dan, wellicht veel evenwichtiger wordt. 

Mijnheer de voorzitter, Gonsmidt, afdeling Capelle aan de IJssel. Mocht eventueel 

ook amendement 261 sneuvelen, dan zou ik u dringend willen verzoeken om dan de 

tekst, althans de strekking daarvan te verwerken, redactioneel in de toelichting, 

zodat het toch niet helemaal •••••• 

Maar het sneuvelt niet. 

Met uw hulp en bijstand. 

Zo is dat. Mag ik dan eerst gaan vragen over de vervanging. 
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Wie voor deze vervanging is, daar stemmen we over en ik zie graag de rode 

ka~ten voor. Daarna de rode kaarten tegen. Gele kaarten voor. Gele kaarten 

tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. Dit is verworpen. Dan nu 

dus gaarne zen der stemming de aanvulling? .tkkoord .. 

Dan gaan we over naar 262. 

Voorzitter, Dortland, Rotterdam. Rotterdam heeft aan het oorspronkelijke punt 

waar wij aan hechten, de particuliere ondernemeningagewijze prodUktie bij uit

stek geschikt is, hebben wij alleen willen toevoegen: "nadat de overheid het 

kader heeft bepaald". Ik zeg op voorhand, dat is een open deur, dat moet in 

andere stelsels ook gebeuren, ik denk aan de andere kant dat er gewoon een 

misverstand is, dat dat ook de oorzaak is dat anderen het hele punt zouden 

willen schrappen. Be overheid moet eerst het kader aangeven en daarbinnen 

funktioneert het stelsel dan perfect, veel beter dan andere stelsels. Dat be

oogt dit amendement. Dit om misverstanden bij andersdenkenden, misschien zelfs 

binnen de partij, weg te nemen. 

Mijnheer de voorzitter, Gonsmidt, Capelle aan de IJssel. Ik zou via u een 

vraag willen stellen aan de afgevaardigde van de afdeling Rotterdam. Of hij 

bij deze redenering die hij nu te berde brengt, wel in de gaten houdt punt c. 

waar staat er wordt een milieu kaderwet tot stand gebracht. Dat punt c •. is 

niet geamendeerd. Met andere woorden is het niet min of meer, dat punt a. een 

antwoord op zijn vraag. 

De vraag is of als wij nu punt a. zo hebben, punt b. zoals we dat nu hebben 

opgenomen, dus daartussen, dat is dus 261 en er komt bovendien punt c. bij 

zoals door Capelle is genoemd, of we dan n~ weer behoefte bestaat aan 262. 

We hebben dan vier punten, waarin het precies is opgesomd, hoe wij dat sys

teem zien werken. 

Ja, als toevoeging aan Capelle oorspronkelijk hadden wij dit wel nodig, omdat 

het volgende punt alleen betrekking heeft op het milieu en wij het ook op de 

schaarste betrekking wilden laten hebben. Maar inderdaad nu de toevoeging is 

aanvaard, trekken wij dan dit in. 

Ingetrokken. Het is dus ingetrokken. Wij gaan over naar 263, afgewezen • 

264, afgewezen. 

Ja mijnheer de voorzitter, De Blikoer van de kamercentrale Amsterdam. 

De spoed tot normstelling inzake het milieubeleid wordt in één zin bepleit 

en tegelijk weer ontkracht door de woorden "waar dat mogelijk is". Daar 

haaden wij bezwaar tegen. Soms kan inderdaad niet met spoed tot normstelling 

worden overgegaan. Bijvoorbeeld alshet wetenschappelijk onderzoek aan de norm

stelling vooraf te gaan, nog niet is afgerond •. Maar, als het tevoren overleg 

met andere ministeries, vanuit de huidige ondergeschikte positie van de minister 

van milieu, de beperkende factor is, kan men toch de normstelling bespoedigen 
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door de bevoegdheden van de minister van het milieubeleid uit te breiden. We 

hadden daartoe een amendement ingediend, datis niet doorgedrongen in de Vrij

heid en Democratie, het was onze bedoeling om punt d. en g. namelijk samen te 

voegen tot de zin de bevoegdheden van de minister van Volksgezondheid en Milieu 

moeten zodanig worden uitgebreid dat hij de eerst verantwoordelijke is voor de 

normstelling. Nou begrijp ik dat nieuwe amendementen niet meer kunnen worden in

gediend, maar ik wil u verzoeken om bij de inleiding van de milieu paragraag 

redactioneel aandacht te besteden aan dit feit, dat er dus de bevoegdheden van 

de minister van milieuhygiene als eerst verantwoordelijke voor de normstelling, 

dat daar iets over wordt gezegd. 

Ik dacht dat het volkomen duidelijk was, dat dit behoorde tot de bevoegdheden 

van de minister die milieu-aangelegenheden moet behartigen en dat het dus een 

overbodige toelichting is. Aan de orde is nog altijd het voorstel Amsterdam om 

het geheel te schrappen. 

Voorzitter, Kwast, Afdeling Vlaardingen, tevens werkzaam bij de dienst centraal 

milieubeheer. Ik ben tegen sch~apping, we hebben normen nodig. 

Juist, wij gaan over tot stemming. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. Gele 

kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. 

Verwonpen 264. 265, aanbevolen. Aanvaard. 266, ontraden. Afgewezen, oh er is 

een spreker, neemt u mij niet kwalijk. 

Mijn naam is Reukels van de afdeling Utrecht. De afdeling Utrecht heeft ge

meend dat gezien de actuele ontwikkelingen, die op dit moment in het land gaande 

zijn, ik noem bijvoorbeeld in de toekomst misschien het industrie-eiland, dat 

wij vooraf, voordat al dergelijke plannen al op tafel komen en wij er over gaan 

discussieren. Wij ons wel degelijk op het standpunt gaan stellen, dat er zeer 

ernstig rekening moet worden gehouden met het leefmilieu. Wij willen ons daar 

gewoon concreet, in deze zin, nu alvast - en het is niet alleen het industrie

eiland, maar er zullen waarschijnlijk wel veel meer dingen zijn - voor gaan uit

spreken. 

Dank u wel. Ja, we stemmen. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. Geel voor. 

Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegen. Verworpen • 

Paragraaf Verkeer. 267. Geen sprekers? Afgewezen. 268, ontraden. Afgewezen. 

269, ontraden, Afgewezen, 27~, ontraden. 

Mevrouw Smit. Voorzitter, namens de verkeers- en vervoersdeskundigen in de 

fractie van de Tweede Kamer van onze partij, zou ik daar toch graag een op

merking overwillen maken. Ikdacht dat zeker ten aanzien van de gevoelens van 

die deskundigen tussen aanhalingstekens, duidelijk was wat hier bedoeld is ge

worden. Het is echter een tekst die misverstand wekt, mijnheer de voorzitter. 

Dan kun je een reuze economisch betoog gaan houden over prijs-elasticiteit en 

de waarden daarvan in dit kader, je kunt ook een sociaal-bewogen verhaal gaan 
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houden, je kunt namelijk denken dat langzamerhand alleen nog diegenen in het 

op~nbaar vervoer in Nederland zitten die geen andere keus hebben, dus dat dat 

die sociaal achtergebleven groep is. Al met al lijkt het ons wanneer het op 

deze manier gesteldt wordt, dat wanneer de uitspraak over die tariefstelling 

van het openbaar vervoer met een nauwere aansluiting aan de kosten, zo expli

ciet in ons verkiezingsprogram gezegd wordt, dat wij de kans hebben om er niet 

uit te komen, wat wij met nauwere aansluiting bedoelen. Mijnheer de voorzitter, 

de mensen in de fractie die in deze winkel het beheer hebben, zouden het bij

zonder op prijs stellen, indien de vergadering inderdaad mee zou gaan met het 

voorstel om dit te schrappen. Niet omdat wij niet menen dat er gesproken zou 

kunnen worden over bijstelling, maar dan wel aan de hand van maatschappelijke 

criteria en dat hebben wij al in het verkieZngsprogram aangenomen. 

Voorzitter, misschien mag ik namens de afdeling Utrecht,,mijn naam is Den Dekker, 

mij daarbij aansluiten. De afdeling is het helemaal eens met hetgeen mevrouw 

Smit gezegd heeft, wij pleiten ook voor schrapping, maar wij wilden voorstellen 

om dan althans u in overweging te geven, of de redactie-commissie dan in de 

toelichting een opmerking wil maken over wat wel de VVD-standpunten zijn inzake 

de tarieven, n.l. een gedifferentieerde tarief-politiek, waarbij dus bijvoor

beeld kortingen gegeven kunnen worden aan sociaal-zwakkeren en jongeren. Misschie~ 

dat er een dergelijke opmerking aan toegevoegd kan worden. 

Maar, dat gaat nou wat ver, om iets wat helemaal niet ter tafel ligt naar de 

redactiecommissie te verwijzen, die verantwoordà ijkbeid kan de redactiecommissie 

nie t aanvaarden. 

Ja maar, voorzitter, we moeten toch dacht ik niet vergeten dat in de hele toe

lichting geen woord gerept is over het openbaar vervoer, behalve op het zinnetje 

dat het particulier en openbaar vervoer elkaar moeten aanvullen na. Terwijl 

de rest van de toelichting volledig beslagen wordt door het praten over verbre

ding van snelwegen e.d. Het lijkt dat u.zich hier toch iets flexibeler moet 

~ tonen en dat er een opmerking, zoals ik die geplaatst heb, toch wel geplaatst 
j:: 

lil dient te worden. 
0 :..: 
~ 
0 
~ Dan had er een amendement moeten zijn voorgesteld als nieuw punt en als er een 
:..: 
w 
~ nieuw punt was aangenomen, had dat in de toelichting ook kunnen worden toege-
o... 
< licht, maar nu een nieuw punt niet ter tafel ligt, maar men gekozen heeft voor 
< 
I 
u de paragraaf zoals hij er is, of schrappen, hebben wij geen keus. 
Vl 

Mijnheer de voorzitter, afdeling Velzen, Heilig. Over 72. De afdeling Velzen 

is v~ mening dat het wel degelijk een goede zaak zou zijn, indien door sub

sidie uit de algemene middelen de tarieven van het openbaar vervoer op een 

zodanig niveau gebracht en gehouden zouden worden, dat het gebruik ervan aan

trekkelijk blijft. Ik ben het daarom niet eens met het punt c. en stel voor om 

het te schrappen. 
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Mijnheer de voorzitter, ik wilde graag toch een klein pleidooi afsteken om 

het te laten staan. Niet om dat het inhoudelijk zo ontstellend nuttig is, 

maar omdat het de mogelijkheid biedt om een aanpassing te krijgen in de toe

komst waardoor we een betere correlatie kunnen krijgen naar de vervoersonder

nemingen toe. I~ers, door het huidige subsidie-systeem, wat verlengd wordt 

als we dit gaan schrappen, kan men nooit economisch werken. Wanneer we de 

kosten die een vervoersonderneming krijgt door gesubsidieerde tarieven, niet 

in een subsidie van tekorten, maar in het wegnemen van de oorzaak, namelijk 

het aan de vervoersonderneming betalen van de juiste ritprijs, bijv. door een 

ander ministerie, waardoor de onderneming economisch kan werken, zal men een 

beter, comfortabeler en beter openbaar vervoer krijgen, tegen lagere kosten. 

Dank u wel, wij zijn het daar volledig mee eens. We gaan nu stemmen over 270. 

Voorzitter, dat is complete waanzin. We kunRen toch niet zeggen, dat openbaar 
we 

vervoer economisch gerund moet worden. Dan praten gewoon waanzin. 

Het spijt me ontzettend, maar dat staat er niet. Er staat dat er een bijstelling 

moet plaatsvinden en ik dacht dat iedereen nu duidelijk wist waar het over ging 

en dat we konden stemmen. 

Mijnheer de voorzitter, mag ik nog even een opmerking maken. 

Neen, we gaan echt stemmen. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. Gele kaarten 

voor, Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. Het is aan-

genomen. 

De vergadering blijkt de materie niet te kennen, mijnheer de voorzitter. 

271. Gaat uw gang. 

Hofman, kamercentrale Haarlem. In amendement 271 wordt de indruk gewekt dat 

'het amendement, zoals het nu aan de vergadeing wordt voorgelegd, het amende

ment is zoals het in de verschillende afdelingen en kamercentrales is aange

nomen. Dit is een voorbeeld van een samenvoeging. De kamercentrale Haarlem 

hecht er bijzonder veel waarde aan, dat in de zin "een anti-auto b•leid wordt 

afgewezen", het woord "ongenuanceerd" wordt opgenomen. De toevoeging betreffen

de de zwakste verkaarsdeelnemer is naar wij aannemen een gevolg van die samen

voeging van amendementen. 

Dat is juist en met die samenvoeging hebben de betrokken secretaris van de 

kamercentrale die ieder voor zich een veto-recht hadden, hebben zich daarmee 

verenigd, dat is de regelementaire procedure en dit is de tekst zoals die dus 

nu voor de algemene vergadering ligt. Het moment om te zeggen, ik ben tegen 

deze samenvoeging is er geweest, maar het moment is nu voorbij. Het s~ijt me 
bijzonder, maar dat hebben we met z'n allen op 31 mei 1975 besloten, aat het zo 
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zou gaan, er is zelfs een veto-recht toegekend aan de secretaris van de kamer

centrale en als hij dat niet"uitoefend, dan, ja, dan zitten wij er. 

Dank u zeer, dan neem ik alleen aan, dat een aantal afgevaardigden uit de 

kamercentrale Haarlem zich zullen beraden op hun stem hierover. 

Het is aanbevolen en aanvaard. 

Ja, Rontetap, Amsterdam het is niet aanvaard, want het punt deze zoals het 

er staat een anti-auto beleid wordt afgewezen, dat is een prima punt, wat we 

nu bij 271 aanbrengen "de·meest kweetbare weggebruikers dienen te worden be;.. 

schermd" dat heeft op zich niets te maken met dat anti of voor auto-beleid. 

Dat had gewoon dan een afzonderlijk punt moeten zijn, maar, als we spreken 

over een anti-auto beleid dan is dat volstrekt duidelijk. Dan hebben we het 

. , niet over genuanceerd of over een ongenuanceerd auto-beleid. Anti auto beleid 
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is ongenuanceerd en zo wordt het beleid nu gevoerd. En daar zijn we tegen. 

Juist dank u wel, dan gaan we nu toch tot stemming over. Rode kaarten voor. 

Rode kaarten tegen. Geel voor. Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegen. Het is 

verworpen. 272 wordt aanbevolen. Aanvaard. 273 aanbevolen. Aanvaard. 274, 

aanbevolen, Aanvaard. 275, ja gaat uw gang. 

Troost, kamercentrale Den Haag. 

Het hoofdbestuur motiveert dat amendement 275 overbodig zou zijn. Dit zou zeer 

wel te verdedigen zijn geweest, indien er gestaan had "er worden strenge voor

waarden enz. gesteld". Maar er gaan de woorden aan vooraf "zonder het luchtver

keer kunstmatig te beperken", en wij weten allemaal dat er hier in den landen 

lieden zijn die dit soort voorschriften en voorwaarden willen gebruiken om be

perkingen op te leggen aan het luchtverkeer, welke als kunstmatig moeten worden 

gekenschetst. En dat is de reden waarom Den Haag de vergadering vraagt dit voor

stel tot amendement te aanvaarden. 

0 Ja, dank u wel. Mijnheer de Beer. 
:...! 
< 
à 
0.: 
~ Mijnheer de voorzitter, h~ hoofdbestuur heeft dit ontraden, omdat men het over-
w 
...J 
w bodig vindt. U begrijpt dus dat men inhoudelijk niet tegen de tekst is. Ik vindt 
a.. 
~ het een zeer afgewogen, evenwichtig amendement en ik zou de vergadering willen 
I 

~ aanbevelen om er voor te stemmen. 

Ja, nog meer sprekers gehoord. 275 stemming. Rood voor. Rood tegen. Geel voor. 

Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegen. Het is aangenomen. 276, ontraden. Afgewezen 
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Ja, mijnheer de voorzitter, ik wilde graag een vraag aan u stellen. U had 

mij niet zo gauw gezien omdat ik achter in de zaal stond. Uw of het hoofd

bestuur motiveert hier ontraden met te gedetailleerd. Ik kan die mening niet 

met u delen, want ik heb nog nergens in het verkiezingsprogramma verder een 

verkeersbeleid ten aanzien van de waterwegen aangetroffen en ik dacht dat met 

name de recreatie-vaart ontzettend zorgelijk was, de ontwikkelingen die daar

in plaats vinden. Er wordt wel op een gegeven moment gesproken over een vaar

belasting, die wordt weliswaar ook ontraden, gelukkig maar zou ik zeggen. 

Maar ik dacht dat daar niet het motief gold te gedetailleerd, maar dat het 

gewoon een principieel standpunt van de VVD was dat er geen vaarbelasting 

zou moeten komen. Ik zou er voor willen pleiten dat dit punt in het programma 

werd opgenomen om ook hier een vooruitstrevend liberaal geluid te laten horen. 

Ja, dank u wel. Mevrouw Smit wil misschien daar toch iets over zeggen. 

In de tweede kamer fractie hebben wij dit punt afgewezen, mijnheer de voorzitter. 

Ja, we stemmen over 276. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. Geel voor. Geel 

tegen. Blauw voor. Blauw tegen. Het is afgewezen. 277, ontraden. Mevrouw Smit. 

Voorzitter wat is een veer. E-e:n veer is een verlengstuk van de weg. We gaan er 

van uit dat als er geen weg aanwezig is en er moet wel een afstand overbrugt 

worden, dat dan de overheid nagelaten heeft tot de bouw van een kunstwerk. 

Mijnheer de voorzitter in die geest doordenkend is het diegene die in de tweede 

kamer fractie verkeer en vervoer behartigt toch een punt waard wanneer de ver

gadering voor dit amendement zou stemmen, omdat zeker ten aanzien van de gelijke 

behandeling voor iedere burger om dat stuk van Nederland te bereiken waar hij 

naar toe wil, dat er dan mogelijkheden in deze geest uitgedacht moeten kunnen 

worden. 

Ja, duidelijk ik heb het begrepen. 

Beijer, afdeling Haarlem. Als vroegere voorzitter van de kamercentrale Zeeland, 

zou ik bepaald dit amendement wat toevallig door Friesland is ingediend toch 

wel bijzonder willen aanbevelen. Per slot van rekening zijn mensen in Zeeuws

Vlaanderen bijvoorbeeld, al bijzonder benadeeld omdat ze met een pont thuis 

moeten komen, laten ze nou ook nog niet te veel moeten betalen. 

Gehoord de discussie, wij stemmen. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. 

Geel voor. Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegen. Het is aangenomen. 278, ont

raden. Afgewezen. 279, ontraden. 

Mijnheer de voorzitter, mijn naam is Hofman, afdeling Haarlemmermeer. 

Het oorspronkelijk in het programma opgenomen stuk dat huurders van woningwet

woningen het re.cht wordt gegeven hun woning te kopen is naar de mening van de 

afdeling Haarlemmermeer veel te absoluut. De toevoeging om dit recht te bepleiten 

voor bewoners van woningwetwoningen in geliberaliseerde gebieden, lijkt hierop 
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de meest aangewezen aanvulling. In die gebieden namelijk waar huurliberalisatie 

nog niet mogelijk is om redenen van diezelfde woningnood, lijkt het irreëel om 

de mogelijkheid van doorstroming van woningzoekenden door woningwetwoningen die 

dus als huurwoning beschikbaar blijven te beperken. Uit hoofde van dien meent de 

afdeling Haarlemmermeer bij u met grote klem er op te moeten aandringen om dit 

recht van de bewoner van een woningwetwoning te beperken tot die woningwetwoningen 

in de geliberaliseerde gebieden. 

Ja, dank u wel. De heer de Beer zal u ongetwijfeld uitleg geven. 

OI 
c Mijnheer de voorzitter, ik zou de vergadering erop willen wijzen, dat dit een 

"'Ë 
~ stuk is van een resolutie, die wij twee jaar geleden hebben aanvaard, in de 

Cl! 

partijraad en ten aanzien van de opmerking van de afdeling Haarlem zou ik dit 

willen zeggen, Haarlemmermeer pardon, wanneer een bewoner van een woningwet

woning die zo tevreden is over zijn woning dat hij hem wil kopen, dat ook wer

kelijk gaat doen, dan kun je erop rekenen dat hij er als huurder ook in lengte 

~ van dagen in blijft zitten, dus het is maar een zeer theoretisch nadeel wat naar 
c 
~ v voren wordt gebracht • 
..c 
'ii z 
Gl 

~ Mijnheer de voorzitter, Heemstra Deventer. Ik zou erop willen wijzen dat het 

~ niet juist is, in mijn ogen, dat hier een tegenstelling gemaakt wordt tussen 
1? 
~ de geliberaliseerde gebieden en de niet-geliberaliseerde gebieden. Ik dacht 
Cl! 

dat het grote argument dat van de zijde van de woningbouwverenigingen en van 

de gemeenten wordt gebruikt, dat is dat doordat er losse woningen uit rijtjes 

verkocht worden, het onderhoud minder voordelig wordt. Daaraan wordt opgeofferd 

het grote belang van de huurders dat als ze eigenaar zijn, dat ze zelf wat aan 

die woning kunnen doen. Het zijn vaak mensen die wel over voldoende handvaar-

digheid en kennis beschikken en die graag die woning willen opknappen, maar dat 

willen ze niet doen voor de woningbouw-vereniging. Ik geloof dat we het amende

ment moeten verwerpen en dat we het voorstel van het bestuur moeten aannemen. 

~ Ik dank u wel. Ja, ik wil overgaan tot stemming. 
i= 
Vl 
w 
0 
~ 

< Mijnheer de voorzitter, mag ik nog een opmerking maken. Brouwer van de afdeling 
à 
~ Lexmond, Vianen en omstreken. In de niet-geliberaliseerde gebieden is het sociaal 
~ 
w 
~ gezien ten opzichte van de bewoners van woningwet-woningen juist zeer verantwoord 
0.. 

~ om het punt van het hoofdbestuur te laten staan en daarom verdient het aanbeve-
I 
~ ling. 

279 in stemming. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. Geel voor. Geel tegen. 

Blauw voor. Blauw tegen. Verworpen. 280, wordt ontraden. 

Ja, mijnheer de voorzitter, Haaksman, afdeling Utrecht. De afdeling Utrecht is 

van mening dat uw voorstel wat ongenuanceerd kan overkomen. U schrijft in gebie-

den met het grootste woningtekort, betekent dat dat we nu de groene long, het 
hart van Holland, nu gaan volbouwen. 
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Dat wordt er niet mee bedoeld • 

Kunt u dat nader definieren. 

Mijnheer de voorzitter mag ik daar iets over zeggen. 

Ja, mijnheer Rontetap. 

Er wordt zo vaak beweerd dat we die hele open ruimte tussen de noord-vleugel 

van de Randstad zouden kunnen volbouwen, helemaal tot aan de zuid-kant toe. 

Als je nou eens gaat kijken wat voor een oppervlakte aan gebied daar ligt, en 

als je nou eens, nou dan mag je wat zeggen, dan mag je zeggen we bouwen 30 wo

ningen per hectare of we bouwen er 50 of 60 per hectare zoals deze regering wil. 

Laten we zeggen dat we een laag getal willen hebben, 30 woningen per hectare. 

Dan kunnen in dat gebied weggezet worden 4 miljoen woningen. Bijna hetzelfde 

aantal als nu in ons hele land staat. Het is zo'n kletskoek. We moeten nog 

~ tussen nu en onze maximale woningbehoefte die ergens in het begin van dejaren 
c: 

"' ~ '90 zal liggen nog zo'n anderhalf miljoen woningen bouwen in het hele land en 
..c. 
i) 
z in dat hele larld neemt daarna de behoefte aan woningen af, omdat het aantal 

Cl) 

~ huishoudens dan afneemt. Dus voor deze periode tussen nu en 1990, dat we aan 

~ ons maximaal aantal woningen zitten en waarvan er in de Randstad terecht komen, 
"'E 
~ nou in de buurt van de tussen de 400.000 - 600.000 woningen, die zowel aan de ö 
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buitenkant van de Randstad terechtkomen als voor een gedeelte erin, daar zou 

geen ruimte voor zijn, dat is onzin. 

Dank u wel 280 in stemming. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. Geel voor. 

Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegen. Het is verworpen. 

Mag ik even een kort ogenblik voor een organisatorische mededeling. 

Wij hebben vanaf dit moment nog precies 100 amendementen te behandelen. We lig

gen achter op het tijdschema, de bedoeling is deze paragraaf tot het hoofdje 

nieuwe paragraaf, dus dat is tot en met 284 af te maken voor de lunoh en daarna 

te schorsen. 

We gaan verder met 281, wordt aanbevolen. Aanvaard. 282, ontraden, Afgewezen. 

283 aanbevolen. Aanvaard. 284, ontraden. Afgewezen. Ik dank u wel, ik ga eten • 

Dames en heren, u ook, ook u. De schorsing duurt tot exact 14.00 uur. Het ver

zoek aan die afgevaardigden die het niet zouden kunnen laten om voor het einde 

van de vergadering de vergadering te verlaten om de stembriefjes en daarmee is 

bedoeld die bonboekjes waarmee u schriftelijk had kunnen stemmen om die in te 

leveren bij het secretariaat, want wij zijn zuinig op onze spullen. Er staan 

.mandjes klaar waar u ze in kunt werpen. Alleen de afgevaardigden die vertrekken. 

Dames en heren, we gaan beginnen. Het is twee uur en we hebben de voortzetting 
en dat doen we op basis van amendement 285. 
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Het amendement van de afdelingen Vlaardingen en Zeist. 

Knotnerus, Zeist. Mijnheer de voorzitter, het artikel op de paragraaf op de 

_.grondeigendom, moet naar mijn gevoel wel in het program opgenomen worden om

dat deze paragraaf van groot belang is en juist in tegenstelling is hetgeen 

juist een aantal mensen in Nederland denken dat die produktiefactor juist aan 

de staat toebehoort. Ik zou gaarne mijnheer de voorzitter, dat de amendementen 

op deze paragraaf zoals ze zijn ingediend bf in de vorm van de tekst die daar 

bijbehoort bf als amendement worden opgenomen in het verkiezingsprogram, omdat 

wij, dacht ik, als VVD van mening zijn, dat het grondeigendom een recht is van 

alle burgers en boeren niet te vergeten. 

Ik geef even het woord ~an de heer Wiegel. 

Ik dacht voorzitter en dan niet tredend in de inhoud van de opvattingen ter

zake van de grondpolitiek, want onze opvattingen ten aanzien van dat probleem 

zijn volstrekt duidelijk, geloof ik toch dat het bepaald onjuist zou zijn om 

daar nou een aparte paragraaf in het programma aan te wijden. Dat ±s helemaal 

niet nodig. Ons standpunt ten aanzien van de grondpolitiek is bekend en als wij 

als wij straks komen te spreken - het zit me niet precies tot in detail in het 

hoofd - maar straks komen we te spreken over, is het niet zo dat het bij de 

landbouwpolitiek toch aan de orde komt, ja, bij onteigening wordt de werkelijke 

waarde vergoedt, dat is het wezenlijke punt en dat staat in het programma. 

Ja, mijnheer de voorzitter, datspreekt alleen over onteigening en niet over 

het recht om grond te bezitten, wat ook wel gewoon door een aantal mensen in 

Nederland wordt betwist. 

Ja, dank u wij stemmen. Dames en heren aan de orde is 285. Mag ik de kaarten 

rood zien voor. Pardon, we maken een enorme fout, het stembureau. Mag ik het 

zo eens even vragen, wie zou voor vanmiddag bereid zijn om daar een tijd te 

gaan zitten, want zo is het toch ook nog eens een keertje. Ik zie daar een 

vinger, ik ga zomaar door de zaal, hier zie ik een vinger en dan moet ik 

iemand van dit kant hebben, mag ik u uitnodigen? Die drie, mag ik u vragen 

dat bij beslissingen waar het gaat om een schatting van 10% dat u dan zegt 

schriftelijke stemming, want het wordt wel erg moeilijk als hetnog minder 

is dan die 10% om te zeggen iets voor of iets tegen. Ik krijg hier een uit

stekende tip en dat is het volgende. Voor het stembureau, dus hier spreekt 

de man met de ervaring van het stembureau. Als u meer stembrieven in de 

lucht houdt, dat moet u zorgen dat u daar spreiding in aanbrengt, anders 

wordt dat niet gezien. Dus liefst ook met twee handen het doen, het is een 

reuze goedeoefening en het is geweldig goede gymnastiek voor om alle caloriêen 

verder kwijt te raken. Dames en heren dan gaan we nu toch verder met 285, het 

stembureau heeft de plaatsen ingenomen en mag ik u verzoeken rode kaarten voor. 

rode kaarten tegen. Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. 
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Blauwe kaarten tegen. Dat i~ verworpen. 286, wordt ontraden, ja mijnheer de 

Beer heeft het woord • 

Voorzitter nu besloten is om geen aparte paragraaf grondpolitiek in te voeren, 

is het natuurlijk toch wel van groot belang hoe we over de amendementen denken 

die over deze materie gaan. Hier hebben we nu zo'n amendement bij de kop. 

Als je spreiding van macht serieus neemt en dat doen wij liberllen, dan zul 

je wat de grondpolitiek betreft er naar moeten streven om de grond in handen 

te geven aan een groot aantal kleine eigenaren. Dat is de strekking van dit 

amendement en ik geloof dat dit een heel goede liberale visie zou kunnen zijn, 

tegenover de stelling van de PVDA die machtsconcentratie in handen van de over

heid wil door de grond in handen van de overheid te brengen. Ik zou het amende 

ment aan willen bevelen. 

Wij zijn onder de indruk van het betoog, wij nemen mt over. Aanvaard. Dank uwel. 

287, wordt aanbevolen. Aanvaard. 288, opnieuw de heer de Beer. 

Voorzitter, het is, ik begrijp niet waarom het hoofdbestuur dit amendement heeft 

ontraden. Wij maken steeds meer en meer mee, dat de gemeenten ertoe over gaan 

om heel onbillijke verkoopvoorwaarden op te leggen bij de verkoop van grond b~v. 

bij eigen woningbezit. Ze willen dan bijvoorbeeld dat degene die grond koopt en 

dat doen die gemeenten vanuit een monopolie-positie, dat die dan later verplicht 

wordt, als hij zijn woning doorverkoopt om dan tegen allerlei voorwaarden dat 

te mogen doen, bijvoorbeeld ten genoegen van een koper van B&W of bijvoorbeeld 

tegen een vastgestelde prijs, dat komt zelfs ook al voor, te rekenen vanaf de 

historische bouwprijs. Op dit punt wordt zo ontzettend veel onredelijke voor

waarden aan kopers opgelegd, ik heb dat in den landen overal ervaren, met ge

meenteraadsleden die mij daarover schrijven, dat ik zou willen bepleiten om dit 

amendement over te nemen, er wordt op dit punt veel (niet te verstaan door applauS. 

Alweer een indrukwekkend applaus, het wordt overgenomen, aanvaard. 289, nog

maals de heer de Beer, het wordt een trilogie. 

Dit is het laatste amendement waarbij ik het woord zal voeren ter geruststel

ling. Ik, het hoofdbestuur, heeft het ontraden, omdat het overbodig zou zijn. 

Ik begrijp dat eerlijk gezegd niet goed. Deze kwestie is aan de orde geweest 

o.a. bij dat wetje van de heer Schaeffer voor de verbeterplicht, waarbij notaç 

bene eigenaar/bewoners gedwongen worden door dat wetsvoorstel om investeringen 

te plegen in hun eigen woning, dat is het toppunt van betutteling, tweede kamer 

fractie en eerste kamer fractie hebben allebei tegen dat wetsontwerp gestemd, 

ik zou mij echt kunnen voorstellen dat wij het amendement aannemen want wij 

weten ook dat de PVDA op dit punt nog veel verdergaande voorstellen in petto 

heeft. 

Dank u wel, ik moet zeggen wij hebben geen bezwaar. U merkt een iets ander

soortige woordkeus, als de vergadering het overneemt, akkoord. 
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Dan is ook deze paragraaf behandeld en kom ik aan paragraaf 6 Welzijn, daarbij 

amendement 290. 

De heer Wiegel. 

Voorzitter, een aanvulling, zouden de geachte afgevaardigden daarbij dan ook 

gelijk willen kijken naar 291 en 292 en met name naar 292 omdat dat een aantal 

bezwaren ondervangt door het hoofdbestuur dan ook is aanbevolen. Ik dacht dat 

uiteindelijk kijkend naar de oorspronkelijke tekst, kijkend naar de verschil

lende amendementen één van de amendementen en dat amendement van Tietjerksteradeel 

met name zeker een verbetering inhoudt ongetwijfeld ook een zodanige waar andere 

amendement-indieners zich wellicht in zouden kunnen vinden. Mogen we het dan 

zo doen? 290 weg, 291 weg, 292 aangenomen. 

Ja, zo is het 290 verworpen, 291 verworpen, 292 aanvaard. 293. Mevrouw Kappeyne 

gaat uw gang. 

Mijnheer de voorzitter, zowel ten aanzien van b. in de oorspronkelijke tekst 

als ten aanzien van het amendement van Geldermalsen, moet ik erop wijzen dat 

de uitspraak zoals die hierbij bestaan, nooit meer kunnen zijn dan een prin

cipe-uitspraak en dat er dus altijd uitzonderingen zullen zijn, dat welzijns 

voorzieningen en welzijnsbeleid niet altijdooor de gemeenten gedragen kunnen 

worden, omdat er - en dat heb ik op de partijraad ook al gezegd, daar mag ik 

naar verwijzen - omdat er bepaalde niet zo populair geachte welzijnsvoorzien

ingen ook tot stand moeten worden gebracht en dus aan een hogere overheid de 

ruimte moet worden gelaten om die minder aangename voorzieningen dwingend op 

te leggen en ik hoop dat u dat in uw interpretatie, hetzij als de tekst zo 

blijft, hetzij als het amendement wordt aangenomen, dat erbij wilt meenemen. 

Wat adviseert mevrouw Kappeyne? 

Ik vind amendement Geldermalsen iets beter omdat daarin toch iets meer tot 

uitdrukking gebracht wordt, dat de burgers erbij betrokken moeten worden, 

aan de andere kant kleeft er een nadeel aan, dat er nu in het amendement 

staat dat dit beleid door de gemeenten het beste kan worden uitgevoerd, dat 

wekt de suggestie alsof de gemeenten niet meer zelfstandig beleid op dat punt 

zouden kunnen voeren en wat dat betreft vind ik dus de oorsponkelijke tekst 

weer beter. Dus ik kan u geen duidelijk advies geven. 

Dan blijven wij toch bij ons advies. 

Voorzitter, mijn naam is Van Vessum en op verzoek zeg ik erbij dat ik lid ben 

van de studie-groep welzijn die de paragraaf van het ontwerp heeft geprobeerd 

te haschrijven en dat is niet helemaal rondgekomen in de hièr gepubliceerde 

amendementen. Ik wou de aandacht er op vestigen dat het thema welzijn vrij 

subtiel is en dat bij de toegepaste salami-methode altijd, maar daar heeft het 
bestuur ook begrip voor, het gevaar bestaat dat de diverse 

onderdelen op een 
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pro crustus bed worden gelegd. Derhalve ik kan mij wel aansluiten bij de 

woorden van mevrouw Kappeyne • 

Ja, dank u wel, nog iemand? 

Gelder, afdeling Haarlem. Mijnheer de voorzitter, ik kan mij ook wel vinden 

in dat uiteindelijk de gemeenten de gemeentelijke overheid de beslissingen 

neemt maar het lijkt mij bijzonder zinvol dat er nog zoiets blijft bestaan 

als een raad voor maatschappelijk welzijn, waarin mensen vanuit het veld ver

tegenwoordigd zijn, die dan vaak gewoon op dat moment zeer deskundig zijn en 

de gemeentelijke overheid bijzonder goed van advies kunnen dienen. 

Gehoord de discussie, wij gaan stemmen. Ja wilt u nu echt nog een geheel 

nieuw argument aan het geheel toevoegen? 

Ik zou u willen aanraden om u te houden aan de oorspronkelijke tekst. Ik ben 

mevrouw Zeelissen uit Delft en ik zou het daarom willen aanraden omdat u al

leen al eens moet denken aan de meerderheids-colleges van andere kanten en 

welk gevaar dat inhoudt als ze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering daar-
Gl 

~ van. Verantwoordelijk, ja, maar niet voor de uitvoering. 
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Dank u wel, mevrouw. 293, de rode kaarten voor. De rode kaarten tegen• Geel 

voor. Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegen. Duidelijk verworpen. 294 wordt 

ontraden. Niemand, afgewezen. 295, ontraden. Niemand, afgewezen. 296 wordt 

aanbevolen. Is overgenomen, aanvaard. 297, aanbevolen. Aanvaard. 298, over

genomen. Aanvaard. 299, ontraden. Afgewezen. 300, ontraden. Ja, mevrouw Kap

peyne.U moet het niet erg vinden dat ik zo nu en dan een erg hoog tempo erin 

zet maar dat zijn mijn kansen, dat moet u begrijpen. 

Mijnheer de voorzitter, ik ben het wel eens met het advies van het hoofdbe

stuur om dit amendement te ontraden. Maar, dat wil niet zeggen, dat wij niet 

~ als partij aandacht moeten gaan besteden aan de vrijetijds besteding van de 
w 
i= 
~ mensen en kijken of dat er daar een baleid op nodig is. Dus als men dit amen-
a 
~ dement verwerpt, dan betekent het alleen dat men op dit moment verwerpt dat er 
à 
~ een vrije-tijdsbestedingspolitiek moet zijn, waarin de overheid gaat uitstip-
~ 

~ pelen wat mensen in hun vrije tijd moeten doen. Maar wij moeten wel in de 

~ toekomst als het ware een studie verrichten, een peiling, om te kijken wat de 
< 
I u wensen en behoeften zijn op dat punt. Er zal hoe langer, hoe minder arbeids-
Ul 

tijd in be$lag worden genomen, in'de komende 10-tallen jaren en wij moeten niet 

als VVD zeggen, nou dat laten we maar aanrommelen. Wij moeten wel degelijk zelf 

studie verrichten op dat punt en als andere partijen met een wat dwangmatig be

leid komen, moeten wij daar een alternatief voor in de plaats stellen. Dus dit 

amendement verwerpen betekent niet dat we ons met het onderwerp helemaal n~t 

meer moeten bezig houden, in tegendeel. 

Ja dank u wel, mijnheer Remkes. 



5 .s: .. 
.. 
OI 
.!: 

i 
E 

-o 
c 
11 

I~
~ SCHAAP-ELEKTRQ.AKOESTIE' 0 ~ Rotterdam 010-36 65 32 

C2 AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No. 177 

Band No. 10 

Voorzitter, ik zou willen bepleiten om de zojuist gelanceerde gedachte van 

mevrouw Kappeyne, om dit gedachten in de inleiding op te nemen, of althans 

daar aandacht aan te besteden. 

~ Voorzitter, een kleine aanvulling. Vrijheidabeleving en de beleving van vrije 

~ tijd zijn beide subjectieve humaan liberale aangelegenheden. Dit ter versterking 
8 

0 van mevrouw Kappeyne. 
:; 
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0. 
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De Vries, voorzitter. Het amendement als zodaüg zou misschien wel verworpen 

kunnen worden. Ik ben geïnformeerd, dat de Telder Stichting op dit moment een 

studie over het onderwerp daaraan aan het werken is. Ik zou het bestuur willen 

vragen of zij maatregelen heeft overwogen om die studie door de afdelingen te 

laten bespreken om daar op enigerlei wijze de VVD als partij meer bij te be

trekken, dan alleen het lezen van het rapport wat de Telder Stichting daarover 

uit gaat brengen. Daarnaast gaarne steun voor de gelanceerde gedachte om dit 

punt op te nemen in de inleiding. 

Ja, dank u wel. Wij gaan stemmen. Rode kaarten voor • 

Mijnheer de voorzitter, als er toezeggingen zijn, het ging ons niet over die 

letterlijke tekst, maar om die toezeggingen over die vrije tijd. 

Voorzitter, ik heb u een vraag gesteld zou u daarop antwoord willen geven. 

~ Ik dacht dat het een beetje, oh ja dat is inderdaad een vraag voor de voor-

~ zi tter. 
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Ja, dat is de vraag, het is natuurlijk mede een vraag voor het curatorium van 

de Telder Stichting, maar ik begrijp heel goed, waarom de heer Wiegel naar 

de microfoon greep, omdat er in heel kleine kring en ik kan dus ook niet 

spreken namens hoofdbestuur of curatorium of andere partij, niet partij ge

bonden liberale organisaties, maar er is wel eens van gedachten gewisseld 

over de vraag of wij niet inderdaad aan die rapporten van de Telder Stichting 

als die in het najaar uitkomen, in partij-raad verband bijv. enige studie zou

den wijden. Dat idee is van de heer Wiegel, wie hem kent weet dat hij dat idee 

niet snel los zal laten. In die zin kan ik een toezegging doen, maar dus geen 

formele, maar ik dacht dat het voldoende was op antwoord op de gestelde vraag. 

Ja, dan wilde ik nu graag stemmen. Wacht even nee, nu ben ik de draàd kwijt. 

300 is weg. 301, aanbevolen. Aanvaard. 302, ontr.aden. Afgewezen. 303, ontraden. 

Mevrouw Kappeyne. 

Ik ben het met het advies van het hoofdbestuur niet eens en ik zou 
ring willen aanbevelen om het amendement T. . 

van 1etJerksteradeel wel 

de vergade-

aan te nemen, 
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omdat het wel degelijk van een sociaal beleid getuigt, als wij ons als VVD 

bezig houden, niet alleen met het oplossen van de werkeloosheid, wat één van 

onze eerste punten is, maar ook in de tussentijd dat dat niet opgelost om de 

werklozen, om daarvoor bezigheden te scheppen, omdat het juist van belang is 

om die mensen uit hun isolement te halen en naar andere mensen toe. Dan hoeft 

dat mg helemaal nEt zo te zijn dat je dan alleen bezigheden voor een groep 

werkelozen maakt, waardoor die zich weer in een soort van bepaalde hoek ge

dwongen kunnen worden, je kunt ze in sociaal-cultureel werk inschakelen te

zamen met andere mensen die ni~ werkeloos zijn en ik zou het juist van groot 

belang achten als de VVD zo'n punt als dit heel positief wel in haar programma 

zet. 

Rontetap, Amsterdam. Mijnheer de voorzitter, wij willen graag dat artikel 303 

steunen, maar daarbij aantekenen dat in gebieden van hoge structurele werke

loosheid, dat dat in gebieden niet alleen wordt opgevat in termen als een 

streek in Oost-Groningen of zo, maar dat dat ook geldt voor concentraties van 

structurele werkeloosheid in de steden. Er is zojuist, afgelopen maand, nog een 

studie uitgekomen, van de gemeente Utrecht, waarin zeer nauwkeurig de spreiding 

van de werkeloosheid in de stad Utrecht is nagegaan - ook voor andere steden 

worden dat soort studies ondernomen. Het blijkt gewoon dat in de steden be

paalde wijken zijn aan te wijzen, met een structureel hoge werkeloosheid, waar

in zich dit soort problemen op exact dezelfde wijze voordoen. Dus als onder 

gebieden mede begrepen wordt, ook die concentratie gebieden in de grote steden 

dan graag ondersteuning. 

Voorzitter, komende uit een gebied met een bijzonder hoge structurele werke

loosheid zou ik dit amendement ook graag bij de vergadering willen aanbevelen. 

Dan wordt overgenomen. Akkoord. Paragraaf 7, de volksgezondheid. De heer 

Kortus Altea zal voorzitten. 

Neen, ik zal niet voorzitten, maar ik heb alleen, ja daarom het gaat veel te 

goed als de heer van den Berg het doet, maar er is hier de volgende tussen

voeging te maken. We hebben gisteren-avond vastgesteld, de abortus-paragraaf 

voorzover die valt onder hoofdstuk 3. Er is een voorstel gedaan door mevrouw 

Feder om ook in de volksgezondheid paragraaf een passage op te nemen, die is 

u voorgelegd. Toen alleen nog met de mededeling dat de voorzitter van de tweede 

kamer fractie en ik, dat een goede gedachte vonden. Inmiddels kunnen wij u mede

delen dat ook de partijraad zich daarachter heeft gesteld en wij doen u dus mt 

voorstel om de redactionele passage aan te vullen in de zin als door mevrouw 

Feder voorgesteld. Nu heeft de afdeling Bergschenhoek, blijkens het losse pa

piertje met amendementen over het abortus-voorstel dat u gisteren uitgereikt 

hebt gekregen daar weer een aanvulling op. Dat is een moeilijke zaat, want de 

afdeling Bergschenhoek hecht daar nogal aan, maar het is een redactionele pas

sage die eigenlijk niet amendeerbaar is, niettemin het woord aan de afdeling 

Bergschenhoek. 
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Mijnheer de voorzitter, Hupkens, afdeling Bergenschenhoek. ·Onze afdeling 

is u erkentelijk dat u ons de gelegenheid biedt ons amendement 164g. nu in 

te dienen. Onze afdeling vindt dat het vraag van adoptie van buitengewoon 

groot belang is, wij vragen de vergadering ons amendement te willen onder

steunen, echter met weglating van de zinsnede:"zelfs van ongeboren leven". 

Ik dank u. 

Ja, wij hebben geen enkel bezwaar, behalve dan misschien tegen het nog niet 

bestaande instituut van ongeboren leven, om met de gedachte Bergensehenhoek 

mee te gaan. Maar wij menen dat in alle evenwichtigheid het voorstel van 

mevrouw Feder uiting geeft aan datgene wat wij beogen en dat is dat er bij de 

begeleiding ook voldoende aandacht wordt geschonken aan andere oplossingen 

en dat die begeleiding plaats vindt. Dat is het belangrijkste punt dat onder 

het hoofdstuk Volksgezondheid thuishoort. Ik zou de vergadering willen vragen 

om het voorstel van mevrouw Feder ongewijzigd over te nemen. 

Vraagt iemand stemming over het amendement 164g. Zo niet, dan is het redac

tionele punt opgelost, en gaat de snelle leiding weer over naar de algemeen 

secretaris. 

Dames en heren, 304 wordt ontraden. 

Mijnheer de voorzitter, Selleraat, afdeling Oss. Wij willen steunen het amen

dement 304, dat wij overigens korter en bondiger vinden dan 305. In de oorsponke

lijke tekst b. staat dat iedereen in zijn ziekenfonds verzekering toch bijdraagt, 

dat is toch zo, dus ik zienfut wat daar mee bedoeld wordt. Een eigen risico 

dacht ik, is de bedoeling van de indieners van amendement, die wij dan graag 

steunen. 

Voorzitter, ik ben erg dambaar voor de steun, maar ik vind inderdaad dat dit 

wel aanbevolen moet worden, Amsterdam blijft hier achter staan. 

Mijnheer Rietkerk. 

Ja, voorzitter ik zou toch een pleidooi voor de oorspronkelijke tekst willen 

voeren, omdat het gaat om bijbetalingen die uiteraard voor eigen rekening zijn 

en omdat het woord eigen~risico in de discussie nogal eens een te negatieve klank 

heeft. 

Dank u wel, we gaan over tot stemming. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. 

Geel voor. Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegen. We gaan het opnieuw doen helaas. 

Rode kaarten voor, weet u wel met die twee armen. Rode kaarten tegen. Geel voor. 

Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegen.Het is aangenomen. Ja ik begrijp dus heel 

duidelijk het amendement is aangenomen. 305, wordt ontraden. Ja, gaat uw gang 

Ondanks dat door het aannemen van het vorig amendement de positie van amende-
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ment 305 natuurlijk wat moeilijk is geworden, wilde ik dat toch in de aandacht 

aanbevelen om dat ons inziens, afdeling Groningen, ontbreekt in zowel amende

ment 304 als het oorspronkelijk voorstel, het eerste consult, of in ieder geval 

een nadere regeling van wanneer die bijdrage moet worden gedaan. Het oorspron

kelijk amendement van de afdeling Groningen, watop een of andere manier verdwenen 

is, kennelijk, stond er wordt een eigen bijdrage voor ziekenfonds verzekerden 

voor het eerste consult bij de huisarts ingevoerd. Amendement 305 zoals dat hier 

ter tafel ligt en dat is niet het amendement van de afdeling Groningen, .... 
] Magik u even onderbreken. Het is in wezen zo, dat als we nu gaan prat~n over 

~ 305 en we hebben eerst-aanvaard 304, dat dat volstrekt overbodig wordt, ja nog 
~ 
~ een ding sterker, het is zeer betuttelend wat er in 305 verder wordt aangebracht. 

Maar misschien dat mevrouw Feder daar ook nog iets over wil zeggen. 

Voorzitter, er zijn in theorie wel 5 mogelijkheden om een eigen bijdrage of 

een eigen risico door te voeren. Het lijkt me niet verstandig om de bewegings-

~ vrijheid te beperken door er nu twee uit te kiezen en die anderen buiten beschou-
c ., 
~ wing te laten. Bij die anderen is er een die ik aantrekkelijker vind. Dus ik zou 
..c. 
'ii z het amendement willen ontraden. 
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Ja, we gaan over tot stemming. Rood voor, rood tegen. Geel voor. Geel tegen. 

Blauw voor. Blauw tegen. Het is verworpen. 306, ontraden. 

Mijnheer Rietkerk. 

Mijnheer de voorzitter het is mij niet helemaal duidelijk waarom het hoofdbe

stuur amendement 306 heeft ontraden. De strekking is dezelfde als de oorspron

kelijke tekst, maar ik zie er toch wel enig voordeel in, omdat het wat algemener 

is geformuleerd en omdat met name voorgesteld wordt, dat bij de wet de kostenbe

heersing wordt geregeld, hetgeen inhoudt, ook, dat niet alleen de wet zelf dat 

moet doen, maar ook betrokkenen zelf gehouden zullen zijn door regelingen die 

kostenbeheersing zelf te betrachten. Vandaar, maar het is een kwestie van for

mulering, dat ik persoonlijk, aan de formule van het amendement toch de voor

keur geef. boven de oorsponkelijke tekst. 

Ja, ik moet u zeggen dat wij juist de voorkeur geven aan de oorsp~onkelijke 

tekst, die vinden wij gewoon sterker en het gaat om de duidelijkheid in zo'n 

verkieängsprogramma. 

Ja, het hele verschil is dit dat het amendement zet geregeld, dat laat dus de 

mogelijkheid ook open om het flink te laten groeien, terwijl het voorstel van 

het hoofdbestuur zegt het moet aan bandent worden gelegd en dus niet groeien. 

Neen, er staat niet beheerst, de kostenbeheersing moet bij de wet worden ge

regeld. Wij menen dat aan banden leggen duidelijker aangeeft wat de bedoeling 

is. 
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Mijnheer de voorzitter, mag ik nog even wat zeggen. Ik ben één van de in~ 

dieners van het amendement. Het woord kostenbeheersing dient juist aan dat 

je het niet uit de pan wil laten rijzen. 

~ Mag ik een ander argument aanvoeren. Er zijn op het ogenblik twee wetsont-

~ werpen aanhanging over de kostenbeheersing. Daar mankeert bijzonderveel aan 
8 
o en daar zullen wij sterke kritiek op uitoefenen. Daarom geloof ik dat de tekst 
-0~ 1 
~ van het hoofdbestuur, misschien tot het misverstand kan eiden dat wij deze 
c 
~ wetten toejuichen en ik geloof dat het amendement weergeeft dat je het wel bij 

] de wet moet doen, maar dat het niet door deze wetsontwerpen moet gebeuren. 

~ Daarom geloof ik dat de redactie van Leiden daarom de voorkeur verdient. 
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Ja, dank u wel. Argumenten gehoord, overgaan tot stemming. Rood voor. Rood 

~.tegen. Geel voor. Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegeR. Ik heb de indruk dat 

het is aangenomen. 307, ontraden. Mijnheer Remkens. 

Voorzitter, h~ is de afdeling Groningen onduidelijk waarom u dit amendement 

wat het woordje meerjarig toe wil voegen ontraadt. Het is, dacht ik, alleen 

maar een zinnige zaak als er niet bij dit soort aangelegenheden, gekeken gaat 

worden over een beperkte termijn, maar er duidelijk een meerjaren~planning wordt 

opgesteld, en dat is de bedoeling van afdeling Groningen geweest en daarom wil 

afdeling Groningen dit amendement ook bij de vergadering aanbevelen. 

We beginnen hier met iets geheel nieuws. Waar eerst nog de nodige ervaring mee 

zal moeten worden opgedaan. Een sociaal budget is ook veel rmmer dan alleen het 

verschafen van een raam van de kostenontwikkeling, in dat sociale budget valt 

nog veel meer, waarbij er toch ook ieder jaar, dacht ik, met de sociale part

ners overleg gevoerd zal moeten worden in het hele kader van het totale te 

voeren sociale beleid. Als we nu al gaan zeggen dat dat voor meer jaren moet 

neem je zoveel !wei op j8 vork /lat er ::iets van terecht zcu komen. Laten we 

dit hieuwe ide()' dat heel md.~ic kan ~~:jn, vocL.;ichi~ig :.;.anp:,l;.kon, dan komt 

~er wat van terecht en als we dan over vier jaar zeggen, nou nu zijn we zover 

dat het meerjarig kan, dan komen we vast opnieuw in de regering. 

Akkoord, we gaan stemmen over 307. Rood voor. Rood tegen. Geel voor. Geel tegen. 

Blauw voor. Blauw tegen. Dat is duidelijk verworpen. 308, ja, gaat uw gang • 

Rozenbroek, afdeling Spijkenisse. Mijnheer de voorzitter, het is de afdeling 

Spijkenisse niet duidelijk waarom u het voorstel ontraadt. Mag ik u onze toe

lichting voorlezen (11 regels maar). De grens tussen de verplichte en vrij

willige verzekering, is zeer willekeurig. Als particulier kan men zich vaak 

beter verzekeren. Het uitgangspunt van de algemene volksverzekering is de

zelfde als die tussen de AOW en de AWW. Op het gebied van de verzekering 

wordt meer te hooi en te gras gewerkt. Toch bestaat er wel verband tussen een 

algemene volksverzekering en een efficiente volksgezondheidszorg. 
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Aan plaatselijke initiatieven wordt nog teveel overgelaten. Ook de verzekering 

in zijn totaliteit wordt zo langzamerhand een onbetaalbare zaak. Het is daarom 

zeer noodzakelijk een degelijke studie te maken van een efficientere administra

tie en derhalve ook van een goede administratieve afdoenin~~n de zaken. 

We brengen het in ··stemming en we blijven het ontraden. 

Heijmans, afdeling Hengelo. Mijn afdeling zou een pleidooi willen voeren voor 

het amendement Spijkenisse. Niet omdat wij voorstanders zijn van een volksver

zekering tegen ziektekosten, maar wel omdat we het onjuist vinden om de deur 

hiertoe a priori dicht te gooien. Het lijkt ons dat de fracties van de tweede 

en eerste kamer de manoevreer-ruimte moeten krijgen om eventuele voorstellen 

op dit gebied naar nummeritus te beoordelen. 

~ Mijnheer Rietkerk. 
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Mijnheer de voorzitter, dit kabinet heeft aangekondigd met een algemene volks-

verzekering te willen komen. Het staat vast als wij zo'n vólksver~ering met 

veralgemenisering van verzekeringsplicht voor iedereen zouden doorvoeren, dat 

daar onder andere zeer belangrijke kostenstijgingen in deze sektor mee gepaard 

zouden gaan. Als wij nu het amendement Spijkenisse zouden volgen en toch als 

een soort tussenvorm een studie aanbevelen, dan wekt dat de indruk dat wij die 

kant toch wel in de toekomst uit zouden willen. Ik geloof dat wij op dit ogen

blik dat niet moeten doen en dus de oorspronkelijke tekst zouden moeten hand

haven en het amendement moeten afwijzen. 

Voorzitter ik ben het met de heer Rietkerk eens, niet deze volksverzekering 

van de heer Hendriks, maar dat betekent niet dat iedere vorm van volksverzeke

ring a priori verwerpelijk zou zijn. 

De heer Rietkerk. 

Voorzitter, wij zijn een politiek congres. Als we over een algemene volksver

zekering praten dan hebben we het over deze volksverzekering. 

308, stemming. Rood voor. Rood tegen. Geel voor. Geel tegen. Blauw voor. Blauw 

tegen. Het is verworpen. 309, ontraden. 

Bos, afdeling Middelburg. Ik begrijp alleen niet waarom u het amendement ont

raadt, maar misschien begrijpt de zaal niet waarom Middelburg het heeft inge

diend en dat zal ik u dan even kort uitleggen. Als u het hebt over grondrechten, 

dat ten eerste, dan doelt u daarmee met bepaalde rechten die in een grondwet 

moeten worden vastgesteld, dat is nu eenmaal een juridische term, grondrechten 

komen in de grondwet en dan is het dus een open deur om te zeggen dat ze in de 

wet moeten worden vastgelegd. Aan de andere kant vinden wij de rechten van een 

patient die er ongetwijfeld moeten zijn, toch nog weer niet van zodanig belang, 

dat ze in de grondwet zouden moeten worden opgenomen en daarom stellen wij voor 

om de rechten van de patient in de wet vast te leggen. 
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Mevrouw Kappeyne. 

Mijnheer de voorzitter, ik zou de vorige spreker graag willen bijvallen, zeker 

wat betreft de grondwettelijke analyse die hij heeft gegeven. Ik zou er alleen 

op willen wijzen, dat een deel van de rechten van de patient vallen binnen laat 

ik zeggen privaat-rechtelijke regelingen die men zelf vrijwillig sluit en als 

het amendement wordt aangenomen, dan moet dat dus niet betekenen dat dus alle 

rechten van de patient in de wet worden vastgelegd. Het betekent alleen dat 

enkele globale rechten die een patient tot nu toe niet had in de nieuwe wet 

zullen worden vastgelegd. Ik beveel het amendement dus sterk aan bij de ver

gadering. 

Dank u wel. Mijnheer Rontetap. 

Mijnheer de voorzitter, wij zijn niet zozeer op de juridische toer alswel op 

de toer van als grondrechten nog een keer bij de wet moeten worden vastgelegd, 

dat dat voor ons hoogst merkwaardig is. Grondrechten gaan toch over heel wezen

lijke zaken van de mensen en als die nog niet eens gerespecteerd zouden worden 

dat zien we helemaal niet zitten. Het moet dus kennelijk gaan om rechten en ik 

adviseer u dan ook, dat als u die tekst heeft aangenomen, dat u bij het zetten 

bij vergissing het eerste lidwoord "de" weglaat. 

Dank u wel, we gaan nog kijken of we het zullen aannemen. Rood voor. Rood tegen. 

Geel voor. Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegen. Het is aangenomen. 310, aanbe

volen. Aanvaard. Dan kom ik op 311 en u ziet het advies ontraden. Ja, mevrouw 

Kappeyne heeft het woord. 

Louwers, afdeling De Bilt/Bilthoven. Gezien de besluiten die gisteren door 

deze vergadering zijn genomen, betreffende de emancipatie van sommige vrouwen 

en een paragraaf over bejaarden, dacht ik dat bejaarden zich bijzonder gedis

crimineerd zouden voelen, wanneer niet ook een bejaardenparagraaf dan in ons 

programma werd opgenomen. Ik zou daarom omdat mijns inziens de grond van het 

~ advies van het hoofdbestuur is vervallen, het hoofdbestuur willen vragen om 
i= 
~ dit amendement van de afdeling De Bilt/Bilthoven aan te willen bevelen. 
:....! 
< 
à 
~ Ja, u bedoeld het waarschijnlijk toch n~t voor sommige bejaarden. 
:....! 
w 
~ Mevrouw Kappeyne. 
a. 
< < :c 
~ Ja, mijnheer de voorzitter, het bejaardenbeleid is een belangrijk onderdeel 

van verschillende departementen, dat regelmatig terugkeerd in de Nederlandse 

politiek, dat in het verleden ten onrechte aanleiding is geweest om een stuk 

of zes bejaardenpartijen op te richten. Deze paragraaf is niet gericht tot 

sommige bejaarden, maar tot alle bejaarden en ik zou u willen aanbevelen, zo

wel uit beleidsoverwegingen als electorale overwegingen want dat schijnt in 

deze vergadering af en toe nog wel eens mee te tellen, om dit amendement aan 

te nemen. 



... 
Cl c u 
E 

"'0 c 
D 

I 
Cl c 
8 
0 

"' "'0 
c 

..!!! 
Qj 

..J::. 
"ij 
z 

Ql 
..J::. 
1-

~ 
!:!:! 
1-
Vl 
w 
0 
~ 

< 
à 
0.: 
1-
~ 
w 
....1 
w 
a.. 
< < 
I u 
Vl 

I~
~ SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 0 ~ . Rotterdam 01 0- 36 65 32 

L2 AFDELING CONGRESREGISTRATIE Band No, 11 

Dank u wel. Nog iemand? Dan 311 in stemming. Rood voor. Rood tegen. Geel voor • 

Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegen. Het is aanvaard. Applaus. Dames en heren, 

dan stemming over geheel hoofdstuk 5. Rood voor. Rood tegen. Gêel voor. Geel 

tegen. Ik geloof niet dat de vergadering helemaal oplet. Blauw voor. Blauw tegen. 

Ik dank u wel, dit was hoofdstuk 5. 

Hartelijk dank aan de algemeen secretaris voor zijn leiding bij dit moeilijke 

hoofdstuk. Hoofdstuk 6, wordt voorgezeten door de ondervoorzitter de heer Talsma. 

Dames en heren, wij beginnen nu aan hoofdstuk 6., de mens en zijn werk. 

We zullen proberen dit in een rustig, maar toch snel, tempo met een goede, 

maar toch beknopte, discussie tot een einde te brengen. Ik breng in de eerste 

plaats in discussie amendement 312. 

Verstegen afdeling Barendrecht. Mijnheer de voorzitter in het kader van de 

harmonisatie-gedachten binnen de EEG wordt erntige aandacht besteedt aan het 

harmoniseren van tarieven binnen de ZEG landen onderling. Dat is één van de 

reden geweest dat wij deze aanvulling op punt b. hebben gedaan. Daarnaast,de 

heer Wiegel zei het gisteren al in zijn reden, is een van de oorzaken van ka

pitaal plus inkomens vlucht, dat vindt ook de heer Wiegel een onaangename zaak, 

de grote verschillen tussen onze tarieven en die van bijv. België en Luxemburg. 

Daar zijn bijvoorbeeld ook geen vermogensbelasting-tarieven, die hebben ze hele

maal niet, daar zijn lagere inkomstenbelasting tarieven met gevolg dat er een 

enorme trek is van ons land naar deze landen. We kunnen moeilijk gaan zitten 

wachten tot hun tarieven zo hoog zijn, dat de onze dan geharmoniseert zijn. 

Op het tweede punt van onze aanvulling, de direkte en indirekte belastingen. 

Ik dacht juist dat het een vrij liberale zaak was om een zo groot mogelijk 

eigen besteedbaar inkomen over te houden en wanneer je dus begint met die 

direkte belastingen erg hoog te houden en bovendien - en daar hebben we ook 

een handje van in dit land - dat te handhaven en de indirekte belastingen dan 

ook nog maar te verhogen, dan komt er langzamerhand wel een situatie waarbij 

we ons dan af moeten gaan vragen, waar wij onze individuele bestedingen van 

moeten doen en daarom hebben wij in Barendrecht, deze toevoeging gedaan. 

Dank u zeer, ik moet u erop wijzen dat deze zaak volstrekt door het hoofdbe

stuur wordt onderschreven, maar in hoofdstuk 1. is dat geregeld het heeft zo

danig de instemming van de partij gehad, onder 5a. b. en c. dat er geen enkel 

amendement is ingediend en daar hoort de belastingmaterie in thuis. Er staat 

onder 5b in hoofdstuk 1. de belastingharmonisatie binnen de Europese Gemeenschap 

dient krachtig te worden bevorderd. Misschien dat de taakverdeling binnen de 

afdeling Barendrecht het deze spreker niet onder ogen heeft doen komen, maar het 

staat er duidelijk in. Het hoort ook niet in dit hoofdstuk "de mens en zijn werk". 

Het hoofdbestuur is het geheel ook met het tweede punt eens, dat de 50/50-

verhouding de gelijke verhouding tussen de direkte en indirekte belasting 

moet komen, dat hoort ook in de belasting paragraaf thuis en dat is boven-

dien in het verdrag van de Europese Gemeenschap als uitdrukkelijk d 
1 

· . 
e oe stell~ng 
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opgenomen. Het enige waar het nog aan ontbreekt is de voldoende bereidheid van 

de omringende landen en andere partijen in Nederland. Dus het staat al in hoofd

stuk 1. en het is hier niet op zijn plaats. Dat is de enige reden dat het 

hoofdbestuur het hier heeft ontraden. Akkoord? Dat wordt dan ingetrokken, be

grijp ik. Dan krijgen we artikel 313. Ingetrokken. Artikel 314. Er zijn geen 

sprekers? Dat wordt ontraden, dus niet aangenomen. Dan krijgen we 315. Ik zou 

u daarbij willen voorstellen tevens te praten over 316. Het hoofdbestuur is 

van mening dat punt c. wel moet worden gehandhaafd, vindt de toevoeging de 

verfijning die taalkundig door de afdelingen Eindhoven, Barendrecht, enz. is 

aangebracht een verbetering, dat wordt dus aanbevolen. Geen sprekers. Dan is 

dat aangenomen. Dan is 315 verworpen en 316 aangenomen. Dan krijg ik 317, wat 

ik ook zou willen combineren met 318. 317 wil de punten d. en e. combineren 

tot één zin, het hoofdbestuur vindt dat bepaald minder duidelijk, zou dus punt 

d. afzonderlijk willen laten staan en bij punt e. willen overnemen de voor

stellen uit Leeuwarden, Barendracht, Doetinchem, Utrecht en Wassenaar, beveelt 

dat dus aan. Geen sprekers? Dat is aldus besloten. 317 verworpen. 318 aange

nomen. Dan krijgen we 319 van de afdeling Utrecht. 

Hamburg, uit Utrecht, mijnheer de voorzitter. Misschien zou ik ri allereerst 

mogen vragen wat de motivering van het hoofdbestuur is om, ik geef toe, dit 

vrij technische amendement te ontraden. Niettemin is het zo dat de bevordering 

van bezitsvorming in de risico-dragende sfeer wel in overeenstemming met onze 

beginselen is en ook sociaal-economisch van belang zou zijn. Vandaar dat ik 
-:;; 
~ graag allereerst zou willen weten, wat de redenen waren voor het hoofdbestuur 
-"' 

~ om het an endement te on traden. 
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De reden is voornamelijk geweest dat men in de punten d. ene. en met name d., 

de bezitsvorming in het algemeen graag wil stimuleren en dat men het een beetje 

gedetailleerd vond, maar ook onder de huidige economische situatie de vraag vond 

of nou belegging van spaargelden door deze kwesties in effecten op dit moment de 

meest effectieve vorm van bezitsvorming is. Op zichzelf is de VVD een voorstan

der van vermindering van de dubbele belastingdruk op uitgekeerde winsten van 

Vennootschappen. 

Misschien kunt u overwegen om in de inleiding er iets over te zeggen, overigens 

is dan bij deze het amendement ingetrokken, het is zinloos om over zo'n tech

nische zaak te gaan stemmen als we het er in principe wel over eens zijn dat 

dit een wenselijke zaak zou zijn. Dank u zeer. 

Ik wil het u toezeggen, dat we het zullen overwegen, ik kan het niet helemaal 

definitief beloven dat het er inkomt, maar wij zullen kijken of dat llio~f·jk is 

Ingetrokken. Dan krijgen wij amendement 320 van de afdeling Eindhoven. ·~.· 

Gelder , afdeling Haarlem. Ik wil gaarne het amendement van de afdeling Eind

hoven steunen en wel om de volgende redenen. Het ~s een ongezonde situatie dat 
opleiding en vorming momenteel grotendeels gebeurd door de vakbonden wat de 
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polarisátie binnen de bedrijven duidelijk aanwakkert • 

Het hoofdbestuur heeft dit punt ontraden, niet omdat het niet zou willen dat 

inderdaad àe voorlichting zo neutraal mogelijk zou zijn, maar omdat ons land 

de vrijheid van onderwijs kent. Iedereen is vrij om ook op subjectieve manier 

onderwijs en voorlichting te geven en wij kunnen dus niet voorschrijven dat 

dat alleen mag gebeuren door strikt onafhankelijke instituten. We zouden wel 

graag zien, dat men daar in vrijheid toe besloot, maar we kunnen het niet voor 

schrijven. 

Mijnheer de voorzitter, Van Beek, afdeling Eindhoven. Maar ik denk ook niet 

dat dat daar staat, in dit amendement. 

Nou, als u dus zegt "gestimuleerd door strikt onafhankelijke instituten" dat 

wijst er toch op dat wij bepaalde maatregelen zouden moeten nemen op dit te 

bevorderen. 

Dat is wat anders, maar dat wil niet zeggen dat wij daarmee de andere mogelijk

heden uitsluiten. Wij delen de zorg van de vorige spreker. Vandaar de indiening 

van dit amendement, maar we laten het helemaal vrij dat daarnaast ook nog be

langenorganisaties van alles organiseren. Op dit moment is het zo dat bijvoor

beeld binnen ons onderwijsstelsel of binnen aan dat stelsel verbonden avondcur

sussen daar geen enkele mo'g-elijkheid toe is. 

Het zou kunnen zijn, dat het goed zou werken, het zou natuurlijk ook ander

zijds dacht ik ook zwaar polariserend werken als de VVD zich teveel in deze 

strijd ging mengen. Ik laat het graag aan de vergadering over. Ja, eerst nog 

een andere spreker, gaat uw gang. 

Mijn naam is de Haan, ik wil niet namens de afdeling Haarlemmermeer spreken, 

maar ik wil wel allereerst spreken als lid van het NVV, niet namens het NNV, 

maar ik ben wel lid van een NVV-bmd • Ik vraag me af, ik volg ook een cursus 

van het NVV en ik zet achter een heleboel dingen van die cursus een vraagteken, 

daar moet ik ook helemaal eerlijk in zijn, maar ik vraag me wel af, wat die 

onafhankelijke instituten moeten zijn. Daar geloof ik eerlijk gezegd niet in. 

Ik ben het eeus met het hoofdbestuur overigens om het te ontraden. Ik wou meteen 

ook even naar punt 321, want dat heeft er wel iets mee te maken. Maar voor de 

kleinere ondernemingen, ik wil ondanks dat ik NVV-lid ben en blijf wil ik en 

misschien wordt ik wel geroyeerd maar dat merk ik dan wel, ik ben zelf bijna 

30 jaar werknemer in een kleine onderneming als je daar een ondernemingsraad 

instelt wordt het een puinhoop. Dank u wel. 

Mijnheer Rietkerk. Voorzitter scholing en vorming van een ondernemingsraadlid 

is erg belangrijk. Ik zou het amendement van afdeling Eindhoven willen afraden 

omdat ik van mening ben dat ook de vakbeweging wel degelijk de mogelijkheid 

moet hebben om zijn eigen leden in dit kader te vormen. 
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Als hier gesproken wordt, overigens nog van die strikt onafhankelijke insti

tuten, dan valt daar ook de vakbeweging onder, dus taalkundig is het amendement 

nog niet zo oorreet ook. 

~ Wost, Vlaardingen. Mij is dit amendement helemaal niet duidelijk, want wat doen 

~ die onafhankelijke instituten, die geven geen onderwijs, maar die stimuleren 
8 
0 iets, dus wat is de functie van die instituten alleen stimuleren. Het is voor 
:; 
o mij onduidelijk. 
0. 
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~ Mijn naam is van Ulzen, Leeuwarden. Ik zou desondanks graag het amendement van .. 
~ de afdeling Eindhoven wel willen aanbevelen, want zoals de situatie nu is, is 
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mingsinstituten op socialistische basis en wij ons daar niet tegen verzetten. 

Mijnheer de voorzitter, mag ik even. 

Mijnheer Remkens. Voorzitter, de vorige spr~ker merkte het al op, het is nood

zaak, dat wij onze invloed binnen allerlei sociale instituten gaan versterken. 

Dan dring je dat soort ongewenste situaties vanzelf wel terug. Overigens ben ik 

van mening dat op dit moment strikt onafhankelijke instituten niet bestaan. Ik 

ben het met het hoofdbestuur eens dat hetamendement van de afdeling Eindhoven 

een verzwakking van de oorspronkelijke tekst betekent. 

Mijnheer de voorzitter, mag ik even interrumperen, want mijnheer Remkens het 

is geprobeerd, maar de mensen die dat proberen worden daar weggestuurd. 

Mevrouw van Ulzen, ik ben zelf bestuurslid van een vormingsinstituut en ik 

geef u de verzkering dat er geen éénzijdige socialistische indoctrinatie plaats

vindt. Als een VVD'er de moeite neemt om in die besturen te blijven zitten en 

te bedenken dat hij niet van suiker is en dat best moet kunnen hebben, dan lukt 

dat wel. We moeten gewoon de kracht en overtuiging hebben. Applaus. 

Het gaat me in dit geval niet om de besturen, het gaat me om de mensen die 

er naar toe gestuurd worden. 

Mijnheer de voorzitter mag ik even ik ben Gastel van de afdéling Eindhoven 

en omstreken. Wij hebben dit amendement ingediend omdat wij bang zijn, als 

we kijken naar de praktijk zoals die momenteel is. Er zijn 40 instituten die 

zich bezig houden met vorming van ondernemingsraadsleden, daarvan zijn er 39 

rechtstreeks verbonden direct of indirect aan de vakbeweging. Er is maar één 

onafhankelijk instituut met andere woorden een vrijheid van keuze die is er 

niet. 

Dank u wel, ik zou willen afronden. Ik zie daar mijnheer Muntega en dan nog 

een spreker op de tribune. Ja, mijnheer Muntega. 
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De mensen in Nederland zijn mondig, alle ondernemingsraadleden zijn mondig 

genoeg om zelf te beoordelen hoe ze gevormd willen worden en ik wil het amen

dement ernstig ontraden. 

Mijnheer de voorzitter, ik wilde graag nog mijn woorden die ik daarnet ge

sproken heb iets verder toelichten. Het is namelijk niet de bedoeling dat 

ik wil zeggen, dat de vakbonden dan uitgesloten worden. Ik geloof dat daar 

nog wel een beetje verkeerde mening over is. Het is gewoon dat er een vrije 

markt is en dat je duidelijk zelf kan zeggen van waar je naar toe wil gaan. 

Nu is die mogelijkheid er echt, gewoon, totaal, helemaal niet. 

Dank u zeer. Wij gaan nu stemmen over amendement 320. Wie is daar voor? Rode 

kaarten. Wie is daar tegen? Rode kaarten. Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. 

Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. Dat is verworpen verneem ik van het 

stembureau. Nu krijgen we artikel 321. 

Hamburg, afdeling Utrecht. 321 de ondernemingsraden in de kleine ondernemingen 

wij raden daarvoor aan om een vereenvoudigde ondernemingsraad daarvoor in te 

stellen. Wie geen vreemdeling in het Jerusalem van de ondernemingsraad is, weet 

dat kleine ondernemingen en dan denk ik aan ondernemingen van 100 à200 man de 

grootste moeite hebben om de huidige -en dan zeg ik dat met de nadruk op huidige

wet op de ondernemingsraden tot leven te brengen in hun ondernemingen. We moeten 

niet twijfelen dat dat voor nog kleinere ondernemingen -en dan praten we over 

de allerkleinste ondernemingen, beneden de 100 man- dat er daar niets van te

recht komt, dit is geen pleidooi voor verminderde medenzeggenschap of vermin

derde inspraak van de werknemers, dit is alleen een pleidooi voor een zodanige 

structuur van die ondernemingsraad in de kleine ondernemingen -of die dan onder

nemingsraad moet heten is een juridisch punt, omdat aan het begrip ondernemings~ 

raad in tal van anderen wetten ook nog consequenties worden verbonden- maar daar

voor willen we pleiten, daarvoor dachten we dat dit een kleine zaak was die mis

schien aan degene die deze tekst in het programma hebben geredigeerd ontgaan was 

en dat waarschijnlijk ook een~ lapsus, was) is geweest, dat het ontraden werd. 

Mijnheer Hamburg de bedoeling is geweest, dat wij menen dat met de instelling 

van een ondernemingsraad niet beslist dezelfde met alle voorschriften voor de 

grotere NV's zou moeten zijn. De heer Rietkerk wil er nog iets over zeggen • 

Ja voorzitter, ik zou de heer Hamburg willen steunen in zijn suggestie om dit 

amendement aan te nemen. Ik ga er daarbij vanuit dat als we over kleine onder

nemingen spreken we het dan hebben, blijkens de toelichting over ondernemingen 

tussen 25 en 100 man. Er wordt hier voorgesteld om een vereenvoudigde onder

nemingsraad in te voeren, als betrokkenen dat willen, zelf zou ik liever een 

andere tekst gebruikt hebben, namelijk aangepaste vormen van medenzeggenschap, 

omdat in kleinere ondernemingen er behoefte aan bestaat op hun eigen wijze· die 

medenzeggenschap tot uitdrukking te brengen. Het amendement strekt duidelijk in 

die richting en daarom geef .ik daar de voorkeur b aan oven de tekst onder d. 
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~ Dank u wel, gezien deze toelichting en al wat ik eerder tegen de heer Hamburg 

f ze• , zijn wij graag bereid het amendement Utrecht over te nemen. Is de verga-

~ dering daarmee akkoord? Niet, dan breng ik het in stemming. Punt 321 rode ••••• 
"0 c 
G 

~ Voorzitter, zou ik nog een opmerking mogen maken, namelijk dat als dit amende-

~ ment wordt aangenomen, dat de redactiecommissie dan de vrijheid krijgt het a-
8 
0 mendement aan te passen aan de suggestie van de heer Rietkerk. Ik vond die tekst 
:; 
o namelijk wel beter. 
0. 
c 
ö. 
.?:-

~ Ja, het kan niet, het staat er duidelijk. We zijn gewoon bezig met een taalkun-
a 

~ dige kwestie in het eerste staat een ondernemingsraad, in het tweede staat een 
"2 
~ "vereenvoudigde" ondernemingsraad. Dan heeft iedereen alle mogelijkheden om het 
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net zo in te vullen zoals het in dat kleinere bedrijf past. Het is volstrekt 

taalkundig. 

Mijnheer de voorzitter, mag ik één ding hierover nog zeggen. Taalkundig geef 

ik toch de voorkeur aan het amendementv.an de afdeling Utrecht wat u na de 

woorden van de heer 

Ik heb het amendement ondersteund namens het hoofdbestuur, dus mooier kan het 

niet. 

Ik wou nog één ding aan de vergadering toevoegen, teneinde ze tot uw en mijn 

stelling te bekeren. Dat is dit, dat men zich moet realiseren dat als hier het 

woord een ondernemingsraad wordt gebruikt, dat dat gemakkelijk uitgelegd kan 

worden als een ondernemingsraad zoals ook bedoeld bij andere wetten, waar aan 

een ondernemingsraad bepaalde juridische consequenties worden verbonden. Daarom 

geef ik de vergadering dringend in overweging het hoofdbestuur te volgen in deze. 

Amendement 321. Wie is voor? Rode kaarten, gaarne. Wie is daar tegen? Rode kaarten 

Geel voor. Gele kaarten tegen. Blauw voor. Blauw tegen. Dan is het amendement 

~ aangenomen. Dan krijgen we 322. Daar is een spreker gaat uw gang. 
ï= 
(/') 
w 
0 
~ Mijnheer de voorzitter, Blank uit Eindhoven, ik spreek ditmaal privé. Het be-
à 
~ treurt mij enigszins dat Ommen nog niet is komen opdagen om dit amendement te 
loo<: 
w 
~ verdedigen. Ik wil er graag 1et~ over zeggen. Het is gebleken in de tijd dat 
a.. 
~ het oude wetsontwerp, waarin staat dat de bedrijfsleiding inderdaad een voor-
I 
~ zitterschap heeft in de ondernemingsraad, dat dat wel degelijk van belang is, 

in de praktijk, watik direkt met een praktijk voorbeeld wil illustreren, dat 

inderdaad die bedrijfsleiding een voorzitterschap heeft. Ik zal dat praktijk

voorbeeld illustreren en ik wil er nu mee beginnen. Als bijvoorbeeld op een 

gegeven moment ér een werknemer als voorzitter zou fungeren, dan zou je een 

situatie kunnen creëeren dat die werknemer op een gegeven moment met zijn 

collegae in de ondernemingsraad een situatie scheppen dat er op een gegeven 

moment een beslissing wordt geforceerd van de direktie en dat de representant 

van die direktie op het moment dat"nij daar zit als 
lid van de ondernemingsraad 
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daar soms op een drukkende wijze op moet worden gedrukt en op die wijze zal 

die representant van de direktie soms niet in staat zijn ·om al direkt een ant

woord te geven, omdat hij soms overleg nodig heeft met andere hoofd-stafleden. 

en zodoende vind ik het amendement als zodanig, om de voorzitterschap te laten 

bij de deskundige figuur, want de direktie is per slot van rekening deskundiger 

dan de werknemers vindt ik volkomen juist en ik vraag u ook dit in overweging 

te nemen bij de stemming. 

Nog meer sprekers mijnheer Keja. Mijnheer Remkens is ook over dit punt? Gaat uw 

gang. En dan·mijnheer Keja, of andersom. 

Ja voorzitter, de verhalen die ik nu hoor, beginnen mij zo tegen de haren in 

te strijken. Ik vind het afschuwelijk, we praten over een ondernemingsraad, dat 

zijn allemaal volwaardige mensen waarvan wij zeggen ze moeten in harmonie met 

elkaar kunnen praten en dan krijg ik verhalen te horen, maar er is één deskun

dige, dat is dan de leiding en die moet dan ook de leiding nauwkeurig in handen 

houden en die moet allemaal de zaken goed kennen. Ik vind dat als je een onder

nemingsraad hebt waar alle mensen volwaardig met elkaar in harmonie gaan praten, 

dat die mensen gezamenlijk gaan bepalen wie dan die zaak voorzit •. Applaus. 

Mijnheer Remkens. Voorzitter, ook ik ben van mening dat ondernemingsraadsleden 

volwassen, zelfstandige mensen zijn, die zelf best in staat zijn om te bepalen 

wie de vergadering moet leiden. Ik ben het overigens met de bepaling hier in 

het verkiezingsprogramma dat de ondernemingsleiding deel moet blijven maken van 

die ondernemingsraad van harte eens. Alleen die ondernemingraad moet zelf maar 

bepalen wie de leiding heeft. 

Ja, ik wou gaarne nog een reactie geven op de voorgaande spreker voor deze. 

Deze spreker sprak over het feit dat ik gesproken had over een deskundigheid 

van een directielid, van bedrijfsleiding. Ik geloof niet dat we kunnen ontken

nen dat bedrijfsleidingen die direkt geconfronteerd worden met bepaalde problemen, 

met name ook door hun opleiding, daar zitten ze voor in de leiding, meestal zijn 

dat sociale zaken, dat die wel degelijk als deskundigen kunnen worden aangemerkt. 

Ik denk dat daar over het algemeen geen ondernemingsraadsleden tegen opgewassen 

<;ijn. Zodoende is het wel degelijk een goed feit om een deskundige leiding te 

hebben. Dat was mijn oogpunt. 

Dank u wel, ik kan u nog zeggen, dat u dit amendement 322 een beetje moet zien 

samen met 323. Punt e. waar 322 betrekking op heeft is een soort reactie, een 

stelling neming tegenover de nu hoop ik vervallen ontwerpen om die ondernemings

raad te splitsen in een aparte p~soneelsclub waar dan later in een vèlgende 

fase de directeur zou mogen binnenkomen. Dat wordt hier dus duidelijk vastge

steld. In overeenstemming tot wat sommige sprekers hebben gezegd meende het 

hoofdbestuur dat we niet beslist zouden moeten voorschrijven dat de voorzitter 

de directeur/directie zou moeten zijn. Dat sluit ook aan bij een partijraad 
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over dit onderwerp die we meer dan een jaar geleden hebben gehouden, toen bleek 

duidelijk over dit punt de stemming zeer verdeeld te liggen,wij menen dat het 

niet juist is om het nu zover terug te draaien dat het beslist zo moet. Het zal 

ongetwijfeld, dat wil ik mijnheer Blank toegeven, in de praktijk vaak zo zijn, 

dat men vindt dat de directeur het beste in staat is om ook voor te zitten. Kaar 

dat moet men dan in vrijheid beslissen. Dus daarom zegt het hoofdbestuur, laat 

u dit open dan kan men dit naar eigen wens invullen. 

Hamburg, Utrecht, mijnheer de voorzitter, ik zou dit bijzonder graag willen 

ondersteunen en voorzover nog nodig heeft de heer Blank in zijn laatste woorden 

mij nog meer doen toekomen aan de stelling van het hoofdbestuur, dat men dit open 

moet laten, voorzover ik daar nog niet van overtuigd was. Het is jammer dat Ommen 

er niet is, ik zou bijna zeggen, dan zouden ze hun voorstel wel ingetrokken heb

ben. 

Dank u wel, dan breng ik in stemming 322. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. 

Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten vooro Blauwe kaarten tegen. 

Dan is het amendement met bijna algemene stemmen verworpen. 323. Daar is een 

spreker over. 

Ja mijnheer de voorzitter, Maschapt (?), nog sprekend namens de afdeling 

Cap,lle a/d IJssel die het amendement heeft voorgesteld. Wij stellen niet 

voor om de structuurwetgeving nu op dit moment te gaan wijzigen, zoals staat 

in de partij-programma's van de PVDA en CDA. Wel stellen wij voor om de stel

ling dat het onverkort gehandhaafd moet blijven iets terug te nemen, omdat er 

namelijk ontwikkelingen gaande zijn - niet alleen in ona eigen land, bij de 

reeds genoemde partijen - maar vooral ook op europees gebied, waarbij ik denk 

aan de europese vennootschap en waarbij ik denk aan de recente ontwikkeling in 

West-Duitsland en zoals u wellicht weet in de komende ontwikkelingen in Enge

land waar net een rapport van Lord Buddock is gepresenteert die allemaal gaan 

in het kader van een meer direkte vertegenwoordiging van de verschillende groepen 

niet in het bestuur maar in het toezicht van het bestuur. En ik geloof dat wij 

daarvoor, voor die ontwikkelingen die in de komende vier jaar zich zeker zullen 

gaan voordoen, toch in ieder geval een open oog moeten houden. 

Dank u wel. De redenen dat het hoofdbestuur dit ontraadt en zelfs met kracht, 

dat is dat wat het amendement voorstelt een politiek bijzonder onduidelijke 

situatie creëerd. Iedere politieke tegenstander zal zeggen, zie je wel, daar 

valt mee te onderhandelen. Daar kwam nog bij dat het hoofdbestuur en ook de 

opsteller van het programma uitdrukkelijk van mening is dat het harmonie-model 

niet een tijdelijke zaak is voor een paar jaar, afhankelijk van ontwikkelingen 

elders in de west-europese wereld, maar een uitdrukkelijk essentieel liberale 

zaak die we blijven handhaven ook in Europees verband. 
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Wij zijn en blijven tegenstanders vm de polarisatie-gedachte, dat het be

drijfsleven kan bloeien als aan de ene kant de ene partij de werknemers 

staan en aan de andere kant de andere partij, de leiding die elkaar dan voort

durend bevechtend die onderneming tot bleei moeten brengen. Dat is essentieel 

niet onze visie en wij wilden dat duidelijk stellen door het woord onverkort 

op te nemen, als men daarvan zegt vooralsnog van kracht, dan is dat vlees noch 

vis en dat willen wij in ons verkiezingsprogramma niet opnemen. 

Mijnheer de voorzitter, mijn naam is Rita de Jong en ik spreek namens de af

deling Zandvoort. Ondanks uw negatieve advies wil ik toch de vergadering aan

bevelen dit amendement aan te nemen, aangezien dat naar mijn mening meer in 

overeenstemming is met datgene wat gisteren is aangenomen onder hoofdstuk 3, 
paragraaf 1b, n.l. over het aanpassen van de wetgeving bij veranderende maat

schappelijke opvattingen. Dank u. 

Ja, maar niet alle maatschappelijke opvattingen moeten veranderen. Onze partij 

heeft er sommige die ze van waarde vindt ook voor de toekomst die ze niet wil 

veranderen. 

Voorzitter, ik zou graag het voorstel van het hoofdbestuur ondersteunen, ik be

grijp het wel en ik voel ook wel wat voor de motieven die Capelle aan de IJssel 

hebben bewogen om dit amendement in te dienen. Ik ben met u van mening dat in 

deze formulering we er bepaald niet aan zouden moeten beginnen, had de afdeling 

Capelle gesteld, de beginselen van de structuurwetgeving gebaseerd op het har

monie-model blijven onverkort van kracht, dan zou ik het amendement gesteund 

hebben, maar in deze situatie geloof in dat we er verstandig aan doen om te 

blijven bij de tekst zo die hier is, en tertium kunnen we helaas niet invoeren 

en daarmee moet het dan maar blijven zoals het door het hoofdbestuur is voorge

steld. 

Dank u wel, mijnheer Rietkerk. 

Ja voorzitter ik ben het met de heer Maschapt (?) helemaal eens dat deze pro

blematiek op dit ogenblik niet alleen nationaal en ook internationaal volop 

in discussie is, ik verwacht ook dat wij in ons land in de komende jaren hier 

nog verschillende ontwikkelingen over te zien zullen krijgen. Het is alleen 

zo dat wij ons politiek heel duidelijk hebben uitgesproken voor het harmonie

model, dat wij in de vorm van bijv. een Raad van Commissarissen, zo ook sterk 

voorstander zijn van een eenheid van commissarissen. Juist omdat dit onderwerp 

in de komende jaren in discussie is en wij natuurlijk ook mee-studeren over 

deze zaken geloof ik toch dat het belangrijk is dat wij de uitspraak of for

mulering van mt hoofdbestuur volgen om te onderstrepen dat voor ons die een

heid van toezicht en beleid gaat boven het opsplitsen in blokken, ook in dit 

soort organen. Dat is voor mij althans de essentie van die uitspraak als wij 

gaan zeggen dat wij dat voorlopig of vooralsnog blijven vinden, dan wekken wij 

de indruk op dit punt alweer te gaan toegeven en ik geloof dat dat minder juist 

zou zijn. 
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Het amendement 323. Rode kaarten voor. Die zijn er niet, dan is het amendement 

naar ik aanneem verworpen. U wilt het helemaal zien? Rode kaarten tegen. 

Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten 

tegen. Het amendement is verworpen. Nummer 324. 

Overdijk, afdeling Barendrecht. Het is naar ons gevoel essentieel om in de 

stellingen van deze paragraaf de inhoud en de gedachten van die paragraaf 

vollediger naar voren te brengen. Dus niet zonder enkele inleidende stellingen, 

gelijk we beginnen met vorm het werkoverleg, hetgeen toch al een omstreden zaak 

is, maar daaraan te laten voorafgaan de hiergenoemde stelling. Bovendien moet 

ik constateren dat in Vrijheid en Democratie de tweede stelling die bij ons 

amendement hoorde niet is afgedrukt, maar ook die kwam uit de tekst en luidde 

er moet bewust worden gestreefd naar het meer inschakelen van de werknemers -bij 

het beleid en daarop volgend dan de stellingen zoals die genoemd zijn, ,met een 

aantekening dat wij zeiden vormen van werkoverleg i.p.v. werkoverleg. Die stel

lingen zullen veelal afzonderlijk worden gehanteert en dan lijkt mij een wat 

vollediger beeld over deze zaak op zijn plaats. 

Dank u wel. De reden dat wij het niet hebben opgenomen is, is dat wat hier 

staat volstrekte omschrijving is van het harmonie-model zoals onder f. omschreven 

en het staat in de inleiding dus wij wilden het niet nog een keer opnemen. 

Zijn er voor amendement 324 rode stemmen voor? Rode kaarten tegen. Gele kaarten 

voor, Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. Dan is 

het met meerderheid verworpen. Dan krijg ik 325. 

Troost, kamercentrale Den Haag. De reden dat de afdeling kamercentrale Den 

Haag voorstelt deze passage te schrappen, dat is dat hij niet wel begrijpelijk 

is voor degenen die dit verkiezingsprogramma moeten lezen, We hebben nog over 

wogen een amendement in te dienen waarin zou kunnen staan wat hier beoogd wordt 

tot uitdrukking te brengen, maar echt daar waren wij te zeer over in het on

zekere wat hiertoe eigenlijk precies bedoeld werd. Den Haag meent dat het ver-

~ kiezingsprogramma begrijpelijk behoort te zijn, en stelt daarom voor te schrap-
i= 
~ pen. 
0 
~ 
< 
à 
~ Mijnheer Troost, ik meen te merken dat u geen zelfstandige bent, want een 
~ 
w 
~ zelfstandige begrijpt dit bijzonder dmders goed. Het gaat er om dat de on-
a_ 
< dernemer in midden en klein-bedrijf niet alleen wordt belast voor de dingen 
< 
I u die hij als winst geniet, maar ook rekening.gehouden ziet met wat zijn ar-
Vl 

beidsprestatie, zijn arbeidsinkomen is. Bovendien vindt u het in andere pun

ten ook. Het hoofdbestuur is van mening dat deze passage niet moet worden ge 

sc•rapt. 

Dat is er dan niet duidelijk in te lezen, 'voorzitter, wat er nu gezegd' is en 

dat is namelijk het punt van Den Haag, dat het verkiezingsprogramma begrijpe

lijk moet zijn. 
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Ja, we zullen kijken of dat in de inleiding nog verduidelijkt moet worden, 

maar ik dacht dat het in middenstandskringen wel begrepen was. 

Beijer, afdeling Haarlem. De afdeling Haarlem heeft dan ook een amendement 

JOP dat punt ingediend. De bedoeling was vooral om inderdaad dit onduidelijke 

punt te laten vervallen. Het is bovendien zo dat in het ontwerp in c. wordt 

al wat gezegd over die zelfstandigen, reden te meer cm 1it punt te laten 

vallen. 

Ja, ik wil best nu praten over 326, dat wil ik er wel bij in discussie brengen, 

dat is ontraden, niet omdat men het niet hiermee eens is, maar omdat dat nu 

weer een te speciale en daardoor ook te beperkte uitwerking is. Wat hier staat 

is juist, maar het fiscale winstbegrip in het midden- en kleinbedrijf is be

paald niet alleen gekoppeld aan de waardering op basis van vervangingswaarde 

want er spelen veel meer punten bij. Belastingvrije pensioenreservering om 

maar eens wat te noemen, bepaalde investeringsaftrek,'indexering dat staat 

ook in een apart punt. Ik breng in stemming amendement 325 van Den Haag. 

Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. 

Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. Dat amendement is verworpen. 

Dan 326 van Haarlem • 

Mag ik nog even wat zeggen mijnheer de voorzitter? (Ja, mijnheer Beijer). 

· Ik zou het wel plezierig vinden om een motivering van het hoofdbestuur te 

hebben waarom men ertegen is. 

Ik dacht, dat ik dat.nét gezegd had, omdat het op zichzelf een juist onder

deel is van de fiscale herziening, maar dat er wel 5 of 6 andere even belang

rijke punten ook genoemd worden. Als we dus zo in bijzonderheden treden, moetm 

we ze of arremaal noemen of we moeten het vatten onder de algemene omschrijving 

als onder punt b. Dus men is het met dit punt wel eens, maar dan is het onvol

ledig. Dus reservering voor pensioen, indexatie voor de inflatie, investerings

aftrek-regelingen. U kunt veel meer noemen. 

Dat wou ik ook vragen voorzitter (Meijeraan). De bedoeling van dit amendement 

niet alleen 57 is aangenomen, en daarom dubbel zou zijn. 

Dat is best mogelijk. 57 zegt u? Ja, dat valt natuurlijk onder dat hele punt 

van de schijnwinsten, dat is wel niet alles, maar dat hoort er ook bij. 

Ik ontraadt de vergadering om het hier nog apart te omschrijven, het staat-dus 

voldoende in ons programma. Amendement 326. Rode kaarten voor. Rode kaarten 

tegen. Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe 

kaarten tegen. Dan is 326 verworpen. Dankrij ik 327. 

Mijnheer Hamburger. Graag een vraag mijnheer de voorzitter. Amendement van 

Utrecht om de bepaling te schrappen, had met name betrekking op de para-com

mercialisatie. 
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Het probleem was namelijk of daar mede onder zou vallen het vraagstuk dat 

sportcantines en andere cantines, tenslotte voor het normale gebeuren van de 

groep, normaal door zouden kunnen gaan en of het de bedoeling zou kunnen zijn 

ook dat te verpachten aan derden en in commerciële exploitatie te willen brengen. 

Als op dat punt onze vrees ongegrond was, denk ik dat de afdeling Utrecht er geen 

probleem mee heeft om het amendement in te trekken. 

:; 
o Mijnheer Hamburger het gaat er helemaal Qm wat u verstaat onder normaal. De 
0, 
c 1 mensen in midden- en kleinbedrijf zijn juist van mening dat allerlei gesubsi-

] diearde semi door de overheid gefinancieerde horeca-bedrijven inderdaad niet 
liJ 

~ normale concurrentie vormen en dat daar dus, tenzij het in besloten kring ge
"2 
~ beurd, inderdaad een vrije verpachting moet zijn. Dat is inderdaad de bedoeling 
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van deze bepaling. 

Mag ik even in de verte kijken of mijn lastgevers vinden of het amendement in 

stemming gebracht moet worden of dat het ingetrokken mag worden • 

Mijnheer de voorzitter, er staan twee stukken in dit amendement. Er staat name

lijk beunhazerij en paracommercialisme. Dat woord beunhazerij is een zeer rek

baar begrip. Er zijn een heleboel mensen die op een bepaald moment een zekere 

functie in loondienst vervullen en daarnaast langzaam voor zichzelf iets willen 

gaan opbouwen. Deze mensen worden dan toch wel vaak als beunhazen gekenschetst. 

Ik vind het bijzonder gevaarlijk dat wij als liberalen in ons programma iets 

gaan opnemen, waardoor het mensen onmogelijk wordt gemaakt om langzaam van loon

dienst naar zelfstandigheid te komen. Ik zou dan ook deze schrapping ten zeerste 

willen aanbevelen. 

Dank u wel, ik wijs erop dat het begrip beunhazerij niet betekent wat u bedoeld 

Iedereen die zich zelfstandig maakt, dat betekent alleen iemand die zich met ont

duiking van wettelijke bepalingen, zowel op het gebied van vestigingseisen als 

van sociale wetten, ten koste van zijn collega's die zich wel aan de regelingen 

houden, naar voren wenst te dringen. Dat is iets wat wij bepaald niet als libe

raal beschouwen en dan ook zeker niet willen aanbevelen. 

Mijnheer de voorzitter mag ik nog even het woord? Ik ben erg blij dat u op dit 

moment ee:t toelichting gaf over beunhazerij, dat is namelijk juist het samen

brengen van deze twee begrippen in een voorstel wat het grootste bezwaar was 

van de afdeling Utrecht. Want zodra het gaat over paracommercialisme denkt 

iedereen aan sportclubhuizen en als die dan in een adem genoemd worden met het 

woord beunhazerij, dan schept dat een soort weerstand in de sportwereld die 

zegt wij houden jarenlang met inzet van eigen bemaning in besloten kring - en 

dan geef ik u graag toe dat dat wel eens ietwat uit de hand loopt en dat er 

regels moeten komen om dat op plaatselijk niveau te stroomlijnen - maar ik 

dacht dat het hier niet plaats moest vinden in een landelijk verkiezings-

programma en op deze manier een smet werpen op de vele mensen die in de sport 

vrijwillig werkzaam zijn voor hun club door dat te doen in cantines in clubhuizen. 
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Mevrouw, daar slaat het helemaal niet op en ik ben niet met u eens dat dat zo 

wordt gesteld. Parac·ommercialisme is alleen datsene wat ik zo straks heb gezegd. 

Als u het had willen splitsen, had de afdeling Utrecht daartoe een amendement 

moeten indienen. Ik breng in stemming 326, nee 327.Rode kaarten voor. Rode 

kaarten tegen. Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. 

Blauwe kaarten tegen. Dan is dat verworpen. Dan krijgen we 328. 

Rontetap, afdeling Amsterdam. Mijnheer de voorzitter, wij hebben voortdurend 

gepleit, dat we geen onnodige zaken in ons programma zouden opnemen. We hebben 

gisterenavond nogal mogen discussieren over het artikel dat luidt• "De wetten 

worden nageleefd en strikt en consequent toegepast". Mijnheer de voorzitter, 

misschien was het de opstellers vandit programma ontgaan, dat inmiddels het 

besluit op de ruimtelijke ordening is gewijzigd waardoor gegarandeerd •ordt 

dat aan dit soort detailhandels-voorzieningen paal en perk wordt gesteld. 

Het is namelijk zelfs zover gaand met deze wijziging van het besluit op de 

ruimtelijke ordening dat door de noodzaak van het toepassen van het zgn. 

~ rondmodel, het vrijwel onmogelijk wordt zelfs om nog zo'n vestiging van de 
c:: 

.!! 
~ grond te krijgen. Dus het is volstrekt overdadig om in ons program te zetten 

J:. 
'ii 
z dat die dingen moeten worden beperkt, want als de wet goed strikt en conse-
v 
~ quent, zoals we het gisterenavond hebben gewenst, wordt nageleefd, dan zullen 

~ automatisch vanwege de afweging van belangen die moet plaats vinden op grond 
"'E 
~ van de artikelen in het besluit ruimtelijke ordening, leiden tot een beperkte 

OI: 

iii 
~ 
u; 
..>< 

toelating van deze commerciële voorzieningen. 

& Dank u wel. Volgende spreker. 
V) 
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Mulder, afdeling Soest. Ik geloof dat wij deze amendementen sterk kunnen onder-

steunen om een heel andere reden. Het voorstel wat er hier staat is namelijk 

een verdere ondergraving van de gemeentelijke autonomie. Uit dat punt willen wij 

sterk steunen de kwestie van het schrappen van dit onderwerp. 

Mijnheer de voorzitter, Reukels afdeling Utrecht. Wij zijn buiten dat wij ons 

volledig aansluiten bij Amsterdam, wat ik gewoon aanneem dat het een punt is 

wat u geween telemaal over het hoofd heeft gezien. We willen ook zeggen dat 

het bijzonder onverstandig is van de VVD om een keus te maken tussen de be

langen van de burgers en de belangen van de middenstanders. Wij ontraden dan 

ook ten sterkste om dit in het verkiezingsprogramma te zetten. Laat staan of 

het goed of fout is. 

Voorzitter, Remkens, namens afdeling Groningen even het volgende. Ik wil nEt 

vervallen in juridische haarkloverijen, maar het gaat hier dacht ik in de eerste 

plaats om de vraag of de VVD vanEning is, dat ten bate van middenstandsbedrijven 

in de steden, allerlei ongewenste ontwikkelingen, vaak soms ook wat minder eer

lijke concurrentie moet worden tegengegaan. Ik dacht dat het voor de VVD een 

heel goede zaak was om dat vandaag in het programma op te nemen. 
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Dus u bent ervoor, begrijp ik dat? 

Ja, voor de tekst, tegen het amendement. 

Mijnheer Lei ten, ik wou wel tot een stemming konen. ::A:ij:'lheer !.ei ten en dan nog 

mijnheer ..... 
Voorzitter, voor dat u tot een stemming komt, wou ik u graag signaleren dat 

dit punt bekeken is in een vergadering van de la.nà.elijke midden,;tandscommissie. 

Daar was men van mening om de huidige tekst te handhaven en wel om de volgende 

redenen. In het algemeen zijn wij tegen tal van vestigingen, bijv. dat een 

landbouwschuur wordt omgezet in een winkel. Dan krijg je een cash en carry be

drijf in oude fabrieken e.d. Dan gaat het duidelijke om oneerlijke concurrentie 

verhoudingen. Aan de andere kant, mijnheer de voorzitter, wil ik uitdrukkelijk 

signaleren, dat de opstelling van de middenstandscommissie van onze partij niet 

zodanig is, dat we zeggen wij zijn er tegen, iedere vestiging van een winkel in 

een weiland. Alleen wanneer dat ongewenst is, en dan gaat het niet alleen om 

het belang van de middenstand, maar om het belang van de hele bevolking, het 

handhaven van de functie van binnensteden, het handhaven van de leefbare ge

meenschap, voorzieningen en dergelijke. 

Mijnheer Heemstra. Mijnheer de voorzitter, ik wilde het laatste gedeelte van 

het vorige verhaal even ondersteunen. Ik ben ook van mening dat het vertrek van 

de grote bedrijven uit de middenstand, eh pardon uit de binnenstad, voor die 

binnensteden en voor de leefbaarheid van die binnensteden heel gevaarlijk kan Z1Jn 

Ik heb een stad, waar ik woon en die u ook kent, daar zitten de grote gaten in 

en we zitten gewoon te springen om een paar hele belangrijke grote bedrijven die 

daar heen komen, want dat zal de trek naar de binnenstad duidelijk versterken. 

Dank u wel, ik zou het nu willen afsluiten. Laatste spreker. 

~ Van Pelt, afdeling Smallingerland, mede namens de kamercentrale Leeuwarden. 
1-
Vl 

0 Wij zijn het wel eens met de vorige spreker, maar wij menen dat het pertinent 
~ 

< niet in deze paragraaf thuishoort. Het is een kwestie van ruimtelijke ordening 
à 
~ en niet van middenstand. De middenstand moet recht hebben om zich te vestigen 
w 
~ waar de mogelijkheden hem het bieden. 
0.. 
< < :c 
~ De reden waarom het wordt ontraden is door verschillende sprekers genoemd, 

niet alleen de directe belangen ~an de middenstand, maar ook het mndhaven 

van de leefbaarheid van de binnenstad. Er staat uitdrukkelijk wordt beperkt, 

het wordt dus niet uitgesloten. Het besluit ruimtelijke ordening geeft niet 

een absolute aanwij~ing dat dit definitief gebeurd. Het is goed om dit in het 

partijprogramma vast te leggen, want het betreft de autonomie van de gemeente

raden en gemeentes is het nu juist de bedoeling dat ook de gemeenteraadsleden 

hierin een aansporing zullen zien om bij hun concrete beslissingen bij dit 
punt rekening te houden. 
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Het is dus op geen enkele inbreuk op de gemeentelijke autonomie • 

Maar, wij nemen toch niet op in ons programma wat niet tot overheidedaden 

leid?. 

11 

Ik wil dit in stemming tot uiting laten komen. Rode kaarten voor. Rode kaarten 

tegen, Gele kaarten voor. Gele kaarten voor. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten 

tegen. Verworpen zegt het stembureau. 329. Daar is geen spreker voor? Dan wordt 

het niet aangenomen, dan krijgen we 330. Geen spreker? Dan is dat ook n~t aan

genomen. 331, ik breng dat ook in discussie met 332, er staat per abuis 322. 
Komt u over dit punt? Niet, geen sprekers? Dan is 331 aangenomen en 332 ver

worpen. 333, geen sprekers? Het wordt aanbevolen, dus aangenomen. 334 is inge

trokken door Rotterdam. 335, ja gaat uw gang. 

Voorzitter, ik heb een ochtendvergadering namens de afdeling Idaarderadeel en 

namens de kamercentrale Leeuwarden gevraagd waarom amendement 257 ontraden werd. 

Daaruit bleek uit de discussie dat de bepalingen die dit amendement bevatten 

onder amendement 335 ook tot vervulling zouden kunnen komen. Het hoofdbestuur 

heeft de suggestie gewekt op dat moment, voordat het amendement werd ingetrokken 

dat zij aan de bezwaren van de afdeling Idaarderadeel en de kamercentrale Leeuw

arden tegemoet zou komen. Het betrof hier het ontbreken van de afgeleide werk

gelegenheid in dit punt en ik zou nou graag van u willen horen op welke wijze 

u dat denkt te realiseren. 

De heer Wiegel. 

Voorzitter, ik geloof dat we vast moeten houde.n aan de regels die we ons zelf 

hebben gesteld. Dat betekent dus a. dat wij vasthouden aan ons advies aanbeve

len van dit amendement en dat het aspect van de werkgelegenheid, waar wij het 

inhoudelijk mee eens zijn, maar dat we formeel nË t in dit amendement kunnen 

inbrengen omdat de amendementen niet kunnen worden veranderd, dat we dat in

brengen in'de toelichting daaromheen. Zodat duidelijk uit de toelichting in de 

tekst kan blijken dat aspect van de werkgelegenheid wat we hier, met de geachte 

afgevaardigde, eraan verbonden willen zien als juist. 

Dank u wel, kunt u zich hiermee verenigBn? 

Ja, hier kan ik me mee verenigen. 

Dan beschouw ik het amendement als aangenomen. Want het wordt aanbevolen en u 

krijgt dus die werkgelegenheidsparagraaf nog in de toelichting terug. Dan krijgen 

we 336. 

Mevrouw Bierman, afdeling Heemstede. Wij hebben gezegd schrappen, omdat ons 

eenvoudig bleek dat helemaal njemand begreep wat hiermee bedoeld werd. Positie-

versterking van de pachter, danwel de verpachter, danwel herziening van de pacht
wetgeving in het algemeen. 
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Er staat hier één regel, in de inleiding staan er twee. Ik wou u voorstellen 

mijnheer de voorzitter om daar een derde aan te spenderen, zodat het redactio

neel iets duidelijker wordt. 

Mijnheer de voorzitter, de kamercentrale Leeuwarden ondersteunt dit. 

Voorzitter, het is dacht ik wel duidelijk, dit betekent dat de pacht als finan

cieringsbron in de landbouw moet worden versterkt en dat lijkt ons als afdeling 

Groningen alleen maar een uitstekende zaak. 

~ Het doet·me genoegen dat de heer Remkens de bedoeling wel heeft begrepen. 
"'Ë 
~ De tekst van het artikel bedoelt aan te sluiten op een vDoeger rapport van de 
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Telder Stichting en een passage in ons vorig verkiezingsprogramma, dat wij door 

een redelijke pachtregeling het zo houden dat er voldoende land ook voor ver

pachting beschikbaar komt. Als de pachtprijs te laag is, dan wordt het insti

tuut van de pacht als instelling verdwijnt, omdat dan niemand z'n grond meer 

wil verpachten. Dit vonden wij een belangrijk punt en daarom ontraden wij 

om dit te schrappen. 

Mevrouw Bierman, ik sta niet op schrappen, mijnheer de voorzitter. Ik zou graag 

willen dat u er een enkel zinnetje ••••• 

We zullen in de toelichting proberen, dit nog te verduidelijken. Akkoord? 

Dan is dit amendement verder niet aangenomen en dan krijg ik 337. 

Bomhof van de afdeling Kampen/IJsselmuiden. Mijnheer de voorzitter, allereerst 

een opmerking. De aanduiding amendement afdeling Kampen/IJsselmuidan en Rotter

dam is niet juist. De ledenvergadering van de kamercentrale gehouden op 18 jan

uari j.l. werd dit amendement door de vergadering unaniem en met instemming aan

vaard, en nam het bestuur van de kamercentrale Zwolle dit over. Andere afdelingen 

binnen de kamercentrale trokken soortgelijke amendementen in. De aanduiding van 

dit amendement zou dus moeten zijn: amendement van de kamercentrale Zwolle en 

de afdeling Rotterdam. Mijnheer de voorzitter, het instituut van de pacht maakt 

een belangrijk deel uit van het totale terrein van de grondpolitiek. En hoe 

belangrijk die grondpolitiek is, behoeft na deze week geen betoog àeer. Het is 

daarom noodzakelijk dat terzake van de pacht de VVD zijn intenties duideli~ 

formuleert, zo duidelijk dat er geen aanleidingfut misverstand wordt gegeven. 

Van die misverstanden is ons gebleken. Zo bleek ons dat zowel van pachters als 

verpachterszijde in de gemeente waar ik woon de indruk bestaat dat de bestaande 

pachtwet naar het oordeel van de VVD, de rechten van de pachter nos meer zou 

moeten worden verbetert. De inleidende tekst spreekt over een geleidelijke ver.,. 

hoging van de pachtprijzen •••••• 

]k moet u met oog op de tijd onderbreken. Uw betoog en zijn strekking is duide

lijk, maar u hebt zo straks gehoord, dat wij toezeggen deze intentie in de 

inleiding op te nemen en wat hier staat is een uitwerkJ.'ng 
die ons niet zo 
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helemaal kompleet voorkomt. Met name die herziening zou niet jaarlijks maar 

periodiek gebeuren. Rotterdam deelt net mede dat zij het amendement intrekt. 

Wilt u het toch handhaven of kunt u Rotterdam volgen. Het komt dus in de in

leidende beschouwing, daar wordt het toegelicht, zoals zo straks gezegd. 

Ik wil het amendement intrekken, ik wil dan aan de redactiecommissie drie zakén, 

drie korte punten formuleren. Dat is dat er voor de pacht terzake van de instand

houding en de versterking v.an de pacht ~ kernvoorwaarden aanwezig zijn, dat is 

dat er over en weer tussen pachter en verpachter een rechtvaardige en evenwichtige 

verdeling van rechten en plichten moet zijn. Dat het verpachten van land tot een 

redelijk economisch rendement moet leiden en dat het pachten van land een rede

lijke en economische ••••••• 

Ja mijnheer ik onderbreek u, want u hebt het net ook al gezegd, het staat in 

uw amendement, het staat zelfs in de huidige pachtwet, dus het is helemaal geen 

punt. We zullen dit uitdrukkelijk in overweging nemen, en ook in de inleiding 

verwerken, weest u daarop gerust. 337 is dus nu ingetrokken. 338, geen sprekers? 

Dan is dat niet aangenomen. 339, ja. 

Namens de afdeling Groningen zou ik dit graag nog even willen toelichten. Van 

den Bus is de naam overigens. De tekst zoals die door het hoofdbestuur is voor

gesteld, zou de indruk kunnen weken, het is ongetwijfeld niet de bedoeling, dat 

er mensen door de scholing opgeleid kunnen worden tot radertjes in het bedrijfs 

leven en om deze indruk weg te nemen en onmogelijk te maken dat eventuele tegen

standers ons hiervan zouden gaan beschuldigen, leek .het de afdeling Groningen 

nuttig om een toevoeging te maken, zodanig dat het iedereen duidelijk moet zijn 

dat de VVD niet van mening is dat mensen opgeleid worden tot radertjes in het 

maatschappelijk leven alleen om in technische zin, maar dat ze ook nog algemeen 

vormend worden opgeleid en dus kunnen functioneren als mensen. en niet als half

automateno 

Dmk u wel. 

Hr. Wiegel. 

Voorzitter, eens op zichzelf met wat de heer Van der Bus heeft gezegd. Ik geloof 

toch dat zijn amendement niet verstandig is, want als je kijkt naar de letter

lijke tekst daarvan, de toevoeging: "zonder dat dit ten koste gaat van etc." 

dan zou je daar ook in kunnen lezen, dat het beter doen aansluiten van die 

leerprogramma's op dit eisen die het beroepsleven stelt, dat dat op zichzelf 

tenkoste zou kunnen gaan van die individuele ontplooiingsmogelijkheden, ter

wijl wij juist van mening zijn dat als je die leerprogramma's beter laat aan

sluiten dat dat de ontplooiing dient. 

De heer Wiegel stipt precies het punt aan wat de afdeling Groningen bedoelde 

Hij heeft het anders uitgelegd dan de afdeling Groningen het bedoelde. De af-

deling Groningen bedoelde dat we inderdaad bang ziJ'n dat d t it men a eru begrijpt 
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en dat willen wij voorkomen. 

Wij blijven erbij dat het toch een verzwakking lijkt als u dat eraan toevoegt, 

dan zou het net betekenen of de tekst van a. op zichzelf niet geldig en een 

onduidelijke tekst is. Nog een spreker. 

Gelder, afdeling Haarlem. Ik wil gaarne het amendement steunen, alleen de uit

leg die eraan gegeven kan worden, die zal men eigenlijk anders moeten interpre

teren. Het komt er eigenlijk meer op neer dat stage-mogelijkheden toenemen, want 

ik geloof dat het morenteel zo is, mensen die van een gewone middelbare school 

komen, weten eigenlijk in feite nog helemaal niet hoe het in de maatschappij is 

en misschien als gewoon een half jaar of een jaar voor ze die school gaan ver

laten, dat ze enige tijd in het bedrijfsleven mee draaien dat dat gewoon erg 

positief kan werken. 

Dank u wel, ik breng nu in stemming 339. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. 

Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. 

Dat is verworpen. 340, daar is een spreker. 

Mijnheer Rietkerk. Mijnheer de voorzitter, ik heb met elk van de amendementen 

340 t/m 343 (die zullen we dan gezamenlijk gaan bespreken, want die gaan inder

daad over hetzelfde punt) enige moeite, maar ik heb de indruk dat deze amende

menten wellicht mede veroorzaakt zijn door een misverstand - wellicht zeg ik -

over de voorgestelde tekst. Daar staat dat het minimum jeugdloon voorlopig niet 

verhoogd wordt. Nu is het zo dat de minimum jeugdlonen, zoals die gelden vandaag, 

via een bepaalde indexering mee gaan met de loonontwikkeling. Als dat ermee be

doeld zou zijn, dat dat niet moet gebeuren, geloof ik dat we grote problemen kun-

nen krijgen.Als de bedoeling van de oorspronkelijke tekst is dat er geen extra 

geen structurele verhogingen van het minimum jeugdloon behoren plaats te vinden, 

omdat anders daardoor de jeugdwerkloosheid nog groter wordt, zou ik ervoor willen 

pleiten om de oorspronkelijke tekst te steunen en die amendementen dus niet over 

~ te nemen, maar dan zou ik van de kant van het bestuur wel graag de verklaring 
i= 
~ eerst willen hebben, dat de tekst betrekking heeft op structurele verhogingen. 
0 
~ 

< 
à 
~ De heer Wiegel. 
~ 
w 
~ Mag ik eerst een antwoord geven op dat verzoek van de heer Rietkerk. Het moet 
a.. 
~ inderdaad zo worden gelezen, dat het minimum jeugdloon voorlopig structureel 
:::c 
~ niet wordt verhoogd. We kunnen de tekst niet meer veranderen formeel, maar we 

kunnen wel in de toelichting e.e.a. verduidelijken zodat er geen misverstand 

verder over behoeft te verstaan. 

Dank u wel, dat zal dus gebeu~n. Gaat uw gang, mijnheer Blank. 

Afdeling Eindhoven heeft met het amendement 342 direct te maken. Wij hebben het 
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zelf ingediend. Wij kunnen ons voorstellen dat in het amendement 340, dat daar 

een afwijzing is, dat het in ieder geval is ontraden door het hoofdbestuur. 

Ik kan mij voorstellen dat het hoofdbestuur die ook heeft gedaan met de over

weging dat het minimum jeugdloon voorlopig niet mag worden verhoogd, om de dood

eenvoudige reden dat het niet beverdelijk is voor de jeugdwerkeloosheid waarmee 

we momenteel kampen. Ik neem aan dat dat een punt is ter overweging van het be-

stuur. 

Ja, het staat in de toelichting en bovendien, mag ik dat even toelichten, u 

moet het zien in verband met amendement 347 wat in ruimere zin zegt, tegen de 

jeugdwerkeloosheid dienen speciale maatregelen te worden getroffen, dat wordt 

aanbevolen. Wij vinden dit een heel belangrijk punt, maar dat zit hem dus niet 

alleen in de structuur van het jeugdloon, maar in veel meer kwesties. Dus waarom 

ontraden wij dit 342, om dat terug te vinden en dan aan te bevelen straks bij 

347· 

Ja, ik ben erg blij dat ik tot nu toe gesteund wordt, want nu kan ik er op ver

der bouwen. Wij in Eindhoven zeggen echter bij die kanttekening van 340 dat wij 

daarmee zo volledig mogelijk de werkgelegenheid van de jongeren wordt geschapen, 

het minimum jeugdloon moet zodanig worden vastgesteld. Nu ik geloof dat we daar

mee een wezenlijke bijdrage hebben gebracht, door het feit dat er dan niet meer 

gesproken kan worden tot een negatief verloop in de jeugdwerkeloosheid, maar dat 

we daar juist mee bedoeld hebben, dat het niet stijgen van die jeugdwerkeloosheid 

en dat hebben we dus ook gespecificeerd, naar mijn mening volkomen terecht, dat 

er inderdaad zodanig naar het minimum jeugdloon moet worden gekeken dat daarmee 

een zo volledig mogelijke werkgelegenheid voor de jongeren moet worden geschapen. 

Ik kan me niet voorstellen dat het hoofdbestuur, ik kan me ook niet voorstellen 

dat de vergadering hierbij het tegenovergestelde wil gaan zeggen en dat wij die 

specificatie niet willen, want we willen geen jeugdwerkeloosheid, dat is een 

frustrerende zaak. Als je van school af komt en je kunt geen werk vinden. Dus 

laten we dan in godsnaam dit specificeren. 

Voorzitter, Paul Luijten, kamercentrale Amsterdam. Ik heb begrepen dat Eindhoven 

het gratis wil gaan verstrekken, maar gezien de mistificaties die in de verga

dering wel de ronde doen over de tekst en de tekst kan niet veranderd worden, 

laat staan dat we kunnen zien hoe die tekst overkomt. Wij vinden niet dat je 

dit kunt gebruiken in een verkiezingsprogramma. Het komt bijzmder slecht over 

en ik vindt ook dat het geschrapt moet worden. Wij handhaven ons amendement. 

Voorzitter, mag ik een algemene opmerking maken naar aanleiding van de inter

ventie van de heer Rietkerk en het antwoord van de heer Wiegel. Dat woord 

structureel is wel bedoeld, maar dat kunnen we nu eenmaal niet meer invoegen. 

Ik meen dat mijn eerste opmerking gisteren een vraag is geweest naar de be

doeling van begrip waar u gezegd heeft, nou kijk er is inderdaad het fiscaal 

winstbegrip bedoeld en dat is dus geen verandering, dat is eenvoudig min of 

meer vergeten er in t~ zetten, wiJ' zullen dat -oord f' .. J.scaal invoegen. 
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Ik dacht dat als nu structureel bedoeld is dat u er geen probleem van zou 

moeten maken dat je dat niet zou kunnen invoegen. Het preeedent van gisteren 

heeft u, daar heeft niemand zo'n bezwaar tegen gemaakt. Als het bedoeld is 

dan dacht ik dat u zonder enige wijziging van de oorspronkelijke tekst het 

mag invoegen, eenvoudig weg, om dat het min of meer vergeten zou zijn erbij 

op te nemen, omdat het vanzelfsprekend werd geacht en dat niet bleek te zijn. 

Ik hoop dat men voorzover men dit amendement aanneemt hiermee akkoord kan gaan. 

De heer Wiegel. 

Voorzitter, als de vergadering daar inderdaad geen probleem mee heeft, wij 

uiteraard ook niet. Ik wil overigens in herinnering roepen, en ik hoop dat 

de vergadering dat ook nog eens heel nadrukkelijk wil onderstrepen, dat wij 

gisteren hebben gezegd, nu er een aparte passage over de emancipatie van de 

vrouw in het program komt hebben we ook gezegd, dan is het ook daarom ook 

heel wijs als we een aparte passage in het program over de jongeren opnemen. 

Ik zou graag zien, maar u moet natuurlijk voor de letterlijke tekst ook hier 

het hoofdbestuur weer machtigen om dat wij hierniet beschikken over letter

lijke teksten voor zo'n passage, ik zou graag willen toezeggen, ik hoop dat 

u het daarmee eens bent, dat in die aparte paragraaf over de jongeren dat wij 

met name ook de jeugdwerkeloosheid en de aanpak daarvan een zeer centrale plaats 

geven. 

Dan zou ik nu na deze woorJ.sy: tot s terra.::i~1g ·.ville!l av~rc;o.J.:cJ.. Ik breng in stemming 

amendement 340. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. Gele kaarten voor. Gele 

kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. Dat is verworpen. 

341, wordt ingetrokken. 342, rode kaarten ••••• 

Mijnheer mag ik er nog even op terugkomen, Selleraad afdeling •••• 

Dat mag u niet meer doen, straks loopt iedereen naar huis. Het is ampel toege

licht, het is door de heer Wiegel toegelicht. We gaan nu gewoon zeggen of we 

~ er wel of niet voor zijn. 342. Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. Gele 
i= 
~ kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. 
0 
~ Dat is verworpen. Bij 343 heb ik net al gewezen op 347 waarin de algemene jeugd-
à 
~ werkeloosheidemaatregelen worden aanbevolen, in dit kader wordt 343 ontraden. 
~ 
w 
~ Wie is met rode kaarten voor 343? Rode kaarten tegen. Gele kaarten voor. Gele 
c.. 
~ kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. Dan is dit ook niet 
I 
~ aangenomen. Dan krijg ik 344, dat is dus aanbevolen en wordt aangenomen. Er 

zijn geen sprekers over. 345 wordt ook aanbevolen, geen sprekers, is aangenomen. 

346 wordt ontraden. Geen sprekers? Dat gaat dus niet door. 347, heb ik net al 

genoemd wordt aanbevolen. Iedereen akkoord? Dan is dat aangenomen. 348, mijnheer 

Hartman, mijnheer Rietker? 

Ik ben benieuwd naar de motivering van het hoofdbestuur voor de ontrading, 

mijnheer de voorzitter. 
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Er wordt hier namelijk voorgesteld om voorwaarden te scheppen, waardoor het 

aantrekkelijk wordt gemaakt passend werk te accepteren. Ik moet u zeggen dat 

ik eigenlijk ook wel benieuwd ben naar de indieners, wat die ermee op het oog 

hebben. Maar in algemene zin lijkt mij dit een uitspraak die niet sterk ont

raden moet worden. 

Wij hebben het ontraden, ik meen, omdat het ter hoofdbestuursvergadering niet 

werd toegelicht. Wij vonden het vrij gedetailleerd, bovendien is het een onder

deel - en dat zal de heer Rietkerk toch bevestigen - en er is in de huidige 

wettelijke regeling alle mogelijkheid om de huidige bepalingen van passend werk 

doodeenvoudig toe te passen, het heeft dus weinig zin om waar die nog niet wor

den toegepast nu al te praten over verder aantrekkeli~ making. Maar de strek

king zijn we het roerend over eens, maar we vonden dit een erg gedetailleerd 

onderdeel van een totaal sociaal wetgevingsbeleid. 

Voorzitter, zo gedetailleerd lijkt het mij niet, want er wordt over algemene 

voorwaarden voor het aantrekkelijk maken van passend werk gesproken. Nou dat 

is precies wat wij bedoeld hebben. Over een breed terrein proberen het voor de 

mensen zo aantrekkelijk maken om dat passend werk te accepteren. Het lijkt mij 

helemaal geen gedetailleerd amendement. Ik zou het hoofdbestuur ook in overwe

ging willen geven, dat als dat hoofdbestuur het met de strekking akkoord kan 

gaan om het aan te bevelen. 

Ik wil er geen punt van maken. Ik blijf persoonlijk van mening dat het vrij ver 

gaat als je het uitvoert. Als iemand passend werk kan krijgen, moet hij dat aan

vaarden zonder dat daar nog extra cadeautjes aan worden toegevoegd. Als dat werk 

een keer per definitie passend is, dan moet men dat eenvoudig uitvoeren. Dat wij 

dat nog verder gaan versterken, daar wil ik niets op tegen hebben, maar het 

lijkt mij een beetje te veel van het goede. 

Mijnheer de voorzitter, ik wou uw betoog toch graag ondersteunen. Heemstra. 

Het lijkt mij dat men verplicht is om passend werk te aanvaarden. De moeilijk

héid is alleen dat een heleboel mensen dat begrip passend werk erg eng opvatten 

en wanneer u iets aantrekkelijk wil maken, dan zou je misschien moeten gaan 

zoeken naar maatregelen om wat minder passend werk maar op zichzelf geen onge

schikt werk 

Dat staat hier niet. Je kunt inderdaad migratie, verhuisregelingen zijn er al, 

met allerlei dingen, omscholingsregelingen die zijn er al •. Maar het eigenlijk 

begrip passend werk zoals dat hier staat, dat behoeft geen verdere stimulering. 

Ik breng het in stemming, wie is voor 348? Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. 

Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. 

Verworpen, dan krijg ik 349. Mijnheer Hartman. 

Voorzitter, Hartman Rotterdam. Een korte toelichting bij 349. Rotterdam vond dat 
niet alleen de hoeveelheid arbeidsplaatsen van belang is 

' maar ook de kwali-
teit van de arbeidsplaatsen. 

..... 
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De kwaliteit namelijk, ondanks de grote kwantitatieve werkgelegenheidspro

blemen niet op de achtergrond komen. 

Mijnheer Hartman, het hoofdbestuur was het met de strekking eens, maar men 

vond dat het niet op de weg van de wetgeving lag, en zelfs niet op de wet

gever kon liggen, om aan dit streven te voldoen. Dit is een kwestie van sociaal 

klimaat bindende onderneming. Dat zal door de ondernemingsraad/ondernemingslei

ding moeten gebeuren. Daar kan een wetgever en een parlement niet zo heel veel 

aan doen. Om dus geen verkeerde verwachtingen te verwekken vonden wij het beter 

om het niet in het partijprogramma op te nemen. 

Mijnheer Kuijk. Voorzitter ik zou toch de verdediger van dit amendement willen 

bijvallen. Verbetering van de kwaliteit van de arbeidsplaatsen is van groot be

lang ook uit het oogpunt van bestrijding van ziekteverzuim, uit het oogpunt van 

ontplooiing van de mens in zijn werksituatie. Het is vandaag al zo dat de over

heid via subsidies daar een belangrijke stimulans toe probeert te leveren en ik 

zou het een veel te negatieve indruk vinden, als op grond van uw argumentatie 

dit voorstel zou worden afgewezen. Ik geloof dat het een goede zaak is en wij 

·.hoeven dit programma toch rliet alleen zaken die de wetgever of het parlement 

in enge zin doet op te nemen. Het gaat om een stukje sociaal beleid, stimule

ring van de kwaliteit van de arbeidsplaatsen en ik zou er echt wel voor zijn. 

Als u er zo voor pleit, wil ik het gaarne overnemen en ik stel dus voor om dit 

amendement over te nemen. Iedereen akkoord? Dan krijg ik 350, is daar nog een 

spreker voor? Dat is niet het geval, dan is dat niet aangenomen en dan is 

hoofdstuk 6 voltooid. Ik breng het nog even in stemming, hoofdstuk 6 in zijn 

totaliteit. Rode kaarten voor, hoofdstuk zes. Rode kaarten tegen het hoofd

stuk. Gele kaarten voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe 

kaarten tegen. Dank u zeer. 

Evenals gisteren heeft de ondervoorzitter kans gezien om een eigentijds schema 

dat hem ter beschikking gesteld tot op de seconde te blijven volgen. Maar daar 

voor past ook wel hulde aan de vèrgadering. Dames en heren ik zou u een klein 

inzicht willen geven in het van dit moment af beoogde tijdschema. Wij hebben 

30 amendementen op de inleiding. Bij die inleiding is het in zoverre gemakke

lijk dat het natuuurlijk de bedoeling is dat wij die amendementen aannemen en 

in dit geval ons ook redactionele vrijheden veroorloven opdat de aansluiting 

met het programma, dat daarop gevolgd is, en dat u nu in zijn geheel hebt vast

gesteld dat die aansluiting duidelijk blijft. Als wij daarmee redelijke tijd 

voor half vijf klaar zijn, stellen wij voor dat de heer Wiegel nog een kort 

slot woord spreekt, waarna ik het allerlaatste slotwoord spreek. We beogen de 

vergadering om tussen half vijf, kwart voor vijf te sluiten. Ik zou u daarom 

ook dringend willen verzoeken nog hier te blijven. Wie dat onmogelijk kan doen 

wordt wel verzocht de stembriefjes in te leveren. Wij gaan over naar de vast-

stelling van het program in hoofdlijnen, zie in Vrijheid. Voorstel afdeling 

Den Haag nummer 1. om een motto er boven te plaatsen ontleend aan Thorbecke. 

. ...... 
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Steegman, kamercentrale Den Haag. Ik ken nË t de reden waarom u dit amende

ment ontraadt heeft. Ik kan me voorstellen, dat u dat heeft gedaan omdat het 

te gedetailleerd is, maar ik wil u toch in overweging geven 'li t amendement aan 

te nemen. Ten eerste omdat de werk- en werkgelegenheid in de leuzen staan voor 

de verkiezingen en ten tweede omdat - en dat is een praktisch punt - veel 

jongeren het verkiezingsprogramma nemen en proberen door te lezen en zeker 

de eerste gedeelten daarvan lezen en dan de jeugdwerkeloosheid een erg aan

trekkelijk punt is. 

Voorzitter misschien mag ik toelichten waarom het ontraden is (Hr. Wiegel). 

A. heeft de algemene vergadering inmiddels reeds duidelijk aanvaard in het 

program een passage over de jeugdwerkeloosheid. B. als u kijkt naar deze eerste 

zin A. U ziet dan tegelijkertijd dat in het werkprogramma, dat werkprogramma be

gint met precies diezelfde zin, en dat dat werkprogramma eindigt ook alweer met 

precies diezelfde zin. Dat hebben we gekozen, die drie keer diezelfde zin erin 

zetten om daarmee aan te geven onze absolute prioriteit, dat is voor iedereen 

duidelijk. Een klein toevoeginkje nog, als u het Algemeen Dagblad van vanochtend 

hebt gezien, hebt u daarin gezien een uitslag van een verkiezingsonderzoek onder 

de jonge kiezers, waarbij als grootste partij uit de bus komen, met als belang

rijkste argument bij de jongeren er moet wat gebeuren aan die W9 rkloosheid, dus 

ze weten duvels goed wat wij bedoelen. Applaus. 

Mag ik vragen of Den Haag het terwille van deze redactionele toestand intrekt. 

Wij trekken het in. 

Dank u zeer. De heer Troost heeft geen microfoon nodig de volgende keer. 

Amendement nr. 3 is aanbevolen. Iedereen akkoord, dan is dat overgenomen. 

Amendement nr. 4. is ontraden. Niemand vraagt het woord, dan is het afge

wezen. Amendement nr. 5. is aanbevolen. Dan is het ook overgenomen nu niemand 

het woord vraagt. Amendement nr. 6. is ontraden. 

Mijnheer de voorzitter, Beijer afdeling Haarlem. Ik, het doet met plezier 

dat dit amendement van Haarlem, ondanks het feit dat het tekstueel genoomd 

zou kunnen worden, toch n~t van tafel is verdwenen, wat wel het geval is 

met misschien anderen. Dit amendement van Haarlem is ook van andere afdelingen 

dat mij ook eigenlijk ingeeft om me af te vragen of deze methode van vaststel

len van het verkiezingsprogramma eigenlijk wel juist is. Het staat nu regele

mentair vast, misschien zou dat eens gewijzigd moeten worden. 

Wij spreken over amendement 6. 

Amendement nr. 6. Wij wilden ons stelsel van - het woordje van hoort er ook bij -

vervangen door de, omdat in dit amendement gezegd zou worden, dat we het huidige 
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stelsel helemaal moeten handhaven. Het volgende punt wordt geconstateerd dat 

het stelsel wellicht veranderd wou moeten worden. Reden te meer om nu deze 

worden ons stelsel van te laten vervallen en alleen maar de bestaande sociale 

zekerheid te handhaven. Dit zou ons anders weer een audium van concervatisme 

op de maag kunnen spelden. 

Ik dacht dat we ieder risico dienen te vermijden, dat men kan zeggen, door het 

schrappen van het stelsel gaat de VVD er eens even fundamenteel aan sleutelen. 

Als we die indruk zouden~ken, zouden we dacht ik volstrekt verkeerd handelen. 

Daar gaat het om. Dus ik zou dat sterk willen ontraden. Wie steunt nr. 6. 
Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. Gele kaarten voor. Gele kaarten tegeR. 

Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. Het is verworpen. Nummer 7, is ont

raden. Niemand vraagt het woord? Dan is het afgestemd. 8, is aanbevolen. Mevrouw 

Verkerk? Neen? 8 is aanbevolen en aanvaard. 9 is ontraden. 

Mijnheer de voorzitter, de woordvoerder van Oostvoorne heeft gevraagd of ik u 

en de vergadering wilde vragen of dit amendement toch zou kunnen worden aange

nomen. Er wordt gesproken in de oorspronkelijke tekst over vrees voor hun be

staan. Dames en heren, het is duidelijk dat je juist als de VVD zijn sociale 

èeleid, zijn sociale bewogenheid, duidelijk voor het voetlicht wil brengen, 

dan moeten we het niet hebben - dachten wij - over de vrees voor het èestaan, 

maar over een redelijke bestaansmogelijkheid, die wij de mensen bieden en nu 

zou iedereen die probeert om de sociale bewogenheid van de VVD over het voet

licht te brengen, overal in het land, erg gelukkig maken als u dit amendement 

zou willen aannemen. Applaus. 

~ Mijnheer de voorzitter, ik dacht, eerst een formeel argument, ik dacht dat het 
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niet kon omdat inmiddels de algemene vergadering aanvaard heeft amendement nr. 8. 

Dat staat er dus al, dat besluit is genomen. B. heb ik een feitelijk argument. 

We hebben heel expres het zo geformuleerd, vrij doet zijn van vrees voor hun 

bestaan, om daarmee keihard een tegenwicht te geven tegen die politieke tegen

standers van ons die zeggen dat als de VVD in de regering komt dat dan de mensen 

met de sociale uitkeringen bang moeten zijn, dat aan hun bestaan wordt geknabbeld. 

Daar moet op keiharde wijze ondubbelzinnig tegengas tegen worden gegeven, van

daar die formulering die we zo gekozen hebben. Juist met precies dezelfde be

doeling als mevrouw Verkerk nu analyseert en u noemt, maar ik dacht dat die 

formulering voor ons beter een antwoord was op dat soort aanvallen van onze 

tegenpartij. 

Mag ik daar nog iets op zeggen misschien. Het is natuurlijk waar dat wij aller

eerst die angst moeten wegnemen, maar ik geloof dat juist die redelijke bestaans

mogelijkheid nog veel positiever zal overkomen, ook nog iets meer geeft dan al

leen maar dat de mensen geen angst behoeven te hebben voor hun bestaan. Ik ben 

ervan overtuigd dat we dat ook met dit amendement als we dat aannemen, heel 

goed kunnen vertellen aan de mensen dat ze daarom natuurlijk ook geen angst 
hoeven te hebben. Bovendien is noch uw formele bezwaar als het eerste amende-

ment is aangenomen, dat is helemaal geen bezwaar om dit amendement dan niet 
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aan te nemen, want dit is dan alleen nog maar een aanvulling. 

Ja, ik zal me niet mengen in deze formele kwestie, want dat vindt de vergade-

ring niet prettig, maar ik wou wel zeggen dat politieke tegenstanders veel 

meer handvat hebben aan mijn overtuiging, wanneer wij het hebben over redelijke 

bestaansmogelijkheid want zij zien ons namelijk allemaal voor op een andere 

manier redelijk als minimumleiders aan. Dat is nou juist de bedoeling niet. 

Ik zou sterk willen pleiten voor de oorspronkelijke tekst "vrij doet zijn van 

vrees voor het bestaan", daar komt ook dat begrip van het liberale vrijheids~ 

beginsel in terug, dat het niet alleen vrij is ten opzichte van anderen, maar 

ook vrij van alle mog~ijke noden. 

Mijnheer de voorzitter, als ik u zou willen vragen om dan toe te lichten hoe 

u dat gaat meten. Bestaansvrees is namelijk een individuele ervaring waar 

niemand een oordeel over kan hebben. De tekst van Oostvoorne is wat dat betreft 

veel duidelijker en veel positiever dan deze onmeetbare zaak, waar angstccmplexen 

van elk individu een rol bij zouden spelen. 

Dat is nou juist de reden, omdat onze politieke tegenstanders op dat angstcom

plex een beroep doen. Daarom zeggen.we, dan moeten we het zo formuleren dat we 

daar precies tegen ingaan. 

Mijnheer Rietker. Voorzitter, op het gevaar af, dat men het ook vervelend vindt, 

dat ik het formele punt nog even noem. Ik dacht dat amendement 8 in beginsel in

hield het invoegen van de woorden mindervaliden. Dat is aangenomen, het spreekt 

dacht ik vanzelf dat als men amendement 9. waa~~geen inhoudelijke opmerking over 

had willen maken, maar naar aanleiding van uw laatste zin wil ik er toch iets 

van zeggen, dat als men amendement 9 aanneemt, natuurlijk de toevoeging minder

valide daarin geïncorporeerd moet worden. Ik dacht dat het onjuist was om te 

zeggen or::·lr:... t vre :Tu 8 11eborm ,.,._,q;e:noL:,~n, kunnen we 9 niet meer doen en als dat 

juist zou zijn, had u ze samen in behandeling moeten geven. Dus formeel kan het 

en ik dacht ••••• 

Maar u bent nu bezig een windmolen te bestrijden, want ik heb juist gezegd dat 

ik over het formele argument niet sprak. Het wcord is aan de heer Rietkerk. 

Voorzitter ik wou vaststellen, dat we het inhoudelijk het er helemaal over 

eens zijn, dat wij die redelijke bestaanszekerheid willen geven in de vorm 

van vrijwaring voor die vrees voor het bestaan. Juist om te voorkomen dat uit 

een stemming over hetzij de tekst van het hoofdbestuur of het amendement van 

Oostvoorne de indruk zou kunnen ontstaan dat wij daar anders over denken, zou 

ik toch Mevrouw Verkerk in overweging willen geven, haar amendement in~ 

trekken en u willen vragen nog eens uitdrukkelijk uit te spreken dat met uw 

wat meer politieke formulering uiteraard tenminste inbegrepen is die rede

lijke zekerheid voor het bestaan. 
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Dat is zonder enige twijfel het geval, mijnheer Rietkerk, die bevestiging kan 

ik u volledig geven. Mag ik dan, want ik weet niet of mevrouw Verkerk gemachtigd 

is om in te trekken. Dan een stemming. Wie is voor 9? Rode kaarten. Wie is daar 

tegen? Nou ja we zijn er dus voor, maar ••• Wie"is daar voor, gele kaarten • 

Wie is daar tegen, gele kaarten. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. 

De oorspronkelijke tekst is gehandhaafd en de partij is het over de inhoud 

geheel eens. Nummer 10 is ontraden. Niemand vraagt het woord, dan is het af

gestemd. Nummer 11 is aanbevolen. Niemand vraagt het woord, dan is het ook aan

vaard. Nummer 12, Den Haag is aanbevolen. Niemand vraagt het woord, dan is het 

aanvaard. Nummer 13, is ontraden. Ingetrokken. Dank u zeer. 14 is aanbevolen, 

niemand vraagt het woord? Dan is het aanvaard. 15, is ontraden. 

Van Beek afdeling Eindhoven. Mijnheer de voorzitter, de afdeling Eindhoven 

vindt het amendement nr. 15 van wezenlijk belang. Wij zijn, als we praten 

over veiligheid in de wereld, het met uw stelling, die u in principe onder b. 

formuleert eens, hij komt ook terug in het amendement. Wij zijn waarschijnlijk 

is dat een van de motiveringen, met u van mening dat ons amendement wat lang is 

geworden, maar ik dacht dat de toevoeging die gedaan was, zeer essentieel is. 

voor ons standpunt. Ik zou ook graag nog eens van u willen weten waarom u dit 

amendement ontraden heeft. 

U, hebt al precies begrepen, dac~t ik zo, iat blijkt tenminste uit hetgene 

wat u zegt waarom wij het ontraden hebben. Als u kijkt , als de vergadering 

kijkt naar de lengte van die tekst. Als we dit in dit program zouden opnemen, 

dan ziet het er buitengewoon onevenwichtig uit. We hebben ons juist in dat pro

gramma - het heeft niet voor niets het programma in hoofdlijnen - tot uiterst 

korte en zo helder mogelijke formuleringen en daar moeten we gewoon voor elke 

paragraaf en elke zin de hand aan houden, want als we het één keer loslaten 

zijn we weg. 

Ik begrijp die motivering, ik heb hem ook al zelf voorzien. Maar ik zou dan 

toch nog wel eens willen wijzen op de inhoud van de toevoeging die gedaan is. 

Nergens dacht ik in het programma wordt het op deze wijze zo expliciet gefor

muleerd en ik vraag me af of dat toch niet belangrijk is. 

Als u dat van mening bent, dat het belangrijk is en dat wil ik niet bestrijden, 

was er natuurlijk een veel betere procedure geweest, als u de zinsnede had in

gebracht via een amendement in het werkprogramma en daar had het dan echt ~ 

thuis gehoort, maar hier kan het niet. We kunnen wel, ik ben graag bereid daar 

in mee te denken voorzitter, we kunnen wel bekijken of misschien die, dat tweede 

deel uit die zinsnede nog kan worden verwerkt in de toelichting in het werkpro

gramma, daar waar hij zou kunnen staan. 

Nou, als dat zou kunnen op z'n minst heel graag. 

Dan is aldus besloten en het amendement 15 ingetrokken, maar het wordt wel 

gehonoreerd. 
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Punt 16 is aanbevolen. Niemand vraagt het woord? Dan is het ook aanvaard • 

Punt 17 is ontraden. 

Mulder van de afdeling Soest. Bij de behandeling van punt 229 heb ik u al ver

teld dat we hier op terug zouden komen, op dit punt. Het is voor ons namelijk 

wat betreft de ontwikkelingssamenwerking ~en zeer groot punt dat hier positief 

vanuit gegaan wordt en niet vanuit de negatieve negentiende eeuwse diaconnie

mentaliteit. Wij moeten een liberale positieve visie hebben op de ontwikkelings

samenwerking en daarom zagen wij ook in de aanneming van 229 al een kleine kering 

ten goede. Wij hopen daarom dat u deze ontrading positief zult kunnen motiveren 

en zouden de motivering graag willen horen, want voorms is, en niet alleen voor 

ons, maar voor vele ontwikkelingssamenwerking, eh ontwikkelingssamenwerkers, 

dit punt te zwak naar voren gekomen. 

Hr. Wiegel. De motivering van de ontrading kan kort zijn. Wij vonden de oor

spronkelijke tekst duidelijk beter. 

Hij was wel duidelijk, maar niet positief, vonden wij. 

Duidelijk beter, niet duidelijker, duidelijk beter. 

Hij is wel degelijk positief, want wij zeggen, wij willen dat de ontwikkelings

samenwerking wordt gericht op het wegnemen van armoede. Wegnemen is natuurlijk 

negatief, maar als het om armoede gaat lijkt mij dat een goede zaak. En op het 

steunen van die landen, die hun eigen ontwikkeling ter hand nemen. Wij hebben 

gisteravond beiden, de heer Wiegel en ik in onze redevoeringen de nodige aan

dacht besteed ook aan ontwikkelingshulp, daarbij hebben wij ook beiden gezegd, 

dat bij ontwikkelingshulp voorop dient te staan, de steun om de ontwikkelings

landen in staat te stellen zelfstandig te worden, het zwakke sterk maken. 

Dat is hierin ook tot uitdrukking gebracht. Maar het ga~ bij ons niet om de 

ontwikkelingslanden, maar om de individuen in de ontwikkelinglanden en dat is 

een principieel liberale visie. De mogelijk te bieden aan ieder individ~. Of 

die nu in een ontwikkelingsland woont ja of nee, om zich in vrijheid te kun

nen ontplooien, dat moeten we ondersteunen. 

Ja, maar ontwikkelingshulp is nu eenmaal bedoeld voor mensen, maar het speelt 

zich af op het niveau tussen landen. En het is totaal uitgewerkt in de ontwik

kelingshulp paragraaf die wij vanochtend hebben vastgesteld. Hier is dacht, ik 

in alle duidelijkheid de intentie van de VVD voorzover die in de hoofdpunten 

tot uitdrukking moet komen neergelegd. Maar we zullen het in stemming brengen. 

Wie is voor amendement 17? Rode kaarten voor. Rodekaarten tegen. Gele kaarten 

voor. Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. Dat is 

verworpen zegt het stembureau. 18 is aanbevolen, en aanvaard. 19 is aanbevo

len en aanvaard. 20 is ontraden en niet aanvaard. 21 doet zich een probleem 

voor dat vanochtend heel duidelijk de vergadering een uüspraak heeft gedaan 

dat het woord ongenuanceerd diende te verdwijnen, naar aanleiding van een 
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interventie van de heer Rontetap en naar ik mij meen te herinneren is ook de 

passage over particulier vervoer ook geschrapt. Wij stellen dus voor als hoofd

bestuur het voorstel 21 niet meer aan te bevelen, maar te ontraden waardoor de 

oude tekst c. blijft staan. Is men het erover eens, dat 21 wordt ontraden? 

Mijnheer de voorzitter, ik dacht, sprekende namens de heer Hofman, nog het 

volgende te mogen zeggen ten aanzien van punt 21. De heer Hofman, Haarlemmer

meer heeft gevraagd of wij het woord ongenuanceerd in 21 er tussen willen voegen. 

Neen, het gaat om het ~ndement 21, da~r staat het inderdaad in, dan hoeven we 

niets tussen te voegen. Maar de vergadering heeft vanochtend gezegd het moet er 

niet in, dus wij stellen nu voor punt c. in de oorspronkelijke versie vast te 

stellen. De vergadering beslist. Mijnheer Troost vraagt het woord, hij gaat lang 

spreken want hij heeft een microfoon nodig. 

Dat Den Haag toch even het woord wil voeren, is dat de zinsnede particulieren 

en openbaar vervoer dienen elkaar aan te vullen onder paragraaf 4. verkeer van 

hoofdstuk, nou ik kan het niet zo gauw vinden, gehandhaafd is gebleven, dus 

hier op deze plaats gehandhaafd zou kunnen blijven. Het gaat alleen om het 

schrappen ongenuanceerd om te doen aansluiten op datgene wat eerder in de ver

gadering beslist is. 

Ik moet even, is vanochtend dat particuliere en openbare vervoer blijven staan? 

Ik dacht van niet. Nou, ik kan het gaan opzoeken. Zullen we deze afspraak maken, 

dat hier exact momt te staan wat wij vanochtend hebben besloten? Dan spaart dat 

nu zoekwerk als het vanochtend besloten is met die toevoeging, dan komt die er

bij, is het besloten zonder toevoeging dan gaat hij er af. Vergadering akkoord? 

Voorzitter, mag ik even vragen. Ik dacht dat vanmorgen het woord ongenuanceerd 

er ni~ in kon omdat het in het desbetreffende amendement niet was voorgesteld, 

als ik het me goed herinner. Als die herinneringen goed waren - ik zeg het nu 

onder voorbehoud - dan zou de vergadering zich nu over de hoofdzaak van dat 

woord kunnen uitspreken. 

Neen, de vergadering heeft een duidelijke uitspraak gedaan, herinner ik mij, 

om het woord ongenuanceerd, naar aanleiding van een uitspraak van de heer 

Rontetap. 

Mijnheer de voorzitter, Gelder afàeling Haarlem, ik vindt, waarschijnlijk dat 

ik vanmorgen dat niet helemaal gevolgd heb, dat is mogelijk, maar ik vind name

lijk dat dat ongenuanceerd, wanneer je dat eruit gaat halen, dat het eigenlijk 

een beetje polariserend gaat werken. Dat vind ik jammer. 

Wij hebben inmiddels nagegaan wat vanochtend:is besloten. Vanochtend is be

sloten een zin luidende: een anti-auto beleid wordt afgewezen. 
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En daarom stellen wij nu voor, maar ik zal het in stemming brengen, 21 te ver

werpen. Wie is voor 21? Rode kaarten voor. Rode kaarten tegen. Gele kaarten voor. 

Gele kaarten tegen. Blauwe kaarten voor. Blauwe kaarten tegen. Net als gisteren, 

blijft de vergaderig uiterst consequent. Wij stellen voor •••• 

Mijnheer de voorzitter, mag ik u erop wijzen dat vanmorgen is aangenomen in 

paragraaf 4. punt a. het particulier en het openbaar vervoer dienen elkaar 

aan te vullen. Het spijt me dat u •••• 

Dat is een ander pumt. 

Dat zijn de twee punten die gezamenlijk staan in het amendement dat is voor

gesteld. 

Punt d. ja, wat aanbevolen was 271 is afgestemd. Punt d. is ongewijzigd aange

nomen daar slaat deze passage op, op dat punt d. Andere passages, het is niet zo 

~ dat wij in het program in hoofdlijnen alle punten weer kunnen gaan herhalen, die 
c 

1 in het uitgewerkte programma staan. Dit punt c. verwees naar punt d. van para-
.c 
Qj z graaf 4. van het hoofdstuk Verkeer. 
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Mijnheer de voorzitter, ik ben van mening dat u de vergadering nm stichtelijk 

in verwarring brengt door de helft van de informatie te geven. Er is vanmorgen 

aangenomen in paragraaf 4. punt d. een anti-auto beleid wordt afgewezen er is 

bovendien in paragraaf 4• punt a. het particulier en het openbaar vervoer dienen 

elkaar aan te vullen. U hebt zo straks gezegd, dat u precies dat wilde opnemen 

wat er vanmorgen is aangenomen. Die twee punten staan in dit amendement met uit

zondering van het woordje ongenuanceerd. Als u dus het woordje ongenuanceerd 

laat vallen is er precies datgene neergezet wat er vanmorgen is aangenomen. 

Ik breng 21 opnieuw in stemming. Wie is voor 21. Rode kaarten voor. Wie is 

voor 21 min het woordje ongenuanceerd. Wie is daar tegen. Wie is, geel voor. 

Geel tegen. Blauw voor. Blauw tegen. De beslissing is nu een andere en de ver

gadering blijft even consequent. 22 was ontraden. 

Mijnheer de voorzitter, Nieuwenkamp, kamercentrale Den Haag. De kamercentrale 

Den Haag betreurt het zeer dat het hoofdbestuur dit amendement heeft ontraden, 

en wel om de volgende reden. Om te beginnen is de kamercentrale Den Haag de 

vergadering zeer erkentelijk en u ook, dus ook het hoofdbestuur dat de het 

citaat van Thorbecke aan het begin van het program in hoofdlijnen is aanvaard. 

Waarom is de kamercentrale met u daarover verheugd, omdat dit citaat aangeeft 

de ideële uitgangspunten van het liberalisme. De kern van de liberale politiek 

is daarmee voorop geplaatst in het programma. Laat ik onmiddelijk aanvullen 

voor de meer materieële punten. Dat is exact de reden waarom thans wordt ge

pleit om paragraaf 7. waarin meer concrete inhoud wordt gegeven aan die ideële 

uitgangspunten van h~ liberalisme, naar voren te plaatsen. 
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Ik zou dus met klem dringend willen aanraden, dat dit amendement wordt aange-

nomen. 

De heer Wiegel. Voorzitter, je kunt natuurlijk altijd met elkaar discussieren 

over de volgorde. Er is voor elk standpunt in deze zaak uiteraard wat te zeggen, 

maar kijk eens, waar gaat het nu in de komende verkiezingen om. Ik dacht dat we 

het er met elkaar over eens waren, dat we in de komende verkiezingen en ook in 

de komende campagne de zaak zullen concentreren in eerste aanleg op het aanpak

ken van de werkeloosheid en de inflatie in het land. Nou, als we dat met elkaar 

van mening zijn en als we dat aan de bevolking willen overbrengen, laten we dat 

dan ook als eerste punt noemen, dat is dan toch ook de beste weg, dat geeft de 

beste uitdrukking aan onze aanpak, maar wij hebben besloten - en daarom staat 

het ook duidelijk in de laatste paragraaf - we hebben besloten die concrete 

punten, die we op een rij hebben gezet en waarvoor we willen werken, hebben we 

besloten nog eens te onderstrepen in die paragraaf 7. om daarmee ook aan te geven 

de koppeling tussen h~ program in hoofdlijnen en het werkprogramma dat er 

achter komt te staan, maar men moet voorop stellen dat we politiek in de reali

teit willen. 

Mag ik er nog iets aan toevoegen. Er is een heel duidelijke correlatie tussen 

de volgorde in de inleiding en de volgorde in de programma en je gaat het 

volkomen verstoren wanneer je nu in de inleiding een andere volgorde gaat kiezen 

in het program in hoofdlijnen een andere volgorde gaat kiezen dan in het uitge

werkte program. Het uitgewerkte program begint met dezelfde zin als waarmee het 

eindigt, ga je die hoofdstukken door elkaar gooien, dan gaat het hele model er-

~ uit. Wij ontraden dit en brengen het in •••• 
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Mijnheer de voorzitter, Bos, afdeling Reeuwijk. Ik dacht dat de punten in 

hoofdstuk 7, de verantwoordelijke maatschappij, een aantal principieële libe

rale grondbeginselen naar voren brengen. Grondbeginselen die wij ook op de 

affiches hebben verwoord. Ik dacht dan ook dat dat een aantal punten waren 

waarbinnen juist onze strijd tegen werkeloosheid en inflatie uitstekend tot 

zijn recht konden komen. Ik zou het een heel goede zaak vinden om deze prin

cipieële grondbeginselen voorop te zetten om duidelijk te maken aan onze tegen

standers dat werkeloosheidsbestrijding, inflatiebestrijding voor ons niet een 

doel opzich zijn, maar een middel om tot die verantwoordelijke maatschappij te 

komen. 

Mijnheer de voorzitter, dit is een verkiezingsprogram en propagandistisch ge

zien, daar moet u aan denken - moet je echt met de deur in huis vallen. 

Zo is het, we gaan het in stemming brengen. 22 wordt ontraden. Wie is er voor. 

Rode kaarten. Wie is er tegen? Rode kaarten. Wie is er voor? Gele kaarten. 

Wie is er tegen? Gele kaarten. Wie is.er voor? Blauwe kaarten. Wie is er tegen? 

Blauwe kaarten. Het is verworpen. 23 is ontraden. Mijnheer Troost. 
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Waarom heeft de kamercentrale Den Haag bezwaren tegen de titel verantwoorde

lijke maatschappij, dat is omdat daarmee gesuggereerd wordt dat de maatschap

pij een samenleving verantwoordelijk is en niet in de eerste plaats het indi

vidu. Wij zien daarin een afschuiven van de verantwoordelijkheid die iedereen 

individueel heeft op de maatschappij en de samenleving. Daar zit de oorzaak van 

het eventuele kwaad wat men bedrijft, en hij zelf draagt daar dan geen verant

woordelijkheid voor en vandaar dat wij als Den Haag zeggen vrijheid en verant

woordelijkheid. 

Bravo! U hoort akkoord vraagt nog iemand stemming? Het is overgenomen en aan

vaard. Dat was 23. 24, ontraden. 

Ja, mijnheer de voorzitter. Mijn naam is Reukels namens de afdeling Utrecht. 

Ik meen te herinneren dat wij, de VVD, een liberale partij zijn, tenminste 

dat wordt gezegd. Maar nou begrijp ik niet dat iemand een ander kan verplichten 

zijn talenten ten volle te gebruiken ten opzichte van zichzelf en ten opzichte 

van de maatschappij. Het lijkt me volledig in tegenstrijd met, of tegenstrijd, 

in strijd met de liberale principes, waar iedereen vrij is. Waar staat het, hier 

overal om u heen. In vrijheid om het te bepalen. Wij vinden wel dat het genoemd 

moet worden in het partijprogramma, maar niet in deze sterke mate • 

Dan had u een amendement moeten indienen. Wij leggen, mijnheer de voorzitter, 

dames en heren, niemand die verplichting op, maar wij zeggen wel wat wij ervan 

vinden en wij vinden dat inderdaad mensen aan zichzelf verplicht zijn en aan de 

samenleving om de talenten die hij of zij heeft ten volle te gebruiken. Dat is 

niet het opleggen, dat is een mening. 

Ik zou dit gaarne dan dadelijk in een stemming willen zien. 

Dat zullen wij u dan laten zien. 24 wie is er voor. Er is om stemming gevraagd. 

Na nog enige bijval hoop ik. (Gaat uw gang) Mijnheer de voorzitter, het ontraden 

van punt 7a heeft ook in Zwijndrecht - Huisman is mijn naam - grote verontrusting 

gebracht en dat heeft ook geleid tot een amendement dat kennelijk ook in de 

laatste fase van de coördinatie tussen het hoofdbestuur en de kamercentrale is 

gevallen • 

Neen, dan zou het genoemd zijn. 

Onze bezwaren zijn drie-ledig. Dit congres heeft besloten dat we opleiden tot 

mondige mensen in een Yrije maatschappij van vrije mensen. Dit punt 7a. legt 

een ongenuanceerde beperking op het gebruik van het meest esaentiele wat de 

mens bezit namelijk zijn eigen talenten en vermogens en dat lijkt ons niet 

liberaal. Mijn tweede bezwaar geldt dat het lijkt geschreven vanuit de ver

onderstelling, dat bij nalaten van het tenvolle gebruiken, men automatisch 
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de samenleving tot last is, danwel schaadt. Dat is niet het geval en mijn derde 

bezwaar geldt dat de fractievoorzitter zegt in een schrijven dat hier ter inzage 

lligt, wat u betreft mevrouw, vindt de VVD dat u zelf moet weten wat u wil. 

Ik vraag u slechts wat over mannen dan? 

Ik vind eerlijk gezegd, dat u een beetje in wat hier staat zit hinein te inter

preteren. Er staat namelijk niet dat de overheid of wie dan ook de mensen zou 

moeten dwingen om hun talenten te ontplooien. Maar wij als liberalen vinden, 

levend vanuit onze eigen verantwoordelijkheid en ons verantwoordelijkheidsge

voel, dat de mensen aan zichzelf en aan de maatschappij verpli:ht zijn, maar niet 

verplicht moeten worden, dat staat er ook niet, verplicht zijn om hun talenten 

te ontplooien. Als de maatschappij bestaat uit mensen die dat niet doen, dan 

hadden wij het hele verkiezingsprogramma verder ongeschreven kunnen laten, want 

dan kunnen al die idealen die daarin tot uitdrukking komen, nooit tot uitvoering 

worden gebracht. Ik stel voor nu over 24 te stemmen. Voorgesteld is het te 

schrappen. 

Den Haag zou nog wat willen zeggen, als dat mag. Waarom heeft Den Haag bezwaar 

en voorgesteld om te schrappen, dat is de moraliserende strekking die in een der

gelijke uitspraak ligt. Ik hoor onze voorzitter zeggen, wij liberalen vinden dit. 

Neen, ik vind dit en ik ben daarnaast ook nog liberaal. Ik vind inderdaad dat ik 

dat aan mijzelf verplicht ben en ik vind het heel mooi als een ander die ver

plichting ook voelt, maar ik geloof niet dat wij ons politieke partij ons hier

over moeten uitspreken. Wij komen dan in de richting van confessionele partijen 

en van die linkse dogmatische partijen, zoals in het partijprogramma - het 

ontwerp partijprogramma van de PVDA ook over de interne inrichting van het huwe

lijk bepaalde uitspraken gedaan werden. En hoezeer dit verbonden is met socialis

me wil ik u even laten horen door voor te lezen, wat in de socialistische een

heidspartij Duitsland, dat is de communistische partij, staat. Daar staat, de 

socialistische eenheidspartij Duitsland vindt dat mensen het aan de samenleving 

verplicht zijn hun talenten ten volle te gebruiken. 

Mijnheer de voorzitter, mag ik u erop wijzen dat er behalve amendement 24 nog 

twee amendementen zijn van ongeveer dezelfde strekking nl. de amendementen 25 

en 26 en ik zou graag amendement 26 in uw aandacht willen brengen die de commu

nistische infiltratie in onze partij er niet in heeft zitten in die zin dat 

daar niet uitgegaan wordt van de verplichting maar van de overtuiging die wij 

als liberalen hebben. Ik zou daarom ook amendement 26 hartelijk in uw aandacht 

willen aanbevelen. 

Wij zullen inderdaad 25 en 26 in de bespreking betrekken. Wie wil over 25 

nog iets zeggen. Over 26. 

Ja, mijnheer de voorzitter, de afdeling Velzen. Ik denk dat niemand van ons 

vanmorgen heeft gezegd, ha, fijn, alweer een vergadering toch zijn we gekomen. 
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We zijn gekomen mijnheer de voorzitter, vanuit ons gèvoel voor verantwoordelijk

heid. We zijn gekomen om door onze aanwezigheid onze talenten en deskundigheid 

in te zetten voor een goed VVD programma. Ook zijn wij gekomen uit een soort 

idealisme. 

Misschien mag ik vanwege het gevorderde uur proberen de discussie te bekorten, 

door voor te stellen, dat de vergadering 26 aanvaard, waarbij dan 24 en 25 

worden ingetrokken. Kan dat? Applaus. Vraagt iemand nog stemming? Zo niet, dan 

is 26 aanvaard. 27, Den Haag. 

Wij zien h~r dat het hoofdbestuur deze toevoeging ontraadt uit het oogpunt 

van systematiek. Maar wij dachten dat dit zo wezenlijk is voor onze liberale 

partij. Want dit beginsel wat hier staat dat dat niet met een argumentatie ont

leend aan de systematiek weggedrukt zou mogen worden. Dan moet er maar eens een 

keer een extra punt bijstaan wat minder bezwaarlijk is omdat deze 7e paragraaf 

natuurlijk niet helemaal aansluit op een van de andere hoofdstukken en uit dien 

hoofde zou je dus ook een afwijking van de systematiek kunnen motiveren. 

Mijnheer de voorzitter, ik zou de geachte afgevaardigde van Den Haag erop wil 

len wijzen, als je kijkt naar alle hoofdstukken in het program in hoofdlijnen, 

dat hoofdstuk 1. werkeloosheid en inflatie, 3, 4, 5, 6, en straks een nieuw0 

punt 7· allemaal later in het werkprogramma worden uitgewerkt. Het enige punt 

waar dat niet voor geldt is een heel apart punt in het program in hoofdlijnen 

wat in het werkprogramma een onderdeel is. Dat is namelijk punt 2., het punt 

van de sociale zekerheid. Dus als u kijkt naar het program in hoofdlijnen m 

u vergelijkt dat met het werkprogram dan is precies datgene gerealiseerd wat 

u wilt, namelijk dan is aan die sociale zekerheid een positie bij voorrang 

ingeruimd. Het is namelijk een van de onderdeeltjes uit de paragraaf werkeloos

heid en inflatie in het werkprogram. Maar het is in het program in hoofdlijnen 

apart naar voren gehaald. Dat onderstreept uw opvatting, onze opvatting, dat we 

aan de positie van de zwakken extra veel aandacht moeten geven, dus wat dat be

treft krijgt u het volle pond. Ik zou voor het overige toch aan u willen vragen 

omdat wij toch inderdaad vind ik ook systematisch moeten werken, laten we dan 

ook consequent zijn en elk ander deel ook tot precies die puntjes a.,b.,c., d. 

beperken. Inhoudelijk hebt u via die aparte paragraaf sociale zekerheid nr. 2 

in het program in hoofdlijnen eigenlijk al meer gekregen waarom u misschien zou 

hebben gevraagd. 

Voorzitter de afdeling Groningen is van mening dat de inhoud van het voorge

stelde punt door Den Haag erg goed is, dat daarmee een stuk sociale betrokken

heid van onze partij gedemonstreerd wordt en dat het derhalve aanbeveling ver

diend om dat punt hier vandaag aan te nemen. Dat de argumentatie van systema

tiek een, ja een vrij slechte argumentatie is. Maar wat ik het hoofdbestuur in 

overweging zou willen geven is om dit punt inderdaad in stemming te laten 

brengen en dan om na die tijd eens te kijken waar het verwerkt kan worden. 
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Ja, dat is natuurlijk wel erg moeilijk, want als je nu ~ijvoorbeeld kijkt naar 

punt d. van paragraaf 2. sociale zekerheid waar dus met name ook wordt gespro

ken over dat vraagstuk en over het beleid ten aanzien van de bejaarden, de zieken, 

de arbeidsongeschikten en de werkelozen, dan staat eigenlijk met zoveel woorden, 

feitelijk, inhoudelijk, daar precies hetzelfde in. Het is natuurlijk toch wel 

gek om in een programma in hoofdlijnen op twee plaatsen min of meer te spreken 

over hetzelfde onderwerp. 

Mag ik nog even antwoorden op de suggestie van mijnheer Remkens om naderhand te 

kijken waar we het kunnen inpassen. Het gaat namelijk helemaal niet over de vraag 

of we voor of tegen de inhoud van deze, van dit voorstel Den Haag zijn. We zijn 

allemaal voor die inhoud, het enige waarover gestemd moet worden is over de vraag 

moet het wel of niet worden ingepast. Daarvan zegt het hoofdbestuur doe dat nu 

niet, daarvan zegt de afdeling Den Haag doe dat nu wel. Als de heer Remkens zegt 

we laten het aan het hoofdbestuur over, ja, dan komen we nergens, want we hoeven 

niet te stemmen over de inhoud. Daar zijn we het over eens. We gaan nu stemmen 

over een vraag van puur redactionele aard, doen we het wel of doen we het niet. 

Hoofdbestuur zou er graag aan vasthouden om die opbouw van dat programma zo te 

laten en erop willen wijzen, nogmaals, dat in punt 2. en metname punt 2d. deze 

gedachten volledig tot mtdrukking komt. 

Wij zien het niet als een kwestie van puur redactionele aard, maar als een weer

geven van een basis-principe, dat overigens verder weer uitg~~erkt voorkomt. 

Maar wij vinde11 ~it een zee~ bnlangrijk basis principe om ~et een k$$r juist 

in een verkiezingsprogramma uit te spreken en als uit het oogpunt van syste

matiek gezegd wordt het past niet hier dan laten wij het graag over aan het 

hoofdbestuur om dat elders te verwerken . 

Ja, mogen wij voorstellen dat wij proberen deze zin te verw~ken in paragraaf 

2. van het programma in hoofdlijnen. Prima. Ik wil dus nog een keer voor alle 

zekerheid vaststellen dat we over de inhoud geen verschil hadden. 28, Utrecht, 

ontraden. 

Ja, mijnheer de voorzitter. Reukels uit Utrecht. Ik wil nogmaals een keer be

ginnen over het liberalisme. Ik heb hier nergens in het hele stuk iets over de 

mens, zijn ontplooiingsmogelijkheden, zijn leefomstandigheden terug kunnen vin

den. W~ vtrlen in het programma in hoofdlijnen, dames en heren, zou u graag mij 

willen w~ zen waar u in het programma in hoofdlijnen een zinssnede kunt vinden 

waar dit expliciet staat. Wij vinden dat wij in dit stuk verantwoordelijke maat

schappij, wat veranderd is in vrijheid en verantwoordelijke maatschappij zonder 

meer hierop moeten wijzen, op de individuèle mens, zijn ontplooiingsmogelijkheden, 

zijn leefomstandigheden •••••• 

Hr. Wiegel. 

Zou u bijvoorbeeld willen kijken naar bijv. de paragraaf 0 d · · . 
n erw~JS d~e we heb-

ben aangenomen. 
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Het is niet alleen het onderwijs, mijnheer Wiegel, het is veel meer. 

& c 

Ü Daar wordt over de ontplooing heel duidelijk gesproken. 
E 

"0 c 
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~ Ja mijmheer Wiegel, maar wij zijn niet zo dat wij alleen maar onderwijs als 

g ontplooing zien, ontplooing is veel meer dan alleen het onderwijs. 
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Wilt u dan kijken naar paragraaf 6. leefbaar land, waar ook wordt gesproken 

over de ontplooing van de mens. 

En toch vinden w~ dat we het in een amendement concreet moeten zeggen. 

Goed dan gaan we dat in stemming brengen. 

Mijnheer de voorzitter, misschien mag ik heel even uitpraten. Over systematiek 

vind ik dat we overheen moeten stappen of we nou tot d. gaan of tot e. ik vind 

het erg krap als we het 

Wij brengen utrecht in stemming. Punt 2~, wie is voor? Rode kaarten. Wie is 

tegen? Rode kaarten. Wie is voor·~ Gele kaarten. Wie is tegen? Gele kaarten. 

Wie is voor? Bláuwe kaarten. Wie is tegen? Blauwe kaarten. Stembureau zegt 

dat het verworpen is. Punt 29, nieuwe paragraaf. Mag ik voorstellen dat die 

wordt overgenomen. 

Mijnheer de voorzitter. Gelder Afdeling Haarlem. Ik kan mij~taal met de in

houd verenigen, alleen ik vraag mij af waar het amendement van Rotterdam ge

bleven is en ik vind dat eigenlijk een beetje vreemd dat het zo gaat. 

Hetis in overleg met Rotterdam is dus een wijzigingsvoorstel van het hoofdbe

stuur gekomen. 

Rotterdam, als ik mag toelichten voorzitter, heeft destijds gezegd dat het n~t 

om specifieke punten ging, maar dat het er om ging dat er een paragraaf over 

mens en zijn werk in kwam, dat missen we namelijk en uit hoofde van diezelfde 

systematiek die al genoemd was, was hetnoodzakelijk, maar het ging met om de 

specifieke punten voor ons. Anders waren wij zelf wel naar voren gekomen, mijn

heer de spreker op het poduim. 

Wij waren Rotterdam erkentelijk voor de suggestie en hebben die overgenomen. 

Ik st& vast dat de vergadering daarmee akkoord gaat, dan breng ik in stemming 

het program in hoofdlijnen. Wie is tegen? Rode kaarten. Wie is tegen? Gele 

kaarten. Wie is tegen? Bkuwe kaarten, dan is dat unaniem aangenomen. Applaus. 

Dames en heren, dan breng ik nu het verkiezingsprogram als geheel in stemming. 

Alvorens ik dat doe stel ik u dit voor, dat het verkiezingsprogramma als geheel 

zal verschijnen onder de naam Vrijheid, w k s er , amenwerking. Daarmee gaan wij de 
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verkiezingen in. Het verkiezingsprogramma heeft drie doelstellingen. Het is een 

programma waaronder wij als partij de verkiezingen in gaan. Het is een programma 

waarmee wij ons aan de kiezers presenteren. Wij kunnen ons met dat programma aan 

de kiezers presenteren omdat dit programma voor beide kamerfracties in de komen

de periode, eerste- en tweede kamerfractie, het richtsnoer zal zijn van hun be

leid. Hierin heeft de partij het kader vastgesteld waarbinnen onze parlements

leden gaan opereren. Wij wensen hen daarmee heel veel succes. Wij hebben dit als 

partij gedaan, wij mogen dit succes aan de kamerleden toewensen, maar wij hebben 

als partij de taak om er voor te zorgen, dat het er zoveel mogelijk worden. En 
als dat lukt, we hebben dat gisterenavond gezegd, als de verkiezingsuitslag een 

succes wordt, dan komt de derde doelstelling vm het verkiezirgsprogramma tot 

uiting, want dan is het stuk waarop de onderhandelingen over de kabinetsforma

tie plaatsvinden. Wij hebben nu de taak om met z'n allen onder de ons verkie

zingsparool, vrijheid, werk, samenwerking, met dit liberale verkiezingsprogramma 

ons als VVD te presenteren aan de k~zers. Dames en heren, ik breng in stemming 

de definitieve vaststelling van dit stuk met deze drieledige doelstelling. 

Mag ik vragen bent u daar voor? Applaus. 

Gisterenavond heb ik gezegd, de VVD is van ons allemaal. Wij moeten er nu voor 

zorgen dat wij allemaal een zo goed mogelijke verkiezingsuitslag maken, maar we 

weten allemaal, iedere partij heeft een paar mensen waar het in de verkiezings

strijd echt op aankomt. Ik heb u toegezegd dat als we op tijd klaar waren met 

de vergadering, de heer Wiegel een kort slotwoord zal spreken en daarna komt de 

sluiting. 

De heer Wiegel. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, een heel kort slotwoord want er is al 

genoeg gezegd in de laatste dagen. Ik wil graag juist omdat ik indertijd door 

het hoofdbestuur ben gevraagd om het eerste ontwerp voor het verkiezingsprogram 

te maken en als je dat dan gemaakt hebt dan kijk je natuurlijk toch met een 

stukj~ extra kritische blik naar alle amendementen, alle wijzigingsyoorstellen 

die ~rden ingediend, want je hebt zo'n beetje het gevoel ja zijn al die wijzi

gingsvoorstellen nou eigenlijk wel verbeteringen. Soms, sommige hebben dat mis

schien gemerkt, mijnheer de voorzitter, dames en heren, als het zo was bij dis

cussie gistaen en vandaag, dat ik wellicht op een enkel punt in missemen wel 

ietwat ongezouten termen zij, wat ik ervan vond. Anderen hebben dat hier ook 

te~n elkaar gedaan, dat dat toch in goede sfeer dat van elkaar hebben geaceep

teeti en dat we zo verder zijn gegaan en dat we zo in tempo dit programma met 

elkaar hebben vastgesteld, ik wil daar ook heel graag aan de partij mijn dank 

daarvoor betuigen. We hebben dat programma vastgesteld ia een heel unieke po

litieke situatie, want we hadden ongetwijfeld, ik hoorde daar tenminste niet 

bij, vier, vijf weken geleden niet gedacht dat we dat zouden vaststellen in 

een politieke situatie waarin we nu zitten. Een politieke situatie die geken

merkt wordt door het feit dat de twee andere grote groeperiilgen in het land;: 

dmdelijk voor het oog van de kiezer grote schuld dragen aan de erisis die is 

uitgebroken. Een politieke situatie die geken merkt wordt door hét feit dat 

die twee andere grote groeperingen in ons land nu op een heel bizarre wijze 
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bedg zijnwch weer om elkaar heen te draaien. Wij hebben in het geheel schone 

handen gehouden onze koers hebben wij nooit verleg. Onze koers is altijd een 

duidelijke geweest en die koers en dat program, daar kunnen onze kiezers en de 

kiezers die wij nog hopen bij te krijgen ons aan herkennen. Wij gaan de ver

kiezingen in met dit programma voorop. Met dit programma als inzet, ons niet in 

eerste aanzet afzettend tegen anderen, maar ons in eerste aanleg sterk maken voor 

dat eigen programma, dat eigen programma dat doortrokken is van ons vrijheids 

ideaàl. Dat eigen programma, dat voorop stelt en centraal stelt de strijd voor 

meer werk en dat eigen programma, dat wij in samenwerking met anderen willen rea

liseren en ik zou met name ook willen spreken heel in het kort juist over die 

samenwerking. Hier in samenwerking hebben wij ge~rkt aan ons verkiezingsprogram. 

Wij zijn het eens geworden over dat program, maar wàar wij het over eens geworden 

zijn, daar is natuurlijk niet iedereen in het land het overeens. Dat betekent 

dat wij aan de ene kant zeggen, dat wij ons sterk zullen maken voor de verwezen

lijking van ons program, maar tegelijkertijd dat wij de bereidheid moeten hebben 

straks na de verkiezingen over dat program van ons, met anderen te spreken, met 

anderen te ov&leggen. Misschien ook wel of zeker ook wel compromissen te 

sluiten, het woord campromis in de politiek is geen vies woord. Nederlarld kan 

alleen maar :in samenwerking tussen politieke partijen worden geregeerd. Ons 

program is dus onze inzet. Ons program is onze inbreng, maar ons program is niet 

het dictaat dat wij aan anderen Ensen op te leggen. Applaus. Vanuit die sfeer, 

en daarmee rond ik af, gaan wij de verkiezingen in ons profilerend heel duide

lijk in het krachtenveld. Wij streven geen dwingelandij na, wij willen anderen 

onder ons juk niet laten door·gaan. Die neiging schijnt soms in linkse kring te 

bestaan. Aan de andere kant mijnheer de voorzitter, is het ook niet zo dat wij 

ons program terzijde zullen leggen, dat wij bereid zullen zijn in de bijwagen 

zitting te nemen, dat zou in strijd zijn met ons zelfrespect en dat doen we dus 

niet. Wij zetten voorop de samenwerking met anderen, wij zetten voorop het feit 

dat wij van een nieuw kabi~ wensn dat het de werkeloosheid aanpakt en wij proberen 

ons sterk te maken. Ik zeg dat in enige bescheidenheid maar dat is het aller 

moálijkste. Wij proberen ons er sterk voor te maken dat wij die vrije maatschappij 

~ voor vrije mensen die wij willen een stapje dichterbij brengen in de komende 
w 
i= 
~ jaren. Applaus. 
0 
~ 
< 
à ~ Dames en heren, het ontwerpen van dit verkiezingsprogram is een ongeloofelijke 
t
~ 

~ arbeid geweest. Velen van u hebben heel veel voorbereidende deelcongressen bij• 
w 

~ gewoond en daarbij een inbreng gehad. Velen van u hebben daar meegewerkt aan 
< 
0 stellingen en aan discussies. Partij-commissies, velen van u zijn leden van par-
Vl 

ti~ommissies, hebben gedacht over onderwerpen die in het verkiezingsprogramma 

ter sprake zijn gekomen, hebben voorstellen gedaan, hebben daar ook hun bijdrage 

aan geleverd. U weet het ontwerp is geschreven door onze lijstaanvoerder op grond 

van de inbreng en op grond van inbreng die hij nog ·"aan anderen heeft gevraagd· .. 

Maareeen verkie~ngsprogramma is een stuk dat van de hele partij moet zijn. 

Uweet het in al die afdelingen die daar over hebben vergaderd heeft men daar 

druk over vergaderd, daar drtik over nagedacht en men is gekomen met meer dan 
1700 amendementen en nu horen wij vandaag een enkeling zeggen er z' · d l.Jn er aarvan 
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onder tafel gegaan. Die amendementen, die 1725 die zijn v~lgens een door deze 

vergadering vastgestelde FOcedure steeds op een wat hoger niveau met elkaar 

samengevoegd en tenslotte z~n er daar 360 van overgebleven, die wij, er waren 

er van a. tot en met g. mijnheer van Ardennen, er zijn er 360 van overgebleven, 

die wij met z'n allen in twee dagen tijd besproken hebben. Er is wel gezegd de 

leiding is af en toe wat straf. Ik wil dat best toegeven, maar wij zaten natuur

lijk met een gevecht tegen de klok en ik wil dan ook in de eerste plaats de 

vergadering danken dat de vergadering niet alleen door de individuele leden die 

aan mt programma hebben m~ge~rkt dit programma tot stand hebben laten komen, 

maar ik wil de vergadering als geheel ook bedanken voor de wijze waarop men 

ondanks die tijdnood met grote inzet ervoor heeft gezorgd dat wij binnen de 

gestelde vergadertijd het doel hebben bereikt en ik meen te kunnen zeggen, dat 

wij daarbij elkaar over en weer toch beslist niet tekort hebben gedaan. Maar 

voor de medewerking die u hebt betoond bij het innemen van uw standpunten en 

o~~-~, hetverdedigen van uw standpunten daarvoor wil ik u vergadering van harte danken. 
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B~ deze gelegenheid mag ook nog wel eens een enkel woord gewijd worden aan die

genen die achter de schermen ontzaggelijk veel belangrijk werk hebben gedaan om 

de zaak zo goed mogelijk te laten lopen als de zaak gelopen is en dat is het 

algemeen secretariaat dat is toch ook ik wil niemand tekort doen, maar dat is 

toch ook mevrouw van Aartze in belangrijke mate geweest. Applaus. 

Maaruw talenten mag u nog niet als opgebrmkt beschouwen op dit ogenblik na 

ons inzicht, want nu staat de v~kiezingscampagne voor de deur, het program 

is klaar, het volgende hoofdstuk is aangebroken, wij gaan nu ervoor zorgen dat 

de campagne een succes wordt en wij rekenen op u. Dank u zeer. Applaus. 

Dames en heren, de vergadering is gesloten, wel thuis. 

-- 0 --

- .. .......ai 
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