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Ik heet u allen van harte welkom en wilde voorzover u nog niet de gelegenheid 

hebt gehad de brief die is uitgedeeld te lezen vragen om een ogenblik stil 

te staan bij hoe wij verder deze procedure zo goed mogelijk af te wikkelen. 

We hebben na de vergadering van vorige week waar wij met z'n allen zonder dat 

iemand ooit de klok heeft horen tikken heel uitvoerig met elkaar hebben 

gesproken toch als dagelijks bestuur de indruk dat wij op deze wijze eerlijk 

gezegd niet verder kunnen. Omdat het de uitdrukkelijke bedoeling is geweest 

van de commissie Geertsema en vervolgens ook van uzelf dat vaststelling van 

het liberaal manifest althans een discussie over het liberaal manifest vooraf 

gaat aan de publicatie van het ontwerp verkiezingsprogram. Het ontwerp 

verkiezingsprogram zal begin oktober gepubliceerd worden. De tekst daarvan 

moet 22 september door het hoofdbestuur worden vastgesteld. Dat betekent dat 

op dit ogenblik uiteraard hoofdlijnen van dat verkiezingsprogram in ontwerp 

vast staan, maar wij hebben nog als ontwerp commissie van nu tot 22 september 

voldoende ge'legenheid om uitspraken die de partij doet nav de behandeling 

/. 

van het liberaal manifest die te verwerken in het ontwerp verkiezingsprogramma. 

Sluiten wij vandaag en morgen de discussie over het liberaal manifest niet 

af dan zou dat betekenen dat wij verder moeten straks met een ontwerp verkiezings

programma waarin wij niet zoals de bedoeling was rekening hebben kunnen houden 

met de standpunten die de partij bij de behandeling van het liberaal manifest 

heeft ingenomen. Wij zijn er ons van bewust dat er aan de partij al gevraagd 

is maximaal mee te werken bij de beperking van het aantal amendementen. 

Nietteming vinden wij als dagelijks bestuur dat wij nu de partij moeten 

voorstellen om even maximaal mee moeten werken aan bekorting van de discussie 

waarbij wij zeggen per hoofdstuk is een bepaalde tijd uitgetrokken, die is 

in een schema weergegeven. Zodra die tijd om is houden wij op. Degene die de 

vergadering voorzit zal zijn uiterste best doen samen Met de commissie en 

naar wij hopen met de sprekers dat de belangrijkste punten die aan de orde moeten 

komen dat die ook bediscussieerd worden en verder wordt er over de amendementen 

gediscussieerd zolang de tijd strekt. Maar helaas zullen wij dan vervolgens 

onverbiddelijk moeten zeggen op het aangegeven tijdstip dat wij overgaan tot 
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de behandeling van het volgende hoofdstuk. Dat is de enige manier dat we de 

hoofdpunten tijdig voordat wij het ontwerp verkiezingsprogramma in zijn 

definitieve vorm laten komen behandeld kunnen hebben en dat is de enige manier 

naar onze overtuiging dat wij als partij met inachtneming van wat we over 

beginselen en liberaal manifest hebben gezegd ook verder op weg gaan naar de 

beleidsprogramma voor de jaren 80. Dat is wat ik als toelichting nàg zou 

willen zeggen. Een dringend beroep op u om een tijdschema zoals dat is uitge

deeld om dat te aanvaarden opdat wij alle hoofdstukken binnen een tijdsbestek ~ 

2 dagen alsnog kunnen behandelen in elk geval de hoofdlijnen daarvan. Wat het 

tijdschema betreft kan ik u meedelen dat het tijdschema zelf is opgesteld door 

de commissie Geertsema omdat die naar onze mening het best konden beoordelen 

hoe lang voor elk hoofdstuk de tijd moest worden genomen. Het dagelijks 

bestuur wat simplistischer van aard had gewoon gezegd van alles een uur, 

maar u zult zien dat het zo eenvoudig niet wordt voorgesteld. Het dagelijks 

bestuur neemt in ieder geval over wat de commissie Geertsema in dit opzicht 

aan u voorstelt. - Wie wil nov dit ordevoorstel het woord. 

Voorzitter van deze zijde. Ik kan me herinneren van de bijeenkomst in Rotterdam 

dat het bestuur toentertijd heeft geaccepteerd en ik meen de vergadering ook 

dat de motie nr i van de kamercentrale Haarlem op zijn minst na afloop van de 

behandeling van het liberaal manifest in eerste instantie, wat dacht ik toch wel 

een wezenlijke inhoud geeft voor een liberaal manifest ja of nee. Ten tweede 

wou ik tevens onder uw aandacht brengen het voorstel nr 4 van de afdeling 

Heemstede die mogelijk een wat ander gezicht aan het liberaal manifest kan 

geven omdat daar een binding plaats vindt tav het liberale menselijke gezicht 

van een VVD. 

Ik heb uitdrukkelijk de bedoeling dat u over de orde spreekt. Het lijkt mij 

correct dat wij de algemene moties behandelen bij de inleiding. Omdat we dan 

met uitzondering van het laatste hoofdstuk dat helemaal weer aan het slot 

komt een overzicht hebben van wat we wel en niet in het manifest komt. 

Ik hoop dat u zich daarmee kunt verenigen. 

Ja mijnheer de voorzitter dat betekent dat u nu eens weer kort op de mogelijk-
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heid van de afdelingen om zijn mening hier naar voren te brengen. Er blijven 

dus vele amendementen liggen. Die krijgt u ongetwijfeld weer terug bij het 

verkiezingsprogramma. Mag ik u dan vast aanraden om daar misschien dan drie 

weekenden minstens voor uit te trekken zodat de partij dan wel aan het woord 

kan komen. 

Ik geloof dat het niet juist is de suggestie te wekken dat de partij niet aan 

het woord komt. Dit is de derde vergadering die wij houden. Wij hebben de op 

dit ogenblik als ontwerpcommissie voor het verkiezingsprogram nog de stout

moedige gedachte dat er misschien iets minder amendementen worden ingediend 

omdat wij proberen in te spelen op de gedachte die juist in deze vergaderingen 

worden ontwikkeld. 

Mijnheer de voorzitter mijn naam is Vrijland uit Hilversum. Ik heb dat lijstje 

heel even doorgekeken en daar heb ik gezien dat bij mens en staat referendum 

staat. Maar een van de belangrijkste items bij de aanstaande verkiezingen dat 

is die brede maatschappelijke discussie is niet opgevoerd. Dit is een voorstel 

van de energiecommissie 345. Ik verzoek u deze voor 346, 347 te zetten. 

Mag ik u even onderbreken. Die staat bij het hoofdstuk welvaart. Daar komt de 

energie aan de orde. 

345 ik geloof niet dat die er bij staat. 

Dan is dat juist omdat de commissie van mening was dat de energie aan de 

orde kwam bij het hoofdstuk welvaart. Maar het staat u vrij op het ogenblik 

dat we erover praten over desbetreffende hoofdstukken het onderwerp in te voeren. 

Als we dat nu gaan doen dan zijn we morgenochtend klaar met het bespreken van 

de procedure en dat zou doodzonde zijn. Mag ik u vragen om u te beperken tot de 

hoofdlijnen van de procedure en niet tot de voorgestelde amendementen die er 

staan. Als u de procedure aanvaardt houdt dat niet in dat u vervolgens niet 

zou mogen afwijken van de voorgestelde amendementen. 

Mijnheer van Semmelen. 
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Wij kennen uw problemen, ik zou alleen graag willen vragen voordat wij u kunnen 

volgen het voorstel kunnen volgen of wij in ieder geval nog een discussie 

kunnen hebben over de welke punten wij eruit willen. Uw voorstel is inderdaad 

een keuze uwerzijds of van de commissie. Dan zou ik ook graag willen vragen 

er hoort in de aanbiedingsbrief van dit voorstel gesproken over eerste termijn. 

Zou u een toezegging kunnen doen hoe die 2e termijn er ongeveer zal kunnen gaan 

uit zien. 

Dat hangt af van de voorzitter van de desbetreffende discussie. Ik zou daar 

niet op vooruit lopen. We hebben dat verdeeld over het dagelijks bestuur en 

ik wou hen niet binden. Het kan ook zijn dat wij in de loop van de vergadering 

moeten besluiten om ons aan te passen aan de behoefte. Dus ik moet dat nog 

open houden. Ik zou de vergadering wel dringend willen vragen zo enogszins 

mogelijk de suggestie van de commissie mbt de te bespreken amendementen te 

volgen, maar het is natuurlijk duidelijk dat wij dat niet kunnen afdwingen. 

Het staat vrij om ook andere nummem in bespreking te brengen, maar hoe korter 

wij zijn hoe meer er besproken zal kunnen worden. 

Mijnheer de voorzitter mijn naam is Hoek ik kom uit Delft en ik realiseer 

mij dat u ons weer voor het blok zet. U heeft eerst de kamercentrales voor 

het blok gezet met het verzoek een faktor 7 in te dikken en u zet nu eigenlijk 

de vergadering voor het blok met de mededeling dat het niet anders kan dan dat 

het het weekend afgeeond moet word ... Ik geloof dat u een aantal zinvolle 

argumenten hebt aangeroerd. Ik kan met een heel erg bloedend hart u waarschijn

lijk wel volgen, maar u moet zich goed realiseren dat het liberaal manifest 

als het dan over de verkiezingen heengetild is en weer terug komt in de partijç 

dan waarschijnlijk weer een enorme diarree van amendementen t~ moties zal 

oproepen. En ik wil u dan toch wel verzoeken om die discussie waar de partij 

kennelijk erg veel behoefte aan heeft niet ook kort te sluiten. 

Ik realiseer mij dat het bij u overkomt alsof het dagelijks bestuur u voor 

het blok zet. Ik moet u zeggen dat het mij persoonlijk buitengewoon verdriet 

doet dat u dat woord gebruikt, want wij zijn het niet, het is de tijd en het 

is misschien toch ook een heel klein beetje zo dat we ons voor het weekend 
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wel van tijd tot tijd erg ver in details hebben begeven. Wanneer u zich rea

liseert dat zou ik dan deze vergadering nogeens heel duidelijk willen zeggen 

dat de verdere discussie wordt gevoerd aan de hand van herschreven hoofdstukken 

dus dat alles wat riekt naar redaktionele wijzigingen ed eigenlijk natuurlijk 

niet helemaal zo erg terzaken is. laten we ons beperken tot werkelijke poli

tieke gedachtengangen, die wij uitstippelen. Als wij ons daaraan houden en 

ons exact proberen uit te drukken dan moeten wij dit weekend een groot aantal 

belangrijke beslissingen kunnen nemen. Ik zal bij als het over de verkiezingen 

wordt heengetild zelf geen verantwoordelijkheid meer kunnen dragen voor de 

procedure die het hoofdbestuur dan volgt. Maar ik dacht dat ik wel mocht 

zeggen dat het hoofdbestuur ongetwijfeld rekening ermee zal houden dot de 

portij deze behoefte aan discussie heeft. We hebben die behoefte zelf daar de 

weg voor gegeven door deze procedure zo uitgebreid te loten zijn als die is, 

maar we kunnen alleen maar aan die behoefte met z'n allen tegemoet komen wanneer 

we ons op hoofdpunten beperken. 

Meijeran. 

U vond het jammer dot aan de andere kont het woord blok gebruikt was. Ik wou 

dan dat vindt u misschien aardig zeggen dat ik mij gaarne bij de hoofdlijnen 

van uw betoog van zojuist aan wil sluiten. 

Mag ik dan het voorstel in stemming brengen. Wie aanvoord het ordevoorstel van 

het dagelijks bestuur in overleg met de commissie zelf. Wie is daarvoor. 

Wie is daartegeno Dan is het ordevoorstel aanvaard. Vind u goed dat ik nu pos 

het stembureau ga benoemen of had dot omgekeerd gemoeten. Mag ik vragen of in 

het stembureau willen zitting nemen de heer van Opstal uit Soest, mevrouw 

Verspiek uit Schiedam en de heer Roke van de afdeling den Haag. 

Het volgende hoofdstuk wordt behandeld door de heren Tolhommer als voorzitter 

van de vergadering en de heer Hoefnagels van de commissie. De kleuren van de 

stembiljetten rose is tienvoudig, oranje is vijfvoudig en groen enkelvoudig. 

Het woord is aan de heer Talhammer. 

Dames en heren de heer Hoefnagels zal op zeer korte termijn hier naast ml) 
zitten. Ik wil toch niet de behandeling doorvoor tijdelijk opschorten en met 
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u beginnen te behandelen de in allereerste instantie de vier onderwerpen die 

op de uitgereikte papieren staan ook in de volgorde zoals ze daarin vermeld 

staan. Dat betekent allereerst. U wilt een opmerking over de orde maken. 

Jazeker ik geloof dat motie 99 in ieder geval ook behandeld zou moeten worden. 

Het is zo dat een aantal elementen uit 99 zeker bij de punten die genoemd Zl)n 

als onderwerpen aan bod kunnen komen en voor zover men uit Rotterdam de behoefte 

heeft om uitgaande van de punten die men zelf opgeschreven heeft over die 

onderwerpen aan de discussie te participeren is dat zeer nadrukkelijk in orde. 

Verder nog opmerkingen over de orden. Dan kunnen wij beginnen en de heer 

Hoefnagels is dan inmiddels ook gearriveerd. Medisch tuctrecht. De amendementen 

107, 108 en 113 waarbij u ziet dat de commissie 108 en 113 zou willen verwerken 

en tegen 107 is. Is er van de kant van de indieners behoefte om een toelichting 

te geven. 

De Maare kamercentrale den Haag. 

Het is een vrij uitvoerige toelichting die al is afgedrukt op bladzijde 13. 

Wat dat betreft zou men dus daarmee kunnen volstaan zij het dat ik een korte 

aanvulling wil geven dat is deze. Ik ga uit bij mens en gezondheid van 

twee promisses het eerste is dat de mens, de zieke mens altijd primair is. 

Ten tweede dat is hier niet direkt aan de orde dat kostenbewaking moet gebeuren 

via zorgen dat er meer gezonde mensen blijven en minder zieken. Maar dat de 

mens primair is wil dus tevens zeggen dat alles moet gezien worden vanuit het 

gezichtspunt van die ene mens en dat hoe belangrijk de medische stand ook is 

zij in feite zowel als ge~neeskunst als als geneeskunde secundair ia. Ik ben 

ven mening dat er zoveel rumoer is men kan geen krant opslaan of men kan het 

er in lezen over de funktie en de werking van tuchtrecht in het algemee" en 

medi•ch tuchtrecht in het bijzonder, dat het bijzonder verstandig zou zijn 

om uit het hoofdstuk mens en gezondheid het medisch tuchtrecht weg te laten 

en dat elders te hehen~elen-temeer daar ik in Nijtdegen nog een apart papier 

gekregen heb van de landelijke commissie volksgezondheid die een heel ander 

hoofdstuk geschreven heeft en die heeft ook daar op een heel klein ondergeschikt, 
punt na het medisch tuchtrecht weggelaten. De verontrusting bij de staats-
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burger over de funktie en de werking en de geheimzinnigheid rond het medisch 

tuchtrecht ipv de openheid in deze te betrachten zou zowel de ongerustheid 

bij het publiek wegnemen als het aanzien van de medische stand verhogeno 

Andere indieners die de behoefte hebben. Zoniet dan zijn er overige die op het 

punt van het medisch tuchtrecht het woord wensen te voeren waarbij ik er op 

wijs dat de discussie in principe maar in een instantie mogelijk is. Dus als u 

wilt gaat u dan nu wel uw gang. 

Mijn naam is Hoek ik kom uit Delft. Wij ge-loven dat de problemen uit den Haag 

ondervangen kunnen worden als we 108 aannemen, 113 zou daar ook erg goed in 

passen en dan het voorstel van den Haag verwerpen. Dus in dit speciale geval 

volgen we zelfs de commissie. 

Oe Heer Troost den Haag. 

Wat den Haag eigenlijk wil is het medisch tuchtrecht in een bredere contekst 

plaatsen door het over te brengen naar mens en recht. Dus niet te zwijgen 

over het medisch tuchtrecht, maar meer aandacht te besteden en dat is een 

politiek punt, een heel belangrijk politiek punt zelfs aan rechtspraak door 

beroepsgenoten. Of dat nu gebeurt in een geschillencommissie of in een tucht

recht dit is zo belangrijk voor het dagelijks leven van de mens dat hieraan 

aandacht besteed moet worden en dat het niet incidenteel in volksgezondheid 

thuishoort. 

Oe heer Hoefnagels. 

De commissie heeft het volgende overwogen. Er staat in de voorgaande zin iets 

over het toezicht door de overheid. Oaarnaa staat er er dient ruimte te blijven 

voor.medisch tuchtrecht. Ik geloof dat dat van belang is anders zouden we 

uitspreken dat de overheid volstrekt het toezicht zou moeten hebben. Ik denk 

dat er de ruimte voor een medisch tuchtrecht toch wel algemeen kan worden ge

wenst. Nu is de kritiek op dat medisch tuchtrecht iets dat de commissie 

begrijpt en daarom geloven wij dat er inderdaad reden is tot enige aanpassing 

van de tekst. Gezegd is al in motie 113 doet een principiele uitspraak over 

de verbetering van de positie van de patienten tov de medicus. Daar zijn wij 
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het meeens. Dat is overigens nog niet geheel voldoende. Wij hebben overwogen 

of wij iets konden in 108 met het eenvoudig invoeren van de openbare toetsing. 

Daar zijn ook bezwaren aan. Men gaat dan kunstfouten openbaar toetsen wat een 

element van extra straf zou kunnen inhouden. Wij dachten dat wij eigenlijk 

het verstandigst er aan zouden doen om een kleine redaktionele ingreep te 

plegen in die zin dat wij zouden verwerken dat wat er tot dusver is gezegd 

bijvoorbeeld door uit te spreken dat wij ruimte laten voor een gemoderniseerd 

medisch tuchtrecht. Er zijn op dit gebied onderzoekingen genoeg. Wij spreken 

dan uit wij willen het impliciet spreken wij dan uit wij willen er ruimte 

voor laten, maar wij willen het anders. Als wij daar dan 113 aan toevoegen 

denk ik dat dat ongeveer de mening van de vergadering zou kunnen weergeven. 

Ik zou over willen gaan tot stemming op dit punt. Dan zou ik allereerst aan de 

orde willen stellen de stemming over 107 omdat naar mijn gevoelen dat het meest 

vergaande is. Dit wordt ontraden door de commissie. Zou ik mogen vragen groen 

voor het amendement 107. Oranje voor. Rose voor. Groen tegen. Oranje tegen. 

Rose tegen. Het woord is aan het stembureau. Verzoekt nogmaals stemming. 

Dan gaan wij dat nog een keer herhalen. Gedetailleerd voor amendement 107. 

Gedetailleerd tegen. Aangenomen. Het amendement is aangenëmen. Ik denk dat we 

dan over de amendementen 108 en 113 niet tot een stemming hoeven over te 

gaan, maar ik zou toth graag van de heer Hoefnagels er zijn mening over willen 

horen. 

Ik denk dat 113 redaktioneel zelfs nu nog wel kan worden overgenomen en dat 

108 inderdaad niet in stemming behoeft te komen, want het is een aanvulling 

op iets wat er nu niet meer staat. 

Dan zullen wij stemmen over 113. Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje 

tegen. Rose voor. Rose tegen. Dan is dat aangenomen. Gaan wij over naar de 

financiele ruimte binnen de volksgezondheid amendement 110. Indieners behoefte 

om dit toe te lichten. Anderen. 

Ja m~heer de voorzitter het is mij niet helemaal duidelijk waarom er voor dit 

amendement is neergezet financiele ruimte. 
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Volgens mij gaat het hier over democratisering. Ik zou met name ook amendement 

109 ook hier graag aan de orde willen stellen van de kamercentrale Limburg 

die inderdaad zeer terecht pleit voor een gelijkwaardige positie van aile 

betrokkenen in de gezondheidszorg als het gaat om een besluitvorming. 

Wij hebben het hier over de financiele ruimte dus wat dat betreft voel ik er 

niet voor om 109 op te nemen, maar wellicht dat dat nummer niet juist zou zijn. 

Ik denk toch wel want 110 van Son houdt in dat er een stuk tekst geschrapt 

wordt waar het duidelijk gaat over de financiele verantwoordelijkheid. Nee dat 

hoort er duidelijk wel bij. We kunnen niet verder daarover in discussie gaan. 

Zijn er nog anderen die opmerkingen hierover hebben. Zo niet dan de heer 

Hoefnagels. 

Misschien mag ik de spreker gerust stellen. Amendement 109 over democratisering 

is geloof ik op zichzelf niet iets dat strijdig zou zijn met deze tekst. Maar 

wemogen er niet over praten, we moeten opschieten. Er is een amendement dus 

ingediend heel nadrukkelijk dat heel nadrukkelijk iets schrapt dat voor ons 

heel wezenlijk was en het leek ons juist om daar dan ook een uitspraak van de 

vergadering over te vragen. Wij hebben dus gesteld de overheid behoort er op 

toe te zien wat de financiele ruimte is. A niet te bepalen. B er op toe te zien 

dat men die niet overschrijdt. Dat is nodig om dat de volksgezondheid, de 

kosten daarvan uit de pan rijzen. Wij hebben hier iets gezegd over de wijze 

waarop. Het verdient aanbeveling deze te institutionaliseren op regionale 

basis. Dan komt er een omschrijving van de instituties die daar naar ons idee 

mee zouden moeten worden belast. Ik geloof dat wij hier redelijk handelen in 

overeenstemming met het denken dat op het ogenblik op het ministerie heerst, 

waar aan de top mensen staan die ons zeer wel gezind zijn en die wij ook zeer 

welgezind zijn. Het is een algemene uitspraak, maar ik geloof dat die niet 

kan ontbreken. Laat men die er uit dan zeggen wij te weinig naar mijn overtuiging 

over hoe het eigenlijk moet gaan met de zorg voor de financiele kanten van de 

gezondheidszorg. Dus wij zouden dit amendement graag verworpen zien. 

Dank u wel. Dan gaan wij over tot stemming over 110. Groen voor 110. Groen tegen. 
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Dan gaan we naar het euthanasiepunt. De amendementen 117, 118 en 119. Toelichting 

vanuit de kant van de indieners hierop. Anderen uit de vergadering die hier 

het woord over willen voeren. 

Ja mijnheer de voorzitter, ik geloof dat met name amendement 117 wat alle steun 

verdient, ik denk dat de juridische commissie die hier kennelijk niet vertegen

woordigd is dit niet voor niets heeft ingeHdiend. Ik geloof inderdaad dat de 

problematiek nog niet zover uitbestudeerd is dat we nu in een manifest al 

gedetailleerd kunnen opnemen wat een liberale stellingname tegenover de euthanasie 

is en ik denk dat we daarom het beste kunnen volstaan met het aangeven van een 

principiele liberale stellingname namelijk dat de mens zelf het recht heeft 

te beslissen op welke wijze en op welk tijdstip hij zijn leven wenst te eindigen. 

Ik denk dat dat veel duidelijker is dan de stellingname in het manifest die eigen

lijk een heel gat open laat. Waar het gaat om de aktieve euthanasie en ik geloof 

dat we met dit manifest moeten blijven streven naar zo duidelijk mogelijke uit

spraken die zoveel mogelijk bedekken. 

Dank U wel. Andere sprekers uit de vergadering. 

Ja ik meen dat er in de vergadering in Rotterdam destijds was toen ook goed 

bezocht toen er een partijraadsvergadering was, een motie hierover was aange

nomen die zeer breed was en die de stemming had van de zaal. Ik heb hem hier 

helaas niet bij mij. U zou hem misschien eens kunnen opzoeken. Als toen al een 

brede beslissing genomen is geloof ik niet dat we nu daar weer iets aan tekort 

moeten doen. 

Mevrouw Breitbart attendeert mij er op dat dat een deelcongres was. En als 

zodanig heeft een daar aagenomen tekst uitsluitend een adviserende betekenis 

en in die waarde heeft eenieder daar ook kennis van kunnen nemen. Verder 

sprekers over dit punt. Zo niet dan de heer Hoefnagels. 

Afgezien van de toelichting die het eerste deel van de motie 117 uitmaakt en die 

een innerlijke tegenstrijdigheid bevat, maar ik geloof niet dat het zinvol 
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is om daarop in te gaan, heb ik ook bezwaar tegen datekst zoals die uiteindelijkjk 

in die motie wordt uigesproken. Dat de mens in beginsel het recht heeft te 

beslissen op hoe of op welk moment hij een einde wenst te maken aan Zl)n leven 

is een uitspraak die wij dan doen over zelfdoding. Ik dacht dat dat hier niet 

aan de orde is. Op welke wijze dat zou kunnen inhouden dat hij het recht heeft 

om te zeggen arts ik wens nu dat u dat en dat doet teneinde mijn leven te 

beeindigen. Zoals de uitspraak daar staat lijkt die mij onaanvaardbaar. Het 

zou kunnen betekenen dat wij zouden uitspreken dat een mens het recht heeft 

om te beslissen dat de arts op hem aktieven euthanasie moet toepassen. Dat 

is dunkt mij iets dat men niet uitspreken kan en zeker niet in de geest van 

vele beslissingen die wij op aanverwante terreinen genomen hebben. Op de 

wijze zoals die er staat gaat die in de eerste aanleg ook niet op euthanisie 

maar over zelfdoding en pas in 2e aanleg op een zeer bepaalde wijze over 

euthanasie. Wij dachten dat het goed was om de uitapraak te doen over passieve 

dan wel aktieve euthanasie dan wel helemaal niets. De commissie heeft een 

omschrijving gegeven van wat zij in het begrip passieve euthanasie aanvaard-

baar acht. In wezen komt onze tekst er op neer dat vij passieve euthaneaie 

voor toelaatbaar verklaren. Nu ia een andere motie, die van Haarlem, die zegt 

nou de vergadering zou er zich eigenlijk eens over uit moeten apreken en 

ia een soort alternatieve gemaakt. Passieve dan vel aktieve. Ik denk dat dat 

op zichzelf de voor de discussie beate motie ia. Daar kan namelijk exact 

worden aangegeven wat de partij vil. Wiilen vij passieve of villen wij ook 

al aktieve. De commissie heeft ernetige bezwaren tegen het toelaatbaar doen 

zijn van aktieve euthanasie op gronden dat wij van mening zijn dat het nog 

niet mogelijk is misschien zelfs nooit om waarborgen te scheppen tegen het 

misbruik daarvan. Er ia nog een motie 119 waar de moeilijkheid inzit dat er 

staat tot aktieve euthanasie, dat wordt ingelast kan de arts niet worden 

verplicht. Wat zou kunnen inhouden dat er zou gaan staan impliciet dat de 

arts vel tot passieve euthanasie kan worden verplicht. Wij menen dat die 

verplichting nooit kan gelden. Dus de conclusie. Wij zijn voor ververping van 

117. Wij zouden in 118 het eigenlijke discussiepunt graag willen dat men 

zich uitsprak voor het eerste deel. Niet voor het tweede deel en wij zijn 

zeer tegen 119. 
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Dank u wel. Er bestaat kennelijk behoefte aan een 2e discussie. Gezien de aard 

van het onderwerp lijkt mij dat toelaatbaar. 

Ik denk dat het betoog van de heer Hoefnagels heel nadrukkelijk onderstreept wat 

de juridische commissie al heeft gezegd. De zaak is op dit moment nog zo inge

wikkeld dat zodra je gaat proberen in details te treden je allerlei problemen 

kunt opwerpen en je over allerlei formuleringen kunt vallen. Ik denk dat het 

geen goede zaak is. Ik denk dat je je inderdaad op dit punt terughoudend moet 

opstellen in die zin dat je je alleen uitspreekt over het principe en ik denk 

dat dat principe dat een vrije mens zelf mag beschikken over zijn eigen leven 

met daarbij natuurlijk waarborgen tegen misbruik en tegen mensen die op een 

bepaald moment niet in staat zijn die beslissing te nemen dat dat toch een 

liberaal beginsel zou moeten zijn en ik heb daar eigenlijk de heer Hoefnagels 

niet over gehoord. 

Maar ik vrees dat u praat over een amendement wat niet ter tafel ligt. 

Jawel amendement 117 van de juridische commissie. 

U bedoelt daarmee dus inderdaad dat die wijze van formulering het uitstel geeft 

van de besluitvorming op dat punt die u graag wilt. 

Het schept nu wat duidelijkheid over wat wij principieel vinden en de nadere 

invulling daarvan die zou bijvoorbeeld in een verkiezingsprogramma kunnen 

geschieden. 

Het is heel kort mijnheer de voorzitter, wij hebben destijds natuurlijk in de 

kamercentrale den Haag er ook uitvoerig over gedatteerd en dit is een prachtig 

lang verhaal van de juridische commissie, maar ik dacht dat de tekst hij kan 

zelf en zelfs besluiten tot euthanasie. De arts kan niet daartoe worden verplicht. 

Stringente voorwaarden dienen bij euthanasie in acht te worden genomen. Ik dacht 

dat dat aan alle voorwaarden voldeed. 

Wat leest u nu voor. 



Band 1 

Blad 13 

Ik lees een tekst voor die gecomprimeerder zou zijn dan die lange die op 117 

staat en die dus gezien de discussie en de toelichting van de heer Hoefnagels 

dus een aantal problemen zou samenvatten en ondervangen zodat je de arts wordt 

niet verplicht, de voorwaarden moeten zeer stringent zijn, maar de mens blijft 

baas over zijn eigen lichaam. 

Zelleraat-Oss. 

Ik wil nog even ingaan op de opmerking over 119. De arts niet verplichten, maar 

dan is de patient dus verplicht om levensverlengende middelen te ondergaan 

die hij niet wil slikken of de familie niet wil accepteren. Ik dacht dat het 

amendement nog niet zo gek is van Heuvelrug Noord. 

De heer Dees. 

Mijnheer de voorzitter de verleiding is groot om uitvoerig in te gaan op de 

verschillende opmerkingen die zijn gemaakt tav het vraagstuk van de euthanasie 

maar het is met name ook gehoord de discussie dat zij die enige schroom toch 

u het volgende in overweging wilt geven. Het eerste punt is dat ook uit de 

discussie hier blijkt dat we het vraagstuk van de euthanasie in partijverband 

nog niet uitgeegaliseerd is en ik geloof dat het ook begrijpelijk is omdat 

de eerste meniggsvorming over dit vraagstuk slecht een beperkt aantal jaren 

volop in de aktualiteit staan. Het is om die reden om juist ook die discussie 

in partijverband te bevorderen aan te moedigen dat 2 partijcommissie, de 

partijcommissie juridische zaken en de partijcommissie volksgezondheid ongeveer 

een jaar geleden, iets langer nog een werkgroep hebben ingesteld die een 

rapport heeft gemaakt over de euthanasie. Dat rapport ligt tha~ bij de 

juridische commissie en bij de commissie volksgezondheid, maar naar het zich 

laat aanzien is het mogelijk wanneer het hoofdbestuur daarmee instemt dat dit 

rapport, hetzij als rapport van een werkgroep, hetzij als discussienota over 

welke vorm dan ook dat dat de partij in kan. In da6 rapport wordt zeer uit

voerig ingegaan op bijvoorbeeld de vraag of er wel of niet een verschil is 

tussen oktieve en passieve euthanasie. In dot ropport wordt ook zij het kort 

ingegaan op verschil van zelfdoding en euthanasie. Al die soort aspecten worden 

vanuit de ethische kont, van de volksgezondheidskont, vanuit liberale principes 

benaderd. En gehoord de discussie hier die helaas niet long kon zijn door 
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tijdsgebrek zou ik in die omstandigheden graag in overweging willen geven maar 

ik wil het niet om discussies te frustreren, om standpunten te frustreren, maar 

zou ik toch graag in overweging willen geven om dat rapport dat heel spoedig 

komt om dat af te wachten zodat de mogelijkheid is om aan de hand van dat 

rapport dat vrij diep graaft, aan de hand van dat rapport te bekijken in 

hoeverre gedachten daaruit kunnen worden meegenomen in de definitieve versie 

van het liberaal manifest. Het grote voordeel is dan ook dat misschien in wat 

voor verband dan ook want dat is uiteraard mijn taak niet om daarover uit te 

spreken, maar in wat voor verband dan ook de discussie in de partij hierover 

nog eerst een breder draagvlak kan krijgen. Ik geloof dat dit een problematiek 

is die je een bredere discussie zeker waard is. 

Ik interpreteer dat als een ordevoorstel aan de vergadering om hierover geen 

uitspraak te doen. Wij zullen dat uiteraard straks in stemming willen brengen. 

Ik zou nu al laatste het woord aan de heer Hoefnagels willen geven. 

Gaat uw gang. 

Voorzitter ik kan bijzonder kort zijn, Mak is mijn naam, lid van de werkgroep 

euthanasie. Ik zou het voorstel van mijnheer Dees met kracht willen ondersteunen. 

De heer Hoefnagels. 

Ik interpreteer dat als een motie die er niet is. Namelijk om de passage over 

euthanasie te schrappen. De motie die zich niet uit de partij aan ons heeft 

aangediend. Daar weet ik dus weinig raad mee. Wij hebben naar ik meen zorg

vuldig een tekst opgesteld die zich uitspreekt voor passieve euthanasie, mede 

omdat wij in de mening verkeren dat daarvoor in ieder geval een meerderheid 

in de partij te vinden zou zijn. Wij weten ook dat aktieve euthanasie nog om

streden is. De commissie is daar niet voor, vandaar dat wij deze tekst aan u 

hebben voorgelegd. De bezwaren daartegen ontgaan mij toch enigszins. De 

bezwaren daartegen zijn dat men in het geheel zich in betrokken partijcommissies 

nog niet voldoende heeft uitgesproken en dat leidt dan tot een voorstel om 

zich helemaal niet over dit onderwerp uit te spreken, waarbij wij naar mijn 

idee een stap achteruit doen. Nog even in detail. De motie 117 is naar mijn 

idee niet een motie die over het onderwerp gaat. Dat iemand over zijn eigen 
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geest en lichaam beschikt hebben wij elders uitgesproken, maar dat gaat hier niet 

over. Hier gaat het over de vraag wat in een relatie patient-medicus of althans 

mens-medicus zou kunnen gebeuren. Dan is het eerste deel van de zin naar mijn 

overtuiging een open deur en het 2e deel op welk tijdstip en op welke wijze 

de nadere omschrijving een gevaarlijk misverstand wekkend. Het zou zelfs 

kunnen worden geinterpreteerd als een uitspraak voor aktieve en passieve eutha

nasie. Niet voor een uitstel van de uitspraak. Ik geloof dat we daar toch een 

stap te ver doen. Onze overtuiging was dat een meerderheid in onze partij 

voor een omschrijving van de toelaatbaarheid van passieve euthanasie zou 

zijn dat aktieve euthanasie dat dat bij aktieve euthanasie nog niet uitgesproken 

zou kunnen worden. Haarlem vraagt ons om daarover een uitspraak te kunnen doen. 

Zoals gezegd de commissie is daar tegen. Ik geloof dat dat een uitspraak is 

die op dit .amant zou kunnen worden gedaan met 117. Met 119 weet ik echt geen 

weg. Er is uit de vergadering gezegd dat als je aktieve zou invoeren in de zin 

waar 119 over gaat dat dat goed zou zijn omdat de huidige tekst zou betekenen 

dat je als mens een behandeling zou moeten dulden dat is in strijd met onze 

tekst. De patient behoeft geen behandeling te dulden. Dan staat er 2 zinnen 

verder dat een patient met wie je niet kunt communiceren dat daarbij iets 

mogelijk zou zijn. Daar staat alleen dat de arts niet kan worden verplicht 

met andere woorden dat als de familie zou zeggen beste dokter maak er maar een 

eind aan dat dat niet een opgelegde aktie van de arts mag zijn. De arts mag 

dan altijd nog zeggen nee daar ben ik het niet mee eens. Dus dat dat de patient 

moet dulden is daarvan niet het gevolg. Daar begint het hele paragraafje mee 

de patient behoeft geen behandeling te dulden, geen behandeling van welke aard 

dan ook. 

Het is zo dat ik het ordevoorstel allereerst in stemming zal brengen om in het 

geheel geen uitspraak te doen op het gebied van euthanasie op dit ogenblik 

in het liberaal manifest. Ik wil u wel er op wijzen dat als de vergadering tot 

een dergelijk besluit komt wat natuurlijk tot de bevoegdheid van de vergadering 

behoort u zich wel terdege moet realiseren dat het gevaar bestaat dat er een 

aantal punten want er komen nog vele andere moeilijke punten in dit programma 

naar voren toch uiteindelijk dan op geen enkele wijze tot een resultaat van 

deze hele lange procedure leiden. Ik zou allereerst dus aan de orde willen 
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stellen het ordevoorstel om geen uitspraak over de euthanasieproblematiek in 

die liberaal manifest nu te doen. 

Meijeran. 

Mag ik vragen voorzitter uit hoofde van orde of u straks 118 de eerste helft 

en de tweede helft apart in stemming wil brengen en mag ik als ordeopmerking 

ook stellen dat als een partij met 51 tegen •9 in een wat matig bezochte 

vergadering ergens over mocht denken het helemaal zo gek niet is om een 

uitspraak 

Ja maar u bent nu bezig om een standpunt te formuleren, ik vind dit buitengeween 

onplezierig dat u nu daadwerkelijk zich niet aan de orde houdt maar in wezenç 

bezig bent een pleidooi voor een bepaalde stellingname te nemen. Ik ga') dan 

nu over tot de stemming. Nee we gaan niet de discussie hierover heropenen. 

Als dit ordevoorstel wordt apgenemen betekent het toch niet dat er uiteindelijk 

in het liberaal manifest geen passage over euthanasie zal komen. 

Uiteindelijk zal deze vergadering dat beslissen, maar op dit ogenblik is er 

dan in elk geval niets vastgesteld en met deze vergadering bedoel ik dan de 

algemene ledenvergadering van de partij. Ja tzt, maar dat is dan niet duidelijk 

op dit ogenblik wat de inhoud daarvan dan zou zijn, dat is ook heel pregnant. 

Het voorstel, het ordevoorstel is aan de orde nogmaals om niet over te gaan 

tot enige tekst over euthanasie in dit programma, in dit manifest. Willen~ 

degene die voor groen zijn hun hand opsteken. Tegen groen. Voor oranje. 

Tegen oranje. Voor rose. Tegen rose. Het voorstel is verworpen er zal dus een 

tekst op het gebied van de euthanasieproblematiek vastgesteld worden op deze 

vergadering. In de stemvolgorde lijkt het mij zo te zijn dat 118 natuurlijk 

niet in een keer gestemd kan worden dat is duidelijk omdat daar juist een 

tegenstelling geconstrueerd staat. Ik dacht dat het eerste stuk wat daar 

staat in feite datgene is wat de commissie ook met haar tekst verwoord heeft. 

Dus ik beschouw dat niet als een enigszins vergaand amendement. Ik beschouw dus 

als een wel heel vergaand amendement, maar overigens moeten we ons Ri•txz .. tt... 

realiseren dat Haarlem dat niet voorgesteld heeft als zodanig maar alleen 
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ter discussie gesteld heeft, dat beschouw ik als een vergaand amendement _en 

ik zou dat dan vervolgens in stemming willen brengen. Het is u duidelijk dat 

de commissie daar tegen is. Zou ik mogen vragen in een poging om snel te zijn 

allereerst alle kleuren tegen 118 2e stuk. Voor. Het is verworpen. Dan gaan 

wij over naar 117. 117 is een alternatieve tekst. Oe commissie is daar tegen. 

Mag ik ook hier weer vanwege de snelheid proberen alle kleuren voor 117. 

Tegen 117. 

Het stembureau verzoekt toch stemming met afzonderlijke kleuren. 

Oe heer Hoefnagels maakt een opmerking over 117. Ik zou willen zeggen hoe ik 

117 interpreteer. Om te kijken of daarover duidelijkheid is. 

Voorzitter ik maak hier bezwaar tegen. U bent zelf bezig met een inhoudelijke 

discussie die heeft u zelf afgesloten dus zult unook over moeten gaan tot 

stemming. 

Ik heb het niet over een inhoudelijke discussie, ik wil u vertellen van wat 

de essentie is van wat daar staat dat is namelijk. Goed wij gaan over tot de 

stemming van 117 groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. 

Rose tegen. Met een klein verschil verworpen. 

Het spijt mij mijnheer de voorzitter, maar hier kan ik niet in geloven. 

Ik stel vast dat het de 2e keer is dat ik zelf toch ook erg twijfel heb aan 

de stemmen. Ik zou het stembureau willen vragen of ze ermee in kunnen stemmen 

nogmaals de stemmen te tellen. U weet de een schriftelijke stemming zeker 

een half uur duurt. We gaan het nog een keer proberen dmv hand opsteken, 

tenzij het stembureau dat helemaal niet zou willen. Het stembureau gaat 

akkoord met een stemming opnieuw bij hand opsteken. Het tellen moet precies 

gebeuren en in welke volgorde de stemmen precies opgestoken worden is van geen 

erg grote betekenis. Het gaat om 117. Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. 

Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Het stembureau. In tegenstelling tot de 

eerste uitspraak van het stembureau moeten we nu constateren aangenomen wel 
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met de aantekening dat er verschillend gestemd is in de eerste en de tweede 

ronde, zeer duidelijk waarneembaar voor alle drie de leden van het stembureau. 

117 is aangenomen. Ik dacht dat 119 dan niet meer aan de orde was omdat in 117 

gekozen wordt om uitsluitend een principe-uitspraak te doen en 119 dan veel 

gedetailleerd is. Dan gaan wij over naar abortus 120, 121, 122 en 123. Zijn 

er indieners die hier het woord over willen. Zo niet dan is het woord aan 

anderen waarbij ik u nogmaals er op wijs dat maar een instantie mogelijk is. 

Mijnheer de voorzitter ik geloof dat de tekst van de commissie over dit onder

werp wel bijzonder beknopt is. Er wordt voornamelijk gepraat over de arts ipv 

over de vrouw waar het toch om was begonnen. Ik geloof dat daarom alle amende

menten die hier zijn ingediend moeten worden aangenomen, 

Verder uit de zaal. 

Mijnheer de voorzitter ik wou graag eerst een punt hebben over de orde van de 

behandeling en dat geldt niet alleen voor dit punt, maar voor de hele verga

dering. Het is mij bij het vorige punt opgevallen dat de commissie aanzien

lijk langer dan de vergadering aan het woord was en het lijkt mij in een situa

tie waarin de vergadering zich al zoveel beperkingen moet opleggen eigenlijkç 

ongewenst dus ik wou u daar vragen toch wat te sturen. Verder kan ik mij aanT 

sluiten bij de vorige spreker .. t uitzondering van 123. 

Sprekers uit de vergadering krijgen in een instantie de gelegenheid het woord 

te voeren. Ik heb daar totnogtoe nog niemand in getracht zelfs maar belemmeren. 

Daar was de hoeveelheid behoefte aan die uzelf ook gebleken is. Verder over dit 

onderwerp uit de zaal. Dan is het woord aan de commissie. 

De commissie is het er bijna helemaal mee eens dat ze allemaal zouden moeten 

worden aangenomen. Op het moment dat het liberaal manifest werd geschreven zag 

het er naar uit dat tijdens de publicatie het wetsontwerp Ginjaars-de Ruyter al 

zou zijn aangenomen. Dat heeft de wijze van schrijven van het liberaal manifest 

op dit punt beïnvloed. Op dit moment lijkt het mij inderdaad niet onzinnig 
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zoals 123 zegt uit te spreken dot er een wet tot stond moet komen. Dot leek 

toen wat overbodig. Oe omendementen 120 en 121 lijken toevoegingen waar niets 

tegen is. Amendement 122 het schrappen van de termijn van 3 maanden door 

zouden wij eigenlijk minder voor zijn. Het is inderdaad niet onjuist dot die 

termijn van drie maanden als arbitrair kon worden ervaren, moor tot dusver 

heeft in alle teksten van liberale zijde die termijn van drie maanden een rol 

gespeeld en ik geloof niet dot er principieel bezwaar tegen is dot die zou 

blijven staan. Oe commissie zou dus willen concluderen mocht Z1) dot kunnen tot 

aanneming van alle behalve het amendement 122, dus voor 120, 121 en 123. 

Wij gaan over tot de stemming allereerst over 122. Alle kleuren voor. Alle 

kleuren tegen. Kan het stembureau hieruit iets concluderen. Gedetailleerde 

stemming. 122 groen voor. Tegen. Oranje voor-tegen. Rose voor-tegen. 

Verworpen. Dan gaan wij nu over naar de amendementen die door de commissie 

aanbevolen worden. 120 Maassluis. Ik verzoek alle kleuren voor. Alle kleuren 

tegen. 120 is aanvaard. 121 de commissie is daarvoor. Alle kleuren voor. Alle 

kleuren tegen. Dat is ook aanvaard. Dan komen we op 123 alle kleuren voor. 

Alle kleuren tegen. Dat is aanvaard. Dan hebben wij nog tien minuten voor de 

overige punten die hier staan. Wij zullen die in volgorde uiteraard gaan behande

len. Er zal hier ook slechts mogelijkheid zijn in een instantie te spreken. 

We moeten er van uitgaan dat de hoofdpunten van dit hoofdstuk, van deze para

graaf nu aan de orde zijn geweest. Allereerst is daar 97 van de afdeling 

Amsterdam. Naar mijn gevoelen behoeven wij dat niet te behandelen omdat het 

belangrijkste stuk de financiering aan de orde geweest is en dat over het 

particulier initiatief ook niet anders gezegd wordt dan dat er een beginsel 

moet zijn, maar volledigheidshalve wil iemand dit bepaald nu behandelen. 

Zo niet dan gaan wij over naar 98 van de kamercentrale Drente over alterna

tieve geneeswijze. 

Ja voorzitter ik wou het alleen aanraden om het aan te nemen omdat de alter

natieve geneeswijze inderdaad nergens voorkomen in de paragraaf mens en gezond

heid en ik dacht dat het belangrijk is dat wij als partij daar ook een uit

spraak over deden. 

Het probleem is een beetje dat hier niet in staat hoe die uitspraak moet luiden. 
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Oot er aandocht aan besteed wordt. Oe commissie kon dot haar instemming krijgen~ 

Alternatieve geneeswijze komen in 2 moties voor in deze en in 115. 115 lijkt 

voor de commissie een heel plezierige tekst. 

Door kon ik het mee eens zijn. 

Goed ik stel u voor om in de trant van 98 die er aandocht voor vraagt 115 in st.m

ming te brengen. Dan zou ik graag alle kleuren voor 115. Alle kleuren tegen. 

Don is 115 aanvaard en is 98 behandeld. Oe motie Rotterdam 99. Verschillende 

deelaspecten van deze motie zijn aan de orde geweest bij de discussie over 

de vier hoofdpunten die wij gehad hebben. Ik vraag mij af of de punten die er 

overigens nog in staan afzonderlijke behandeling behoeven. Oe afdeling Rot

terdam op dit punt. Dan stel ik mij voor ••••• 

Dan had ik een punt uit die motie wat ik graag in behandeling zag gebracht 

nu de afdeling Rotterdom er niet is dot is punt I de patient krijgt recht 

op inzage in het eigen medisch dossier en afschriften van betreffende stukken. 

Ik denk dat dat een heel belangrijke zaak is. 

Oot is een duidelijk punt dot kan afzonderlijk inderdaad behandeld worden. 

Hier iemand uit de zaal verder die er het woord over wil voeren. 

Mijnheer de voorzitter wat betreft punt E. 

Er is het voorstel gedaan om over punt I de discussie te openen, dan moeten 

we door ook eerst over discussieren en daarna kunnen we nog naar anderen 

eventueel gaan. 

Voorzitter tov punt I zou ik willen voorstellen dat in twee te splitsen. Ik zou 

het eerst willen aanbevelen en het tweede willen afraden. Verstrekking tot hetç 

afschrift van de stukken dot dot niet toegezonden zal worden. 
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Ik ben van mening dat punt I voortreffelijk geformuleerd en ik zag gaarne dat 

het in zijn geheel werd aangenomen. 

De heer Hoefnagels namens de commissie. 

Mijnheer de voorzitter ik zou er ernstig bezwaar tegen maken om een stuk van 

dit gedeelte af te ketsen. Ik geloof dat dit bepaald niet van wijs beleid 

zou getuigen als we iemand informeren kunnen we hem ook de schriftelijke 

stukken geven. Dat gebeurt langzamerhand zelfs op overheidsniveau, op de de

partementen al. Laat staan inzaken die de mensen prive direkt raken. 

Dank u wel de heer Hoefnagels. 

De commissie vond dit op het eerste gezicht een uiterst sympathiek amendement. 

Ze is daarna te rade gegaan bij medici die ons allen hebben bezworen dat dit 

niet kan. Er zijn in medische stukken zaken die de patient niet onder ogen 

mogen komen. Het gevolgdaarvan is schaduwdossiers. Dan schieten we er dus in 

het geheel niets mee op. 

Wij discussieren maar in een instantie, we gaan over tot de stemming. Er is 

een voorstel geweest om de zin in twee te hakken en daar afzonderlijk over te 

stemmen. Dat lijkt mij een realistisch voorstel is ook al wel eerder gedaan 

en we zullen dus wel eerst over het geheel stemmen als meest vergaande en als 

dat dan verworpen wordt dan zullen we alsnog ertoe overgaan a. alleen de inzage 

over te stemmen. 

Voorzitter ik heb een ordevoorstel gedaan om die zaak in twee te splitsen dan 

zult u daarover moeten stemmen. 

Nee ik gan niet over elke afzonderlijk ordevoorstel weer stemmen. Ik kom hele

maal tegemoet aan wat u wilt en volgens een heel normale stemmingsprocedure 

ga ik eerst het meest voorgaande voorstel in stemming brengen. 

Mits u niet de conclusie trekt dat als het helemaal verworpen zou zijn dat je 
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dan niet over de eerste helft nog zou kunnen stemmen. Dan gaat het de verkeerde 

kant op. 

Ik ga het opnieuw zeggen. Het is zo we gaan eerst over het hele stuk I stemmen 

zoals het daar staat. Als dat verworpen wordt dan gaan wij daarna afzonderlijk 

stemmen over dat de patient het recht krijgt op inzage in het eigen medisch 

dossier. Dat is volgorde. Dan gaan wij nu allereerst alle kleuren voor de 

gehele tekst I. Alle kleuren tegen. Is aangenomen. Dan is de opsplitsing 

dus niet meer nodig. Dan gaan wij over naar 100. 

Mijnheer de voorzitter ik had een opmerking over E en ik had een opmerking over 

N. Oe opmerking over E is dat wij menen dat de woorden in principe eruit moeten. 

Eenieder heeft z•Kki vrijheid van artsenkeuze. 

Kijk dat kan niet nu want dan moeten er nieuwe teksten dient u in feite in dat 

had gedaan moeten zijn, maar ik wilde dus graag u voorstellen om dat niet 

verder te behandelen en dan is uw opmerking aanhoort en bij de hele motie 

van de afdeling Rotterdam is een van de bouwstenen bij het herschrijven van 

het hoofdstuk en u hebt deze opmerking dan gemaakt. 

Akkoord mag ik dan nog even mijn opmerking over N kwijt. Daar zouden wij dat 

iets willen veranderen. Er staat experimenten zijn niet toegestaan en wij 

zouden willen zeggen experimenten zijn met toestemming van de patient wel toe

gestaan. 

Ja dat is een heel principiele opmerking. Ik geloof hier ook dat we weer 

moeten zeggen dat de commissie daar goede nota van zal nemen van deze op

merking net zo goed als ze ook goede nota neemt van wat Rotterdam daar opge

schreven had. 

Ja maar het standpunt van de commissie is een andere dan dat van Rotterdam. 

100. Oe indiener behoefte aan toelichting. Oe commissie dan. Oe commissie zou 

eigenlijk willen voorstellen het over te nemen. Men voegt aan drinken en roken 
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het woord overmatig toe en dat lijkt mij wat matiger dan wat wij hebben gesteld. 

De commissie zou daar wel voor zijn. 

Niemand heeft het woord gevraagd dus in eerste instantie en er is maar een 

eerste instantie. Dan zou ik tot stemming over willen gaan. De commissie 

beveelt het amendement 100 dus aan. Alle kleuren voor. Alle kleuren tegen. 

Het is aangenomen. Dan kunnen wij 101 zien als ook daar hebben we ook een 

opmerking op het gebied van de financien. 102 zou dan nog aan de orde kunnen 

komen. Afdeling Eindhoven. De commissie over 102. 

Wij zijn voor onze oorspronkelijke tekst. 

De commissie stelt u voor 102 niet aan te nemen. Alle kleuren voor 102. 

Alle kleuren tegen 102. Verworpen. Dan zullen wij beeindigen de behandeling van 

dit hoofdstuk. Ik dacht dat als u mij weleens een keer wat streng gevonden 

hebt u moet bedenken dat dat echt komt omdat we zoveel mogelijk van de essen

tiele punten moeten behandelen. Dat zal ook bij de volgende hoofdstukken zo 

zijn. We gaan naar welzijn over. 

Het vorige amendement daarvan heeft menigeen de indruk gekregen dat de stemming 

niet nauwkeurig is verlopen. Ik zou u dringend willen verzoeken om een over

stemming. 

Ja dames en heren dit verzoek is ingewilligd. 102 overstemmen. 

Voorzitter misschien is het mogelijk om eerst de voorstemmers te laten stemmen 

en dan de tegenstemmers ter verduidelijking. Dat is vorige keer bij de vorige 

vergadering in Rotterdam ook gebeurd. 

Ik zou dus dit graag per kleur op willen splitsen omdat het kantje boord was 

de vorige keer. Eerst dus de groene kaarten omhoog.Groen tegen. Oranje voor. 

Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Het stembureau blijft erbij dat het is 

verworpen unaniem. Het stembureau blijft bij de eerste conclusie ik wil u 

voorstellen om gelet op de tijdsklem waarin we zitten met alle respect voor 

het onderwerp over te gaan tot mens welzijn. Zoals u in de overzichten hebt 
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kunnen zien gaan we eerst spreken over het subsidiebeleid namelijk voorstel 

Voorzitter u wilt gaan praten over amendement 140 maar ik wou daarvoor iets 

zeggen. Ik ben het namelijk erg eens met het systeem om de hoofdpunten er uit 

te halen maar ik heb toch het gevoel dat u bij dit hoofdstuk een hoofdpunt 

vergeten bent dat zijn namelijk de moties en amendement 128 tm 132 die eigen

lijk over het hele stuk gaan. Ik dacht dat u er toch niet aan ontkwam om daar 

ook even iets aan te doen. Met name de motie van de afdeling Rotterdam en de 

motie van de commissie koepelwelzijn zijn nogal hoofdpunten dacht ik. 

Ik wil hier graag de commissie het woord over geven. 

Voorzitter het lijkt mij enigszins overbodig om die zaken aan de orde te 

stellen. De commissie zal met de amendementen zoals ze door Rotterdam door de 

koepel welzijn en door de anderen zijn ingediend zal de commissie de zaak gaan 

herschrijven en hot spreekt vanzelf dat wij waar er bijvoorbeeld in een motie 

van Rotterdam geen sprake is van een principieel afwijkende visie van de 

commissie dat wij met de elementen zoals ze zijn aangedragen ernstig rekening 

zullen houden. 

Ja maar voorzitter er staat toch duidelijk in deze motie een he•l belangrijk 

punt namelijk dat ze vinden dat het hele hoofdstuk verkeerd geschreven is. 

Ik vind toch eigenlijk dat u een uitspraak van de vergadering moet hebben 

of de vergadering het daarmee eens is. U zegt wel herschrijven, maar ik moet 

u zeggen dat ik daar toch niet alle vertrouwen in heb eerlijk gezegd. 

Mag ik u voorstellen dat ik zeg dat ik er wel vertrouwen in heb. Ik zou mij 

graag willen houden aan het lijstje zoals in het begin van de vergadering ia 

uitgereikt. Dit punt is dacht ik op het ogenblik buiten de orde in ieder geval 

volgens mijn visie. 

Voorzitter daar heb ik ernstig bezwaar tegen. Ik heb met mijnheer Korthals 

afgesproken toen de vergadering begon. Ik heb gezegd wij zijn het hier in 

pr(·ncipe niet meekeens, mQar we willen dit slikkeo mits erdper hoofdst~ki• 1 0 stukje gezèga an worden wat er nog toegevoegd kan wor en om te-~ena~de en. 
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Voorzitter ik had daarnet een voorstel gedaan op het gebied van stemmen. U 

heeft daarna een stemming gedaan weer op de oude wijze zoals deze hele vergadering 

is gebeurd. Ik zou nogmaals graag met u met veel nadruk willen vragen de stemming 

als volgt te doen plaats vinden eerst de voorstemmers en dan de tegenstemmers. 

Ja het is prima om eerst voor te stemmen en dan tegen, maar volgens mij, maar 

ik laat graag het oordeel aan het stembureau over want dat moet de stemmen 

tellen is het veel simpeler om de contrasten te zien tussen voor tegen groen 

dan om eerst alle voorstemmen en dan alle tegenstemmen. We hebben behalve 

in Rotterdam het in alle voorgaande vergaderingen zo gedaan dat je het stem

bureau de contrasttelling laat volgen. Wat wil het stembureau liever eerst 

alle voorstemmen of voor tegen per kleur achter elkaar. Het stembureau kiest 

voor tegen per kleur. Ik stel dus voor dat we het stembureau dat daarmee moet 

werken in deze volgen. Heeft iemand daar tegen bezwaar. 

Zolang de stemming in een konsekwente procedure blijft behouden. 

We hebben vandaag deze procedure konsekwent gevolgd. 

Dan zou ik u willen vragen om dat ook voor morgen vast te stellen. 

Zolang het aan mij ligt gebeurt dat ook. 

Ik wil graag doorgaan en er is op het ogenblik aan de orde een ordevoorstel 

namens mevrouw vd Broek namelijk om die moties die niet genoemd zijn in het 

overzicht te behandelen. 

Voorzitter ik stel voor dan motie 129 en 131. Ik denk dat dat de 2 vergaandate 

zijn en dat u dan daarmee de commissie uit de voeten kan. Dat lijkt mij het 

meest simpele. 
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Dat is uw ordevoorstel daarover gaan we stemmen.Groen voor. Groen tegen. Oranje 

voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dan stel ik voor om eerst 129 aan de 

orde te stellen. Is daar iemand die dit toe wil lichten. 

Mijnheer de voorzitter ik wil graag toch wel een andere wijze van behandeling. 

Ik had liever gezien dat eerst de commissie zegt want daar staat nou wel een 

lijstje van voor en tegen of ze dat even toelicht en dan kan de desbetreffende 

afdeling of indiener kan dan nog even voor zichzelf bedenken of hij dat nou 

wel of niet nog zal verdedigen. Ik denk dat het erg tijdbesparend werkt. 

Ik zou toch graag de procedure willen volgen die we tot op dit moment aldoor 

gevolgd hebben. Ik wil eerst graag de indieners de gelegenheid geven om hier 

iets over te zeggen, daarna de overigen en daarna de commissie en daarna 

over te gaan tot stemming. 

U dwingt mij dan om er een ordevoorstel van te maken. 

U hebt natuurlijk gelijk dat het in dit geval heel praktisch zou zijn, maar 

in andere gevallen niet en het is onze ervaring dat je de vergadering in het 

algemeen tegen de haren in strijkt wanneer je niet eerst de voorstellers het 

woord geven die de moeite hebben gedaan het voorstel te doen en pas daarna de 

commissie. Het kan nu wel zijn dat in dit geval u om praktische redenen gelijk 

hebt maar in het algemeen vind de vergadering het dacht ik anders. 

Ik ben dat in het algemeen ook zeker met u eens, maar ik denk dat dit geval 

zich nu voordoet dat we maar een sprekersronde hebben en dat betekent dat 

het commentaar van de commissie niet voor reakties vatbaar is. Dat vind ik 

geen gewenste situatie. 

Goed dan zitten we meer met een ordevoorstel, zo komen we niet tot een inhoude

lijke behandeling. Wel het voorstel hier achter de tafel is het volgende om 

dit toch in ieder geval over te nemen en eerst de commissie het woord te geven. 

Voorzitter ik neem aan dat we inderdaad geen herhaling van deze procedure 
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plaats gaat vinden. Oe commissie staat tov het amendement afdeling Rotterdam. 

op zichzelf positief. Wij eonstateren ook dat de lijnen zoals Rotterdam die 

aangeeft niet in strijd zijn met de inhoud van het hoofdstuk zoals dat door de 

commissie aan de vergadering is gepresenteerd. Wij eonstateren daarbij wel 

dat er een aantal elementen in de punten van Rotterdam ontbreken. Ik noem een 

paar voorbeelden. Het onderwerp vrije tijd ontbreekt, het onderwerp cultuur 

ontbreekt, het onderwerp sport ontbreekt, het ontwerp culturele minderheden 

ontbreekt. Dat betekent dat wij op grond daarvan het amendement ontraden, 

maar dat wij en dat heb ik zojuist ook al gezegd dat wij bij de herschrijving 

van het hoofdstuk de punten zoals Amsterdam sorry zoals Rotterdam die heeft 

aangegeven wat aan zullen scherpen. 

Voorzitter ik zie in deze motie en niet amendement van de afdeling Rotterdamç 

wel heel duidelijk de culturele en etnische minderheden voorkomen. Ik zie deze 

motie ook duidelijk als een aanvulling op wat er in het liberaal manifest is 

voorgesteld. Ik zou een tweede opmerking willen maken over de inhoud. Onder 

punt 2 staat decentralisatie van het welzijnsbeleid naar de dichtst bij de be

volking gelegen bestuurslaag is wenselijk. Dat is een soort van vereenvoudiging 

die in ons huidige verkiezingsprogramma zoals we daar nu onder leven ook is 

geschied en die de suggestie wekt dat alles wat met welstandsbeleid te maken 

heeft dat dat eigenlijk naar de gemeente toe moet. Dat is een redelijke 

verdeling dan van bestuurstaken niet wenselijk. Er zijn ook allerlei bestuurs

aktiviteiten die bij de provincie en bij het rijk behoren en dat betekent 

dus dat als we dat in alle redelijkheid erkennen dat deze tekst niet onverkort 

gehandhaafd kan blijven. In de tweede plaats wou ik iets zeggen over punt 5 

daar staat de voorzieningen voor specifieke groepen en dan worden er een aantal 

opgenoemd worden zoveel mogelijk geïntegreerd in de algemene hulp- en dienst

verlening. Voor een periode van 8 a 10 jaar waarvoor dit liberaal manifest 

bedoeld is te gelden is het een aardige doelstelling, maar ik moet u er op 

wijzen dat op korte termijn zo'n doelstelling vaak gebruikt wordt om meer 

gelden voor specifieke hulpverlening af te wijzen. Dan noem ik bijvoorbeeld 

dat minister van Doorn destijds als minister van CRM specifieke hulpverlening 

van Surinaamse instellingen wilde integreren in de algemene hulpverlening 

omdat hij op die manier wilde bezuinigen. U moet wel weten waar u mee bezig 
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Ik denk toch dat de motie van Rotterdam in grote lijnen hele goede accenten aan

geeft en daarom zou ik toch deze motie graag in de belangstelling van de ver

gadering willen aanbevelen en dat die teaamen met 131 ook het probleem onder

vangt waar de commissie problemen mee had. Dat daar namelijk ook die andere 

accenten in zitten. Dus ik denk dat u die beide moet aanvaarden. 

Mijnheer de voorzitter wij hebben er helemaal geen behoefte aan dat deze 

motie nou echt in stemming gebracht wordt. Als de commissie bereid is om 

deze motie of althans enkele gedachten die in deze motie zijn neergelegd bij 

haar herschrijving mee te nemen dan zijn wij al lang tevreden. 

Dat gebeurt dat is toegezegd. 

Dan gaan we over tot stemming. Groen voor. Groen tegen 129. Oranje voor. 

Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dan gaan we over naar 131. Wie wil daar 

iets over zeggen. Eerst de heer Remkes. 

Voorzitter voor motie 131 geldt weer exact hetzelfde. De commissie is voornemens 

om bij de herschrijving want dat onderkennen wij wel bijvoorbeeld de onder

werpen sport en cultuur te ontkoppelen. Dat voor wat betreft een element. Het 

onderwerp natuurbehoud behoort naar ons oordeel thuis in het hoofdstuk mens 

en omgevingo Wij zullen een apart hoofdstuk sport en recreatie maken. De spe

ciale groepen die hebben ook via aanneming van de motie Rotterdam nu in wezen 

al extra aandacht gekregen. Het vrijwilligerswerk idem dito en de kaderwet 

specifiek welzijn hoort naar ons oordeel in de eerste plaats thuis in het ver

kiezingsprogramma. 

Voorzitter nog even een opmerking. Ik ben het een beetje eens met de laatste 

opmerking vanuit de commissie namelijk dat de kaderwet specifiek welzijn zeker 

in het staodium waarin hij nu verkeert misschien niet hierin thuis hoort. 

Dus dat zou ik graag met u eens willen zijn. Toch geloof ik dat die motie wel 

heel belangrijk is omdat het juist de accenten legt waar wij ze graag willen 
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hebben en het zijn juist die accenten die ons inziens niet voldöende tot hun 

recht komen in het huidige liberaal manifest. 

Wie nog meer uit de zaal. 

Mijnheer de voorzitter dit is een motie van de commissie koepel welzijn. Onze 

vraag is nu waarom heeft de commissie Geertsema zich niet is niet te raden 

gegaan bij de partijcommissies over de diverse onderwerpen. Is dat in het 

verleden niet gebeurd. Dat heeft ons op meerdere plaatsen verwonderd. Waarom 

moet dat nu pas. 

Voorzitter de commissie is in wezen in eerste instantie bij geen enkele 

funktionele partijcommissie echt te rade gegaan. Wij hebben uiteraard wel 

van geproduceerde stukken uit het verleden van de verschillende commissies 

met belangstelling kennis genomen en voor zover de gedachte die daarin 

verwerkt zaten ons aanspraken in ons eigen verhaal verwerkt. Zo wil ik 

bijvoorbeeld wijzen en dat is een voorbeeld de heer Vonhoff beeft weleens 

wat interessante gedachten gelanceerd omtrent het vrije tijdsbeleid. Ik denk 

dat de belangrijkste gedachtelijnen van dat verhaal in dit stuk verwerkt zitten. 

Zo is dat wel op meerdere punten in het liberaal manifest gebeurd. 

Voorzitter ik voel mij door mevrouw aangesproken en wil daar dan graag wat 

over zeggen. De commissie was op verzoek van het hoofdbestuur in een zeer 

nauw keurslijf van tijd gedrongen opdat wij dit werk voor de behandeling van 

het verkiezingsprogramma konden afmaken. Dat wij elk hoofdstuk zorgvuldig hadden 

moeten doorploegen met een zeer vele partijcommissies die onze partij rijk is 

dan waren wij nu nog bezig aan het schrijven. Het was de enige mogelijkheid 

om dit werk op tijd af te krijgen door zelf een tekst te maken en de commissies 

de gelegenheid te geven daarop te amenderen. 

Dank u wel mijnheer Geertsema. Ik neem aan dat er niemand meer is vanuit de 

zaal die nav de motie 131 iets wil zeggen. 

Meijerano 
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Ik wou wel even opmerken voorzitter er staat hier daarbij gebruik makend van 

alle ingediende moties en amendementen, ik neem aan dat dat gebruik maken door 

de commissie zo mag worden geinterpreteerd dat ze er kennis van neemt maar niet 

van alles gebruik maakt. 

Dan wil ik nu overgaan tot stemming. Groene kaarten voor 131. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Het is aangenomen. 

Dan dames en heren wil ik overgaan naar het hoofdstukje subsidiebeleid aange

geven op documentatie aangereikt bij aanvang van dit congres. Dat is de motie 

1•0 van de afdeling IJlst. Wie van de indieners wil deze motie toelichten. 

Wie van de anderen. 

Mijnheer de voorzitter in deze is er niet zoveel tegenstelling tussen de tekst 

in het liberaal manifest en de tekst van deze motie. In het liberaal manifest 

staat dat de overheid zich in haar subsidiebeleid heeft te onthouden van een 

subjectief oordeel over wat kunst en cultuur is. Dat be~ent dus dat de overheid 

niet door een decreet uit kan maken dit is wel kunt of cultuur en dat niet. 

Er zijn landen waar dat wel gebeurde bijvoorbeeld in Duitsland tijdens het 

nationaal socialisme daar maakte men uit dat iets kunst was en dat gebeurt 

ook nog in tal van communistische landen. Nu zegt de motie maar ja de 

overheid moet toch wel degelijk de plicht tov haar belastingbetalers te bepalen 

wat kunst-cultuur is. Of niet. Ja in zekere zin impliciet tav de kunst en cultuur 

die ze subsidieert. Want zij doet dat onder het mom van kunstT of cultuurbeleid 

en als ze ergens geld aan geeft dan mag je ervan uitgaan dat ze dat doet omdat 

ze dat een waardevolle kunstuiting vindt. Ik dacht ook dat we in het huidige 

verkiezingsprogramma van de VVD heel duidelijk stond dat er bij toedelen van 

subsidies op kunstgebied een zekere kwaliteitsmaatstaf wordt aangelegd. Niet 

door de overheid zelf want die weet er niet zoveel van, maar door inferieure 

deskundigen. Dus ik denk dat die tekst door de commissie wel degelijk in elkaar 

gevoegd en verduidelijkt moet worden. Mits men zich maar wel bewust is dat 

je natuurlijk nooit de overheid bij wet of decreet kan zeggen wat kunst is 

want dan zouden we een hele verkeerde kant op gaan. 

Wilmer afdeling Zoetermeer. 
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Het is misschien een kleinigheid, maar ik zou er toch graag even op willen wijzen. 

Er is de vorige vergadering nogal gesproken over een nieuw artikel in de beginsel

verklaring over de rol van de overheid. Ik zou naar die strekking van dat artikel 

willen verwijzen en dan willen zeggen dat volgens de opvatting in dat artikel 

neergelegd het niet past dat dit artikel wordt aangenimen. Ik ontraad het dus 

sterk. 

De commissie. 

Voorzitter de commissie was van plan om het amendement van de culturele com

missie nr 138 op dit punt over te nemen. Bij de herschrijving met die tekst 

rekening te houden. Dat voorziet in het bezwaar wat ook mevrouw Cappeijne 

naar voren heeft gebracht. Dat voorkomt misverstanden. Wij ontraden dit omen

dement sterk omdat dit amendement nog veel grotere misverstanden in het leven 

kan roepen namelijk de opvatting kan doen ontstaan dat het de bedoeling van 

de VVD is dat overheden wel de eigen maatschappelijke visie, de politieke 

visie in het subsidiebeleid een rol mogen laten spelen en wij zijn daar sterk 

tegen. 

Dan wil ik overgaan tot stemming. Groen voor 140. Groen tegen. Oranje voor. 

Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dan is dit verworpen. Dan gaan we naar 

het volgende hoofdstukje professional vrijwilliger waar we de amendementen 

144 en 145 hebben. Wie van de indieners mbt het amendement 144 wil dit toe

lichten. 

Voorzitter wij kunnen akkoord gaan met amendement 145 waarin in wezen een nadere 

taakomschrijving zoals wij die gewenst achten van professionele welzijnswerkers 

wordt gegeven. Wij kunnen niet akkoord gaan met amendement 1 .. want dan gaat 

het element in de tekst ontbreken dat het op zichzelf naar het oordeel van de 

commissie wenselijk is dat in de toekomst in het ulvoerende welzijnswerk 

meer de nadruk op vrijwilligerswerk komt te liggen, mensen weer meer zelfver

antwoordelijkheid gaan dragen en niet in de eerste plaats voortdurend een 

beroep wordt gedaan op professionele beroepskrachten. Dus 144 ontraadt de 

commissie. 145 wil de commissie graag overnemen. 
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Voorzitter ik ben het eens met wat de commissie wil, ik zou ook de vergadering 

willen adviseren om 145 te ondersteunen en 144 niet. Toch 2 opmerkingen. Ten 

eerste vraag ik mij af of de commissie zou kunnen kijken naar een goed neder

lands woord. Ik vind profs en professionele allemaal ellendige woorden. 

Misschien is beroepskrachten toch beter en in de 2e plaats zou ik de commissie 

willen vragen of ze uit amendement 142 daar staot het eigenlijk heel goed 

verwoord want daar komen toch die verhouding tussen de beroepskrachten en de 

vrijwilligers nog ietsje beter in naar voren. Of u die zin ook mee zou willen 

nemen. 

Dat zullen we bekijken. 

Dan wil ik graag overgaan tot stemming. Groen voor 144. Groen tegen. Oranje voor. 

Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dan is dit verworpen. Dan gaan we naar 

145 wil daar iemand nog iets over zeggen van de indieners. Iemand anders. 

De commissie heeft er iets over gezegd. Dan gaan we stemmen. Groen voor 145. 

Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dan is dit 

aangenomen. Dan gaan we naar het volgende hoofdstukje multicultureel Nederland 

146 tm 154. 

Voorzitter zou ik een voorstel mogen doen. Zou 147 eerst aan de orde mogen komen. 

De commissie is namelijk bereid om 147 te ondersteunen en ik denk dat aanname van 

dat amendement een heleboel andere amendementen overbodig maakt zodat de proce

dure wat vlotter kan verlopen. 

Ordevoorstel. Kunt u zich daarin verenigen. Ja dan gaan we naar 147. 

Maar ik zou dan graag eerst wel willen vragen of de commissie zou willen toe

lichten wat haar nu zojuist in 147 aanspreekt terwijl ze zelf zo'n mooie 

tekst had gemaakt in het manifest. 

Dit is een uitdaging. Ik geef graag het woord aan de commissie. 

Er zijn een paar elementen voorzitter die in het amendement van de ondercentrale 
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Eindhoven wel zitten en die in onze tekst niet zitten en de commissie bij 

nadere overweging van oordeel is dat die elementen wel in dit hoofdstuk 

thuis zouden horen. Dat is bijvoorbeeld waar ondercentrale Eindhoven spreekt 

over de zin om dit zoveel mogelijk te voorkomen dient de overheid een beleid 

te voeren dat ruimte biedt aan behoud en ontwikkeling. Iets minder diregis

tisch geformuleerd, iets meer geformuleerd in de voorwaarde scheppende zin. Dat 

spreekt de commissie op zichzelf meer aan dan dat onderdeel van de éigen 

tekst. Datzelfde geldt voor en dat staat bovenaan de pagina van het amende

ment waar gesproken wordt binnen de normen en mogelij~heden van de neder

landse samenleving. Dat staat bovenaan de pagina van het amendement waar 

gesproken wordt binnen de normen en mogelijkheden van de nederlandse samen

leving. Dat gaat over de ontplooingsmogelijkheden van en identiteitabeleving 

van de culturele minderheden en dat geldt ook in de derde plaats voor het 

element wat hierin zit eenzelfde voorlichting betreffende hun gastland Neder

land aan de buitenlanders is echter evenzeer geboden. Wie drie elementen 

hebben ons ertoe gebracht om te zeggen het amendement 1•7 van Eindhoven is 

voor de commissie aanvaardbaar. U zult ons niet moeten vangen op punten en 

komma's bij de tekst. Daar kan nog wel enige wijziging in komen, maar daarmee 

vervallen denk ik ook de bezwaren die tot uitdrukking komen in een aantal 

andere elementen. 

Dank u wel dan wil ik toch graag de gelegenheid geven voor degene die dit in

gediend hebben. Niemand. Anderen. 

Wat ik ook zo ontzettend goed vind in het amendement 1•7 is dat het woord 

negatieve vervallen is bij negatieve discriminatie. 

Mijnheer de voorzitter mevrouw Jo afdeling Almelo. Wij kunnen ons wel veanigen 

met de inhoud van amendement 1•7 maar wij zouden toch graag de nadruk er op 

willen leggen dat het gevaar er in zit dat bepaalde zaken omgedraaid worden. 

Er wordt een pleidooi gehouden voor het aanvaarden van de culturele eigenheid 

van de minderheidsgroepen en dan komt als achteraan binnen de normen en moge

lijkheden van de nederlandse samenleving. Ik zou het toch wel graag willen 
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omdraaien en willen beginnen dat de minderheden in Nederland wonen met de 

nederlandse normen en samenleving en dat daarin plaats moet zijn voor de 

culturele eigenheid van deze minderheidsgroepen. En dan het laatste stuk 

gebeurt hetzelfde. Daar staat ook dat de minderheidsgroepen volwaardige 

burgers met gelijke rechten zijn doch ook gelijke plichten. Ik zou dat 

ook willen omdraaien en zeggen gel~e plichten en gelijke rechten. Anders 

dan zijn er verschillende minderheidsgroepen van de nederlandse bevolking 

die zich dan weleens verdrukt kunnen gaan voelen wat nu al gebeurt. 

Ik ben het helemaal niet met de voorgaande spreekster eens. Ik vond juist de 

oorspronkelijke tekst die ging over de problemen waar het inderdaad op aankomt 

dat is het probleem dat er een aantal mensen in een achterstandsituatie veel 

helderder met een uitgestoken hand naar de buitenlanders in Nederland. Als 

je iemand een hand geeft dan probeer je niet tegelijkertijd die hand weer 

een stukje in te trekken omdat hij toch maar vooral niet alle vingers meeneemt. 

In vind het eigenlijk als je echt pleit voor intergratie dat je dan niet 

meteen weer een beetje in moet slikken en een beetje terug moet nemen. 

Ik geloof dat een liberaal manifest wat bij uitstek de plaats was geweest 

om een duidelijke positieve stellingname te kiezen. Ik vind het jammer dat 

er nu meteen alweer allerlei randvoorwaarden worden ingebracht die uiter-

aard vanzelf spreken en die eigenlijk alleen maar afdoen aan de positieve 

intentie en ik ben het ook zeker helemaal niet eens met die mevrouw uit Almelo 

die dat dan nog wat wil versterken. Ik denk dat buitenlandse werknemers in 

Nederland alleen al door het feit dat ze bereid zijn om onze economie hier 

gaande te houden zich in de eerste plaats enig rechten mogen aanmeten. 

fvlevrouw cappeijae. 

11ijnheer de coorzitter tot mijn spijt ben ik het niet eens met mevrouw vd 

Broek met hoge uitzondering mag ik wel zeggen. Ik kan haar blijdschap om het 

verdwijnen van het woordje negatief niet delen. Het standpunt van de fraktie 

tav de vreemdelingen in Nederland is dat ze zoveel mogelijk op gelijke manier 

behandeld moeten worden als Nederlanders, maar het kan en dan sluit ik mij 

graag bij de vorige spreker aan het kan voorkomen dat zij in zulke onge

lukkige omstandigheden hier leven dat daarom eigenlijk terwille van dat 
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gelijk stellen van rechten en plichten tijdelijk een positieve discriminatie 

moeten kunnen ondergaan. Dat is dan iets wat door de nederlandse overheid 

besloten moet worden. Dus ik ben niet zo blij dat het woordje negatieve is 

verdwenen. 

De commissie. 

Op die laatste opmerking reagerend. Dat is wat ik bedoel hoe belangrijk het op 

zichzelf ook is met punten en komma's. Maar in de oorspronkelijke procedure 

was voorzien in een apart amendement waar voorgesteld werd om het woord nega

tieve te laten vervallen. Bij de herschrijving, want in deze wordt deelt de com

missie de opvatting van mevrouw Cappeijne wordt in wezen voorbij gegaan aan het 

feit dat er wel terdege onderscheid gemaakt moet worden tussen positieve en 

negatieve discriminatie hetgeen ook aansluit dat er wel terdege onderscheid 

gemaakt moet worden tussen positieve en negatieve disciiminatie hetgeen 

ook aansluit bij dat deel van de tekst waar gesproken wordt over in eerste 

instantie het beleid richten op de kansarme groepen. Dat impliceert al 

positieve discriminatie. Dat zou in deze tekst wel terug moeten komen. 

Maar dat was dus een van die wijzigingen die wij in dit verhaal hadden willen 

brengen. 

Dan wil ik graag overgaan tot stemming. Groene kaarten voor 147. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dan is dit aangenomen0 

Dan resteren ons nog 146 van de afdeling Wassenaar. Wie van de indieners 

wil daar iets over zeggen. Wie van de anderen. 

Wassenaar. 

Wij hebben dit amendement gemaakt omdat naar ons inzicht in die tekst beter 

tot uitdrukking komt. Ons amendement is geboren uit de gedachte dat de ver

houding minderheden en Nederland dus tweezijdig moet zijn en er stond ook 

in de oorpsronkelijke tekst wat te weinig tot uitdrukking komen. Dus niet 

alleen voorlichting bijvoorbeeld voor Nederlanders maar ook voor minderheden 

en met name een tweezijdigheid. 

Maar er is nu een andere tekst voor in de plaats gekomen. Misschien zou dat 
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aanleiding kunnen zijn voor de afdeling Wassenaar om dit amendement in te 

trekken. 

Ja 1•7 zou onze goedkeuring inderdaad kunnen wegdragen hoewel het daar wat 

zwakker in staat. 

Ter voorkoming dat Wassenaar zijn amendement intrekt ondersteunt afdeling 

Bussum dit amendement. 

Goed dan gaan we over tot stemming. Groen voor mbt 1~. Groen tegen. Oranje 

voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Verworpen. 

Dan gaan we naar 1•8. Wie van de afdeling Leiderdorp heeft behoefte dit toe 

te lichten. Anderen. 

Dit amendement lijkt mij nu overbodig geworden. 

Oe comrnissie. 

Dat was voorzitter ook het oordeel van de commissie omdat aan de bezwaren van 

afdeling Leiderdorp met aanneming van het amendement Eindhoven tegemoet is 

gekomen. 

t1ijnheer Meijeran. 

Gemakshalve alvast 152 kunt u ook overslaan want we voelen ons door 147 voldaan. 

Dit is een algemeen gevoelen hier hoeven we niet over te stemmen. 

Dan 150 afdeling -enschede-

Werman van Enschede. 

Ik ben benieuwd de argumenten te horen waarom de commissie er zo tegen is. 

Het lijkt mij toch heel normaal als je ergens een beleid voor uitstippelt 

dat je de mensen ik zou haast zeggen ten koste van als je dit niet aanneemt 

een beleid wordt uitgestippeld. Wat is nou juist voor minderheden etnische 

en culturele mindehheden dan zullen wij hallanders dat zelf wel even allemaal 

gaan beslissen. Ik vind het heel normaal dat je die buitenlanders erbij 
betrekt en je mag het ook rustig zeggen. 
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Voorzitter wij beschouwen dit eigenlijk als ean dermate van-zelfsprekende 

zaak dat ook etnische en culturele minderheden recht hebben om aan inspraak 

en andere soortige processen deel te nemen dat wij het wat detaillistisch 

vinden om deze zaak nu in het liberaal zaak op te nemen. Wij zijn van oordeel 

dat in algemene inspraak vanzelfspreken ook ruimte moet worden geschapen voor 

etnische en culturele minderheden. Maar ik denk niet dat je dat apart want 

u doet het ook niet voor andere bevolkingsgroepen dat je dat apart inen 

liberaal manifest moet gaan noemen. Dat is in wezen de overweging van de 

commissie om dit amendement te ontraden. 

De heer Wiebenga. 

f·1ijnheer de voorzitter ik zou angoed woordje voor dit amendement 150 van de 

afdeling Enschede willen doen omdat ik in tegenstelling tot de vertegen

woordiger van de commissie van mening ben dat je wanneer je over het minder

hedenbeleid praat beslist ook de participatie erbij moet betrekken. Dit is 

inderdaad een heel gevoelig onderwerp minderhedenbeleid en als je dit nietç 

doet bij dit punt als je participatie niet hierbij doet dan loop ;e het risico 

dat je het alleen maar bij de voorlichting ed zou willen houden. Ik geloof 

ook dat een geloofwaardig minderhedenbeleid dit moet omvatten. Kiesrecht voor 

minderheden is misschien wat hard, hoewel het mij opvalt en dat wil ik dan 

graag kwijt dat amendement 155 niet op de agenda voor vandaag staat. Dat is 

namelijk waarbij de politieke participatie betrokken wordt. Daarom dacht ik als 

we tijd over hebben dat we daar wel even over moesten spreken want het is een 

bijzonder essentiele zaak. Niettemin participatie kun je bij dit onderwerp 

menselijkerwijs en redelijkerwijs tegenover deze groep niet laten • 

Oe heer NjJjJMi.Geertsema. 

Ja voorzitter ik zou er nog even op willen wijzen dat de commissie ook voor

stelt om de oorspronkelijke tekst die in artikel 8 van de beginselverklaring 

staat over de inspraak om die weer terug te brengen in het liberaal manifest. 

En daar wordt uitdrukkelijk gesproken door het geven van een zo groot 

mogelijke inspraak aan hen die bij de te nemen besluiten betrokken zijn. 

Daar vallen ook alle minderheidsgroeperingen onder. 
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Ik wou toch ook voor dit amendement nog een krachtig pleidooi houden omdat wij 

op het ogenblik zien dat de liberale minister Wiegil verweten wordt dat hij 

tav een aantal minderheden over ons en zonder ons besluiten aan het nemen is. 

Waar we verder op wijzen is dat het inspraak hebben van minderheden in de 

Nederlandse samenleving erg diep gewoorteld is als wij gaan praten over 

wijkraden en sportraden en allerlei van dat soort zaken dan zijn dat geen 

ander soort groeperingen dan deze minderheden en ik denk dat we elke schijn 

moeten vermijden dat we dit soort inspraken van deze mensen niet ook willen 

honoreren. 

t1evrouw Cappeijne 

Mevrouw de voorzitter ik zou dit amendement met alle kracht willen ontraden. 

Want wat er in staat kan niet in onze staatsrechterlijke verhouding. Partici

patie is een vreamd woord voor deelneming. En deelneming in de besluitvorming 

betekent dat men in bestuursorganen zit, gemeenteeraden in B&W of in gedepu

teerde staten dan wel in de regering. Ik geloof dat dit amendement doorkruist 

wordt door een ontwikkeling waar wij vanuit het parlement aan meewerken om 

het kiesrecht van buitenlanders in Nederland voor gemeenteraden tot stand te 

brengen door eerst de grondwet daar de belemmeringen uit weg te nemen en 

vervolgens een kieswet daarop te wijzigen. Ik zou veel meer hebben als men 

in dit amendement sprak over inspraak of raden die adviseren. Die zijn ook op een 

aantal gebieden zijn die er al, maar deelneming in de besluitvorming dat kan 

eenvoudig niet. Op die grond is het amendement niet te verwezenlijken. 

Ik dank u wel ik wil graag nog de commissie de gelegenheid geven tot een 

laatste opmerking en dan gaan we stemmen. 

Mijnheer de voorzitter een praktische opmerking. We hadden afgesproken dat we 

niet over redaktionele zaken zouden gaan spreken. Als hier is gezegd partici

patie in de besluitvorming dan heeft de commissie onze zegen. Als dat vertaalt 

als inspraak. Ik denk dat het gaat om de intentie die hier achter zit. Als 

we hier inderdaad allerlei dingen op de letter precies af staat. 

Het is duidelijk dank U. 
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Ja maar dat wordt toch een wat grote redaktionele vrijheid die de commissie zich 

dan zou moeten permitteren. Er wordt op dit ogenblik over deze tekst gestemd 

lijkt mij voor wat betreft de inspraak heéft de heer Geertsema al gewezen op 

het feit dat dat element in het liberaal manifest zal worden wrsterkt en er 

bestaat van de kant van de commissie geen enkel misverstand over dat diezelfde 

beginselen ook gelden voor etnische en culturele minderheden. 

Dan wil ik toch graag overgaan tot stemming Groene kaarten voor 150. 

Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dan is dit 

verworpen. 

Dan krijgen we 151 afdeling Rijswijk. Ik wil u een verzoek doen toekomen. 

We hebben niet veel tijd meer en ik wil u dringend verzoeken om zo kort moge

lijk te zijn zodaat we aan onze vierde hoofdlijh ook nog toe kunnen komen. 

Wie over 151 van de indieners. Anderen. De commissie. 

Ik denk voorzitter dat hier hetzelfde geldt als voor de andere a~ndementen 

dat dit amendement in wezen overbodig geworden is door het aannemen van het 

amendement van de afdeling Eindhoven. 

Is dit het algemeen gevoelen van de zaal. 

Ik dacht dat het toch een extra aanvulling zou betekenen voor amendement 147 

en ik zou hem: zelfs willen aanbevelen en ondersteunen namens de afdeling Bussum. 

Dan volgt er maar een conclusie en dat is stemmen. Groen voor 151. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dat is verworpen.ç 

152 daar hebben we al een uitspraak over gedaan. Dan gaan we naar 153. Wie van 

de afdeling Nieuwerkerk ad IJssel wenst hier het woord over te voeren. Wie vanuit 

de zaal. Oe commissie. 

Ook hier geldt weer hetzelfde voor met name dat wat ongeveer op eenderde van het 

amendement van de afdeling Eindhoven staat en wat is aangenomen dus dat onder

vangt deze tekst dacht ik. 
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Dan amendement 154 afdeling bondsrepubliek Ouisland. Wie wenst dat toe te 

lichten. Anderen. 

Ik steun dat van harte want ik geloof dat het allebei de vormen van discriminatiJ. 

Je moet uitkijken of met positieve niet iets gunstigers bedoelt dan met nega

tieve. 

Dank u wel dan de commissie. 

Voorzitter ik heb mij zojuist even vergist. Ik dacht dat dit amendement niet 

meer aan de orde kwam maar ik heb zojuist al een oordeel uitgesproken over 

dit amendement. Oe commissie is hier tegen omdat er naar ons oordeel en op dat

zelfde heeft mevrouw Cappeijae gewezen omdat er naar ons oordeel wel terdege 

onderscheid moet worden gemaakt tussen positieve wat op zichzelf in een aantal 

opzichten een goede en wenselijke zaak kan zijn. Daar wordt op andere plaatsen 

in het manifest ook op gewezen en negatieve discriminatie wat uiteraard door 

de commissie van de hand gewezen wordt en dat is ook erg duidelijk door de 

vergadering al ondersteund bij stemmingen over de beginselverklaring. 

Ik dank u. Ik zou graag over willen gaan tot stemming. Groen voor 154. 

Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Verworpen. 

Dames en heren dan gaan we over naar het 4e hoofdstukje gebruiker betaald de 

nummer 157, 158, 159. Ik zou graag de indiener van het amendement 157 afde

ling den Haag de gelegenheid willen geven om het toe te lichten. Anderen 

vanuit de zaal. Oe commissie. 

Voorzitter de commissie ontraadt dit amendement. Wij zijn van oordeel dot onze 

tekst helder is. Onze tekst beter is en onze tekst duidelijker keuze maakt. 

Oe commiazie kiest in dit opzicht heel duidelijk voor ais financieringsvorm 

als basisgrincipe de gebruiker betaalt maar wel in relatie tot de vraag in 

welke mate hebben mensen een eigen keuzemogelijkheid en in relatie tot de 

inkomens-raag. Die elementen die zitten niet in het amendement van de afdeling 

den Haag verwerkt en dat is de reden waarom wij dit amendement ontraden. 
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Ik wil er nog wel op wijzen dat de afdeling den Haag zegt dat door onze tekst 

inkonsekwent zou zijn. Wij kunnen de inkonsekwentie in onze tekst niet ont

waarden. 

Dan wil ik graag overgaan tot stemming. Groen voor 157. Groen tegen. Oranje voo:. 

Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Verworpen. 

158 afdeling Leiderdorp. Een toelichting. Anderen vanuit de zaal. Oe commissie. 

Voorzitter de inhoud van dit amendement staat vrijwel haaks op wat de commis

sie van oordeel is. Oe afdeling Leiderdorp wil als principe toepassen subsi

d.ering als behoefte. Het lijkt ons dat nogal ook in financieel opzicht 

het vergaand zou zijn om dit amendement aan te nemen. Ik denk juist dat zoals 

wij het geformuleerd hebben, we geprobeerd hebben tot uitdrukking te brengen 

dat er een herorientatie nodig is over de vraag wie draagt de kosten en hoe 

zou de behoefte aan hulpverlening beter afgestemd kunnen worden op de prijs. 

Met andere woorden om daar via het principe de eigen gebruiker betaalt om daar 

een soort kunstmatig prijsmechanisme in het leven te roepen en op die wijze 

vraag en aanbod beter op elkaar af te kunnen stemmen. Het tweede element wat 

er in verpakt zit is dat wij van oordeel zijn dat raakt in wezen ook aan de 

discussie over de beroepskrachten dat herorientatie op dat punt van een aan

tal voorzieningen zoals ze in de samenleving tot stand zijn gekomen met brede 

politieke instemming dat die alleen al om financiele redenen aan herijking 

toe zijn. Wat nog niet wil zeggen afschaffing over de brede linie overigens. 

Dan wil ik overgaan tot stemming. Groen voor 158. Groen tegen. Oranje voor. 

Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dan is dit verworpen. 

Dan 159 motie van de kamercentrale Dordrecht. Wie van de indieners heeft 

behoefte aan een toelichting. Wie uit de zaal. Oe commissie. 

Voorzitter de commissie ontraadt dit amendement omdat uit hoofde ja het is 

een motie omdat uit hoofde van een van de principes van het liberalisme 

zoals dat in de beginselverklaring is geformuleerd de sociale rechtvaardigheid 

een zekere relatie met het inkomen wenselijk is. Vooral en dat zeg ik er met 

veel nadruk bij en dat staat ook verwoord in de tekst zoals die is gepresen-
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teerd als gestreefd wordt naar externe democratisering het bereikbaar maken 

van een aantal voorzieningen voor meer mensen van die voorzieningen. Ik wil 

daar een voorbee~bijnoemen bijvoorbeeld een ongehuwde moeder zal in heel veel 

gevallen de nogal hoge kosten van een kinderdagverblijf niet op kunnen brengen. 

Ik denk dat in dat soort gevallen een relatie met het inkomen en een bijdrage 

daarin op zijn plaats is uit hoofde van dat geformuleerde principe sociale 

rechtvaardigheid. 

Dan wil ik graag overgaan ••• 

Ik wil graag bezwaar aantekenen tegen uw stelling dat een ongehuwde moeder 

minder inkomen zou hebben dan anderen. Ik weet niet waar u dat in zijn alge

meenheid op baseert ik vind dat niet prettig. 

Dat heb ik niet gezegd mevrouw, ik heb gezegd dat een ongehuwde moeder die het 

volle pond van een kinderdagverblijf op haar nek moet dragen dat die dat in 

veel gevallen en datzelfde geldt voor een ongehuwde vader mochten daar mis

verstanden over bestaan dat die kosten wat moeilijk ingebracht kunnen worden. 

Ik wil graag deze discussie afronden. Ik zou graag de groene kaarten voor 

159 willen zien. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Verworpen. 

Voorzitter kunnen we dan nu naar 155 toe gaan dat is nog een belangrijk punto 

We kunnen nog een discussie heropenen maar we hebben nog een halve minuut. 

Ik vind dat niet juist. 

Maar de stellingname is heel duidelijk. 

Ik geloof dat we daarmee de problematiek onderschatten. Ik wil u voorstellen 

om over te gaan tot het volgende hoofdstuk en ik vraag uw aandacht voor de heer 

den Ouden met de heer Verheul. Ik dank U. 
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Ik vraag u toch om enige clementie in dit opzicht voorzitter. We hebben daarnet 

bij de behandeling al gezegd dat 155 belangrijk is en behandeld lou moeten 

worden. Het is een simpel punt en iedereen heeft er een duidelijke mening over. 

Ik heb daar geen enkel probleem mee alleen het feit doet zich hier voor dat 

hier diverse horloges, diverse tijden. Ik wil me enkel maar strak aan het 

schema houden. We gaan over naar 155. Wie van de indieners wil daar een toe

lichting op geven. Wie van de overigen in de zaal. Niemand. Oe commissie. 

Wij ontraden dit amendement met grote klem. Dit amendement is in wezen ook 

achterhaal door de besluitvorming die inmiddels in het parlement heeft plaats 

gevonden want daar is een principe beslissing genomen dat buitenlanders 

stemrecht hebben voor gemeenteraden. Die zaak is inmiddels ter advisering 

en ter nadere verwerking doorgezonden aan de kiesraad. Oe argumenten die naar 

ik aanneem ook voor onze kamerfraktie hebben gegolden om daar voor te zijn 

is bijvoorbeeld het feit dat buitenlanders hier ook belasting betalen en 

daaraan op zichzelf een aantal rechten kunnen ontlenen en is ook de overwegingç 

dat vooral de eerste generatie buitenlanders niet geneigd zullen zijn de 

nederlandse nationaliteit aan te vragen en toch naderlands staatsburger zijn. 

Wij zijn van oordeel en dan grijp ik even terug op de discussie over die in

spraak zojuist dat als je praat over een minderhedenbeleid dat deze vorm van 

rechten voor culturele en etnische minderheden bepaalde vorm opgenomen zouden 

moeten worden. 

Mijnheer de voorzitter door de verwarring over de orde hier bij de eerste rij 

heb ik helaas tot mijn grote spijt niet elk woord van de vertegenwoordiger van 

de commissie kunnen horen. Maar ik zou bepleiten dat er inderdaad de aktualiteit 

zijnde dat in de grondwet mogelijk wordt gemaakt dat op gemeentelijk niveau 

dit kiesrecht eventueel gegeven zou worden. Bij nadere beslissing van de 

wetgever dat dat er inderdaad in komt. Als dat gezegd is dan zijn we denk ik 

gauw eens want de tekst van de motie van de kamercentrale Friesland die gaat 

erg ver en zal ook de komende tien jaar bij de grondwet niet haalbaar zijn. 

Ik geloof dat we het daar inderdaad snel mee eens zijn. 
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Ik wil graag overgaan tot stemming. Groen voor 155. Groen tegen. Oranje voor. 

Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Verworpen. Dan vraag ik nu uw aandacht 

voor de heer den Ouden en de heer Verheul. 

In afwachting van de commandowisseling een huishoudelijke mededeling. Het is 

zo dat afgevaardigden die beschikken over rose kaarten dat zijn dus de een

stemmige stembiljetten. Degene die beschikken over eenstemmige stembilje•ten 

kunnen als ze dat willen die omwisselen door 5 om te wisselen in een 5-stemmig 

stembiljet en als ze er 10 hebben die om te wisselen in een 10-stemmig stem

biljet. Oot kan gebeuren dus bij de balie. 

Dames en heren mens en omgeving aan de orde. 3 hoofdpunten geselecteerd door 

de commissie. Ik geef dan nu graag het woord aan de heer Lauksterman. 

Voorzitter ik zou een opmerking van algemene aard willen maken over het hele 

hoofdstuk. In dat hoofdstuk wordt een vrij groot aantal beleidsonderdelen 

behandeld en ik vrees dat daardoor het evenwicht tussen die onderdelen wat op 

de achtergrond is geraakt. Ik vrees me~ name dat ruimtelijke ordening, volks

huisvesting en stadsvernieuwing wat op de achtergrond staan. Er zijn amendementen 

van de partijcommissie ruimtelijke ordening en woningbouw en huurbeleid en er 

is een amendement van de afdeling Rotterdam die eigenlijk bepleit om een wat 

betere systematiek in het hoofdstuk te maken. Ik zou dat willen ondersteunen 

met de vraag of dan bij een dergelijke herschikking de amendementen van die 

2 partijcommissies daarin opgenomen kunnen worden in dat geheel. 

Ja maar mijnheer Lauksterman als ik het goed begrijp 163 wordt al verwerkt en 

wil de commissie overnemen dus u wordt op uw wenken bediend. 

Dan ben ik zeer tevreden als dan ook die partijcommissieamendementen afzonder

lijk aan de orde komen. 

Als we tijd hebben, maar dan moeten we wel opschieten. 

U krijgt dan nu hoofdstuk 1 aan de orde dat is het amendement 163, 165, 182, 

184 en 185. U hebt kunnen zien dat de commissie ze allemaal wil overnemen. 
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Ik had een algemene opmerking willen maken. Amendement 168 wordt niet behandeld. 

We zijn bij 163 maar zo heel veel verschilt het niet met punt 6 van amendement 

163. We hebben gesteld dat het liberaal manifest een vervolg zou zijn een 

uitwerking zou zijn van de beginselverklaring en hier wreekt zich dat men 

in de beginselverklaring geen hoofdstuk hebben kunnen opnemen over de milieu

problematiek die zo omvangrijk. De kamercentrale den Haag had het daar gepro

beerd met zijn plaats van de mens in het totaal als component naast de andere 

componenten van gelijke waarden en niet daarboven zodat hij moet ophouden 

van hartelust daarin te kunnen spitten en vervuilen. Amendement 168 was 

daarvan een rechtstreeks vervolg, maar ik kan mij ook zeg ik wel vinden in 

punt 6 van amendement 163. Dat sluit teven aan bij amendement 165 en 192, maar 

misschien en dat was eigenlijk de opmerking die ik net als die mijnheer daar 

achter de catheder eerst had willen maken kan mijn amendement 168 nog straks 

bij 191 gelijktijdig worden behandeld. Punt 4 echter van 163 vind ik een jammer

lijke vergissingo Dat is een demagogisbhe opmerking. Zowel vervuiling en wel

vaart als aBmoede en zuiver milieu dat zijn beide uitvloeisels van een on

evenwichtigheid in die natuur, maar dat kunnen wij helaas dus niet behandelen. 

Wij betreueren dat de hele problematiek van mens en omgeving teruggedrongen 

wordt naar een technisch juridisch probleem een soort veredelde hinderwet 

ipv een biologisch probleem van leven en overleven wat voortdurend weer om de 

hoek komt kijken of het nou ruimtelijke ordening is of volkshuisvesting of 

leefbaarheid of gezondheid of welzijn. 

Dank u wel. Wil nog iemand iets over 163. Zo nee dan begnjp ik dat tegen over

nemen van 163 geen bezwaar bestaat behalve van den Haag van punt 4. 

Wenst u stemming. Niemand wenst stemming dan ga ik over naar 165. 165 wie wenst 

daarover het woord. Niemand. 182. Wie wenst daarover het woord. 

U moet niet zo snel gaan dat we geeneens de bladzijde kunnen omslaan. 

Goed ik ga nu naar 182. Niemand wenst het woord. Niemand bezwaar. 
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Al was het maar om even de spanning te breken want die mensen achter mij die 

waren nog niet helemaal bij, die liepen nog drie moties achter. Wij hadden 

bezwaren eigenlijk tegen de 2e alinea uit 185. We vinden die formulering 

eigenlijk niet goed en ook overbodig en we zouden dus voor willen stellen 

om de eerste zin en de laatse zin ook, maar de middelste niet. 

De eerste en de laatste zin wel, de middelste niet. 

De heer Lauksterman. 

Ik zou toch willen pleiten voorzitter voor het handhaven van die zin want deç 

commissie heeft daarmee willen uitdrukken dat binnen de steden pluriformiteit 

hoort te bestaan. Ook wat betreft de bevolkingssamenstelling en daar slaat 

dit soort passages op dat er in de steden niet alleen plaats is voor laten 

we het maar al te eenvoudig zeggen hoog en laag maar dat moet ook binnen 

de steden in verdraagzaamheid kunnen samenleven. Dat is de bedoeling van 

de passage. 

De heer Verheul. 

De strekking van alle ingediende amendementen was dat het liberaal manifest 

wel erg kort was geweest over woningbouw en wat daarmee samenhangt. Dat is 

een heel juiste opmerking. Als we dan ook hebben neergeschreven verwerken 

dan betekent dat overnemen naar strekking maar met enige vrijheid om de teksten 

van de verschillende amendementen die nogal verschillen om die in elkaar te 

schuiven. Tav het betoog om het toch vooral niet een technisch verhaal te maken 

dat wil de commissie gaarne meenemen. Daarom is ook dat punt uit 163 een punt 

wat wij zeer graag overnemen en dus bij het herschrijven rekening zullen 

houden dat het niet alleen om het technische milieu gaat maar ook om het 

gehele ecosysteem met alles wat leeft daarbinnen. 

185 dus door de heer Leuksterman bepleit. Het geheel handhaven daar is een 

spreker die zegt de middelste zin moet er uit. Ik breng op dit moment dan 
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eerst in stemming de zin die eruit moet. Mag ik dan groene kaarten. 

Mag ik heel even voorzitter. Ik neem aan dat om de middelste zin gaat 

beginnende met het vergt. 

Dat heb ik ook begrepen. Ik kom aan de middelste zin die wil men er uit hebben. 

Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Verworpen. Dat betekent dus dat de zin toch wordt opgenomen. Ja het 

voorstel was om het eruit te halen en dat is verworpen. Gaat het te snel. 

Ik probeer het dan nog een keer en dan iets langzamer. Wie is voor de zin 

dit vergt enz. tot steden te schrappen. 

:1ijnheer de voorzitter ik denk dat ik u kan helpen. Oe stemming was duidelijk. 

t'1ijnheer achter bedoelt waarschijnlijk maar hij heeft geen microfoon ter beschik

king om dat luid de zaal in te brullen dat het tempo van amendementenwisseling 

iets te hoof ligt voor mensen die even moeten kijken wat er ook alweer stond. 

Niet de stemming zelf want die was volstrekt duidelijk. 

Er is dus geen stemming meer nodig. Dan nu wie is voor om de zin dit vergt 

tot steden te verwerpen. Wie is daarvoor Groen. Tegen groen. Oranje voor. 

Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Verworpen. De zin blijft gehandhaafd. 

Voorzitter ik vraag om een hetstemming, want ik dacht dat de uitslag net 

andersom was en dan zou ik graag de exacte stemgetallen willen weten. 

Het was voor het stembureau volstrekt duidelijk. 

Voorzitter als er reglementair wordt gevraagd om een herstemming zult u dat 

moeten doen. 

Wij hebben een stembureau en ik vind een stembureau heeft dan in deze een 

bindende uitspraak. 

Voorzitter mag ik dan om een schriftelijke stemming vragen. 
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Die bindende uitspraak is bepaald niet in overeenstemming met het reglement. 

Dat ben ik met u eens. Ik ga nog een keer proberen, want ik wil beslist niet 

aan een schriftelijke stemming. 

Mag ik dan het voorstel doen dat degene die de uitslag van de stemming betwister 

hier komt staan en het dan net zo goed kan zien als het stembureau zelf. 

Ik ga het nog een keer proberen met het voorstel om de zin te schrappen. 

Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

425 tegen en voor was • 425-338. Dus het voorstel is verworpen. 

Het is toch wel zo dat het aangenomen dat was de eerste stemming en de tweede 

was tegen. Heeft het stembureau zich dat ook gerealiseerd. 

Ik neem dat het stembureau zich realiseert wat ze doen. Er is nu tot drie keer 

toe gestemd en tot drie keer toe zijn we tot de conclusie gekomen als dat het 

stembureau zegt dat het is verworpen. De zin blijft gehandhaafd. Ik gan nu over 

naar punt 2 van de commissie decentralisatie en aan de orde is amendement 172. 

Wie wenst over amendement 172 het woord. Niemand heeft bezwaar tegen overname. 

Dan is aldus besloten. Ik gan naar motie 173. Wie wenst daarover het woord. 

Niemand bezwaar tegen overname, dan wordt aldus~besloten. Dan gaan we naar 

amendement 175 dat is eeb bij de behandeling wat moeilijk omdat het provincie

gedeelte wordt overgenomen door de commissie en het gemeentelijk gedeelte niet. 

Ik dacht dan dat als we nu over overname spreken alleen over de provincie spreken. 

Wie wenst daarover het woord. 

Ja mijnheer de voorzitter er staat toch duidelijk in het voorstel wat er bedoeld 

is. Als de commissie het daar nou niet mee eens is dan moet ze het ene deel 

laten ontraden en het andere aannemen. Maar we moeten wel het geheel behandelen. 

Dat hebben ze ook gedaan. Ik kom nu aan de behandeling van het voorgedeelte enç 

straks het tegengedeelte. Niemand bezwaar tegen 175 provincie over te nemen. 

Ziet u wel dat we het niet eens zi'n, nu moet u het emeentedeel nemen. 
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Ik heb eerst alle voors genomen ik kom straks aan alle tegens. 

Mijnheer de voorzitter het spijt mij verschrikkelijk maar ik kan het er echt 

niet mee eens zijn. We kunnen het toch minstens per amendement behandelen. 

Goed ik behandel dan nu op uw verzoek 175 gemeentelijk gedeelte waar de commis

sie dat niet wenst over te nemen. 

Oe heer Verheul. 

Het onderwerp waar het over gaat heeft betrekking op de zinsnede uit het 

liberaal manifest dat er staat het onverkort wordt vastgehouden aan decentra

lisatie van de uitvoering. Waar de amendementen nu betrekking op hebben is 

dat het onverkort handhaven volgens sommigen wel erg stringent is die willen 

daar graag in zowaar zo mogelijk maar het gaan over decentralisatie heeft 

dit amendement 175 spreekt zich uit over decentralisatie zowel naar provincie 

als gemeente en wij moeten opmerken dat waar het betoog is dat milieubeleid 

een nationale zaak is een zaak voor de regering de rijksoverheid dat dan wel 

decentralisatie naar de provincies een realistische vorm van decentralisatie 

is, maar dat het bepaald minder ver zou gaan om dan ook decentralisatie naar 

gemeente toe te wille bepleiten. Als we dus spreken over het milieubeleid, 

de contekst waarin het liberaal manifest dat doet is decentralisatie naar 

provinciale besturen een zaak om over te nemen, maar waar het gaat om decen

tralisatie vanuit naar gemeente en vooral mbt de normstelling en daar gaat 

dit stuk over dan moet u zich voorstellen dat er meer dan achthonderd ver

schillende normen zouden kunnen zijn. Dat is in strijd met eisen van doelmatig

heid, dat de provincie echter bepaalde aspecten van het milieubeleid bij

voorbeeld water bijvoorbeeld bodem een eigen ruimte heeft om algemene normen 

te verbijzonderen dat lijkt ons uiterst zinvol. Vandaar dat wij adviseren om 

wel dit amendement over te nemen voorzover het pleit over decentralisatie 

naar provinciale besturen. Wij ontraden hetzelfde te doen naar gemeente. 

Ik ben dat helemaal met u eens. In de laatste tijd hebben wij ontzaggelijk 

voorbeelden gehad. We denken aan Lekkerkerk, we denken aan de gemeente Utrecht 

het gasbedrijf daar dat de gemeentes het niet aan kunnen. Dan kloppen ze 
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weer bij minster Ginjaars aan en die moet dan weer door de knieên. Ik ben het 

met u eens. 

Ik breng dus nu in stemming om 175 het deel gemeente niet over te nemen. Wie 

is daarvoor om het niet over te nemen Groen. Groen tegen. Oranje voor. 

Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Aangenomen meer voor dan tegen. Het wordt 

dus niet overgenomen. Het gemeentelijk deel is dus verworpen. 

Ik kom nu aan amendement 180 wie wenst het woord. 

Voorzitter het is volslagen nonsens die er staat en daarom zou ik willen aan

raden om dit volledig te verwerpen. 

De heer Verheul. 

In 180 staat dat in het ruimtelijk beleid, dat is niet het milieubeleid waar 

we net een pleidooi hielden om de decentralisatie als het ware te laten op

houden bij de provincie. Hier hebben we het over het ruimtelijk beleid. Er 

staat dat er een grotere plaats dient ingeruimd te worden voor decentralisatie 

naar provincie en de gemeente en dat sluit aan bij de praktijk en dat hier een 

pleidooi gehouden wordt voor meer ruimte voor de lagere overheden dat willen 

wij ondersteunen vandaar ons voorstel om 180 wel over te nemen. 

Voorzitter het zal de heer Verheul bekend Z1Jn dat alle bestemmingsplannen 

die dus rechtskracht hebben helemaal berusten bij de gemeente en dat is geregeld 

bij de wet. Daarom hoeft het dus helemaal niet meer overgenomen te worden 

in ht liberaal manifest. Het is daarom ook overbodig. 

Dat is juist, maar de tegenstelling met het milieubeleid hebben willen aan

brengen, maar u heeft gelijk. 

Ik breng in stemming amendement 180 waarvan de commissie op het standpunt 

blijft dat ze het toch willen overnemen. Wie is daar voor Groen. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Het wordt overgenomen. 

Ik kóm dan nu aan amendement 171 dat is een amendement wat de commissie niet 

wil overnemen. Wie wenst daarover het woord. 
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Ja mijnheer de voorzitter eigenlijk zou het aardig zijn als de commissie zou 

willen vertellen waarom niet dan kunnen we daar nog op in gaan als vergadering, 

maar we willen uit Delft graag melden dat we waar mogelijk een verbetering 

vinden over onverkort maar dat we eigenlijk met allebei de formuleringen 

toch niet zo goed uit de voeten kunnen, maar misschien kan mijnheer Verheul 

straks wat zinvolle woorden daarover zeggen. 

De heer Verheul. 

Er wordt een uitspraak gedaan over het beginsel, het beginsel van decentralisa

tie, de uitvoering. Onze keus is voor het woord onverkort. Er mag geen twijfel 

zijn dat er nog naast het beginsel nog een zeker gebied is waar je er mis

schien niet van toepassing is. Dat er in de praktijk omstandigheden kunnen 

zijn die aanpassing vragen van dat beginsel omdat ze vinden een open deur. 

Vandaar dat onze voorkeur is naar het woord onverkort handhaven van het 

beginsel van decentralisatie. 

Wenst iemand het woord. Dan breng ik nu 171 in stemming. De commissie stelt 

om het amendement niet over te nemen. 

Vraagt u nu of we voor de commissie zijn of voor het amendement. 

Ik breng het amendement in stemming0 Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. 

Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Het is verworpen. 

Ik kom dan nu aan amendement 176. Wie wenst het woord. 

Ik wil graag van de commissie milieuhygiene horen wat het verschil is als 

liberale lijn tussen een stelsel van beleidsplannen en een beleid. Dat ont

gaat mij volledig. Ik dacht dat dit een redaktioneel stukje tekst was, maar 

het is kennelijk een hoofdlijn van liberaal beleid anders was het hier niet 

behandeld dus misschien kan iemand dat toelichten. 

De commissie zegt daarover verwerpen. 

De heer Verheul. 
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Het is een paragraaf die handelt over uitvoering, decentralisatie van de uit

voering sprekende over wat dan op het niveau van de provincie betrekking heeft 

op die uitvoering vinden wij ook dat dat gaat over concrete maatregelen die 

zullen worden neergelegd in plannen. Milieu is heel moeilijk in een plan neer 

te leggen. Milieu heeft zeer vele facetten vandaar het meervoud beleidsplannen. 

Terwijl het beleid we willen geen verwarring wekken met de eerder neergeschreven 

zin dat het beleid op regeringsniveau wordt bepaald en dat de uitvoering wordt 

gedecentraliseerd vandaar onze voorkeur voor de eigen tekst. 

Ik breng dan nu amendement 176 in stemming. Wie is voor amendement 176 groen voor. 

Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Verworpen. 

Ik kom dan aan ons laatste hoofdpunt groei economie waarbij amendement 191 

en amendement 168 is gevraagd. Ik geef nu graag amendement 168 ter discussie. 

Wie wenst daarover het woord. 

U zegt nu 168 maar 191 sluit daar dus bij aan. Ik moet het samen behandelen 

want anders krijg ik twee keer hetzelfde dat is zonde van de tijd. Het gaat 

om het begrip nieuwe schaarste of dat in evenwicht gebracht kan worden met 

de groeiende bevolking ja of nee. U weet dat de bevolking in de konende 20 

jaar groeit van 4 naar 6 miljard. Volgens de laatste gegevens zelfs misschien 

7 miljard ondanks een sterfte van 50 a 60 miljoen per jaar. Dat betekent 100 

per minuut. Ik hoop niet dat het straks uw eetlust stoort. Maar in deze con

tekst is een verhouding tussen economische noodzakelijkheid ecologische moge

lijkheid en welzijnswenselijkheid dat staat in 168 een dringende eis. Dat geldt 

niet alleen als men het mondiaal bekijkt het geldt eigenlijk voor ieder groot 

of klein gebied dus ook voor de ruimtelijke ordening in Nederland. Als wij 

bij wijze van spreken zeggen dat in Rijnmond de activiteiten, de economie moeten 

worden geactiveerd dan betekent dat hoe dan ook, welke voorzorgen wij ook 

nemen een verslechtering van ons leefklimaat, niet alleen van ons maar zelfs 

tot in Zweden toe. Maar het betekent daarnaast dat wij ergens elders in 

Nederland activiteiten zullen moeten nalaten omdat wij ook in Nederland niet 

komen bij een toenemende bevolking aan een verstoring van evenwicht waardoor 

de gezondheid van de bevolking in zijn totaliteit achteruit gaat. Reeds nu 

zijn er alarmerende berichten van het Rijnmonddistrict over de gezondheid 
van een deel vooral de oudere mens daar. 
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Daarnaast volgt dus wanneer wij de moed hebben onze ecologische mogelijkheden 

te accepteren wij ook in welzijnsmogelijkheden moeten accepteren in de zin 

van optimale geestelijke en lichamelijke gezondheid. Doen wij dat niet dan 

moeten wij ons ook niet verbazen dat er tav de criminaliteit de aktivering 

ons staat die wij allen niet wensen. Daarom was ik van mening aansluitend bij 

wat ik geprobeerd heb bij de liberale beginselverklaring over de totale 

plaats van de mens in het geheel dit amendement ook in te dienen opdat wij 

veel zorgvuldiger dan tot nu toe iedere keer weer afwegen de economische 

noodzakelijkheid en de ecologische mogelijkheid in de welzijnswenselijkheid. 

Ik hoop dat u het amendement kan aannemen. 191 kan ik mij zeer wel mee 

verenigen behalve de laatste zin zonder dat dit evenwel de werkgelegenheid 

in gevaar mag brengen. Dat is namelijk het venijn in de staart. Ja zeggen 

wij hier in Nederland. Mijn eigen partijgenoten waar ik de grootste waar

dering voor heb in het bestuur zeggen het ook iedere keer, ja wij zijn voor 

het milieu, maar de werkgelegenheid en dat betekent dat voor de zoveelste 

maal milieu zal worden ~oeten opgeofferd aan die werkgelegenheid. Ik ontken 

niet dat dat zwart wit gesteld mag worden, maar er komt een moment dat u 

de ecologie, de natuur, de omgeving zal moeten laten prevelleren boven de 

economie. 

Dank u wel mijnheer de Maar. Wiewenst het woord. 

Afdeling's Gravenland wil dit graag ondersteunen en er aan toevoegen dat het 

bovendien een beschrijving van de werkelijkheid geeft. Het is niet alleen 

wat wij verhoren, maar het geeft ten dele ook aan hoe het is. 

Ter beïnvloeding van de overigen ook afdeling Bussum zal dit van ganser harte 

ondersteunen. 

Ja voorzitter ik val een beetje in herhaling, ook ik zou het amendement van 

de heer de Maar gaarne willen ondersteunen. We zullen als moderne liberale 

partij ons heel duidelijk moeten realiseren dat de tijden aan het veranderen 

zijn. Dat heel duidelijk in zo'n manifest zetten dat je wel degelijk milieu

bewustzijn van essentieel belang is. 
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Een sympathiek omendement met inbegrip van de laatste zin dit in tegenstelling 

naar mijn mening van wat dr. de Maar gezegd heeft. Wanneer de commissie zou 

willen stellen het in evenwicht brengen van de eisen van milieu en schaarste 

met de behoefte van werkgelegenheid dan zou ik daar graag vrede mee kunnen 

hebben. Maar het achterstellen van een van de kernpunten van het politieke 

b•leid van onze partij gaat mij iets te ver. 

Dat was amendement 191 wij hadden het over 168. Wij nemen het straks graag mee. 

De heer Verheul. 

Dan zou ik willen beginnen met op te merken dat 168 en 191 over 2 verschillende 

zaken toch gaan. Het ene spreekt zich uit over hoe dan dat nieuwe evenwicht en 

daar spreekt ook het liberaal manifest over, hoe don dat liberaal evenwicht 

moet worden omschreven. Het liberaal manifest doet dat nogal kort en het voor

gestelde amendement doet dat nogal op een profressionele wijze. Het spreekt 

zelfs over een EEWmodel. Daar ligt ons bezwaar. Niet het beginsel, over de 

beginselen dat je moet streven naar een nieuw evenwicht zijn we het volstrekt 

eens. Oe toelichting, de omschrijving daarvan zouden wij voorkeur willen 

geven aan de eigen tekst omdat zoals gezegd het hanteren van wat wil zeggen 

de professionele omschrijving het EEWmodel ons net iets te ver gaat. Niet

temin is de strekking van het amendement door ons wel over te nemen. 

191 gaat echter over een geheel andere zaak en daar zou ik ook apart met u 

over willen spreken. 

Ik breng nu in stemming amendement 168 van den Haag. Wie is daar groen voor. 

Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Aangenomen. 

Dan kom ik nu aan amendement 191. Er zijn al een aantal sprekers de heer de 

t1aar en de heer Lewin zijn daar al over geweest. 

Mijn naam is Vrijland uit Hilversum. 

Ik moet u opbiechten dat ik de samensteller ben geweest van dit verhaaltje. 

Ik heb dat uit een belgisch liberaal boek gehaald. Naar de woorden van mijnheer 

uit den Haag zeg ik dat ik het helemaal met hem eens ben. De VVO heeft een 
heel goede minister dot is minister Ginjaars. Laten we een beetje meer naar 
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het milieu kijken. Dit is de enige milieustelling die hier naar voren komt en 

eigentijk die andere zaak die gaat eigenlijk helemaal niet om milieu en ik 

zou willen voorstellen dat dit voorstel behalve die laatste zingelegenheid 

in stemming wordt gebracht en ook aangenomen. 

Daar zou ik aan willen toevoegen dat die laatste zin naar mijn gevoel wel 

degelijk ook verwarrend kan werken wat bijvoorbeeld ervan te zeggen dat 

juist in de milieusfeer nogal wat orbaidsgelegenheid geschapen kan worden. 

Zoals het er zo staat heb je namelijk de indruk dat gekozen moet worden 

tussen het een en het ander. Ik geloof dat zo langzamerhand wel het schip 

keert en allang bezig is te keren. Laat die laatste zin weg. 

Voorzitter we hebben zojuist het amendement 's Granvenhage aangenomen waarin 

naar mijn oordeel een zeer evenwichtige uitspraak wordt gedaan over dit onder

werp. Wanneer het amendement zou inhouden dat indien wij voor de keuze worden 

gesteld zondermeer milieu boven werkgelegenheid moeten stellen dan moet ik 

u zeggen dat ik mij toch aansluit bij de kanttekening en de bedenkingen die 

de heer Lewin daar zojuist op heeft gemaakt. 

Ook de afdeling Bussum kan met de eervorige spreker akkoord gaan. Het betreft 

natuurlijk niet de zin, maar de zinsnede, dus de laatste zinsnede na de kommor 

zonder dat. 

Dit is niet in tegenspraak met wat mijnheer Rietkerk zegt. Inderdaad milieu 

kan bijzonder veel werkgelegenheid geven. 

vd Bosch uit Reeuwijk. 

Ik wou er nog even op wijzen dat als wij die laatste zin zouden laten staan 

dat een stuk vrijbrief geeft om de maatregelen zoals die de laatste tijd in 

Groningen zijn om terwille van de werkgelegenheid het milieu blijvend schade 

toe te brengen te blijven honoreren. Het lijkt mij verstandig om die zin niet 

op te nemen. Ik denk dat daarmee als het absoluut nodig mocht zijn dat soort 

maatregelen in Groningen incidenteel weleens een keer toegelaten kunnen worden. 

Als we het er in zetten is het een uitweg die we altijd open hebben staano 
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Ik wilde in elk geval dat laatste gedeelte van de werkgelegenheid in stemming 

brengen. 

Dank U wel dat zullen we zo doen. 

De heer Verheul. 

~e eerste plaats hoort een omschrijving van het soort economische ontwik

keling en dat is wat een soort economisch beleid wat je wilt voeren dat is 

de strekking van 191 hoort naar onze mening hier niet thuis maar in het 

hoofdstuk economische paragraaf mens en welvaart waar al een hele om

schrijving wordt gegeven. Die komt afzonderlijk ter discussie. De tekst vanç 

het liberaal manifest die hier wordt geamendeerd gaat over de optiek vanuit 

het milieubeleid welke ronvoorwaarden dat geeft. Het is niet de plaats naar 

onze mening om naar laat ik zeggen absolute uitspraak te doen over het eco

nomisch stelsel. Temeer daar we al hebben gesproken over dat evenwicht wat 

nodig is, een nieuw evenwicht wat moet worden gevonden. Heer moeite echter 

heeft onze commissie met de eerste paar regels die zegt dat de groei-econo

mie moet worden omgebogen tot een schaarste-economie. Economie houdt zich 

bezig met de schaarste, misschien een wat wetenschappelijke uitleg, maar 

als je het hebt over de manier waarop je economische ontwikkeling ziet dan dacht 

ik dat het toch in onze kring en ook anderen raken daar steeds meer van over

tuigd lees het laatste rapport van de WRR is het in onze kring toch een op

vatting dat de economie moet worden gestimuleerd, dat de bedrijvigheid moet 

toenemen juist ook ontwikkelingssamenwerking, maar juist ook om problemen 

van milieu op te lossen. Dat betekent dat waar in een toelichting op 191 

staat dit is een geaccepteerde zaak ik er op zou willen wijzen dat in de 

discussie die tegenwoordig plaats vindt over economische doelstellingen op 

lange termijn dat het stimuleren van de economisc~bedrijvigheid de 

revitalisering wat ook nu de Amerikaanse regering aan het doen is, de her

structurering via innovatie van de nederlandse industrie als grondslag voor 

alle andere belangrijke zaken dat dat het accent krijgt. Dat daar het zwaarte

punt ligt. De stelling zoals die hier is weergegeven ook met inbegrip van de 

laatste zin komt ons voor iets te simplistisch te zijn want het is buitenge-
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woon moeilijk om zaken van werkgelegenheid prioriteit van koopkrachthandhaving 

om een prioriteit van het milieu zodanig te formuleren dat daarmee die 

economische beleid naar doelstellingen en daar gaat deze paragraaf over 

juist wordt omschreven. Ik pleit hier dus en nogmaals gezegd wij komen bij 

het hoofdstuk mens en welvaart over de economische doelstellingen nog te 

spreken maar voorzover we als commissie nog een reaktie geven is dat vanuit 

wat in het liberaal manifest daarover is geschreven en dat is dat we zijn 

voor verantwoorde groei, wij zijn voor groei, we zijn voor verantwoorde groei 

en daarmee bedoelen we dat dat groei is die rekening houdt met eisen die 

gesteld worden door de natuur, het milieu, gesteld worden door de mens 

sociale component waarmee we bedoelen dat de besluiten terzaken van de 

economie plaats vinden binnen dat nieuwe evenwicht. Formulering samengevat, 

de formulering zoals die in 191 is gekozen is daarmee niet in overeenstemming. 

Die wijzen wij dus ook af met klem en uiteraard hebben we, wijzen we de 

vergadering er op dat we bij het hoofdstuk mens en welvaart over de econo

mische doelstellingen, het soort economische groei nog met elkaar gaan spreken. 

Maar in deze paragraaf, op deze plaats is het te vroeg. Ik hoop dat ik u heb 

kunnen overtuigen ook onjuist geformuleerd. 

Mijnheer de voorzitter u heeft mij allerminst kunnen overtuigen. Dit is een van 

de belangrijkste punten van ons hele programma. Dat dreigt nu ook getorpe

deerd te worden. Ik wil een opmerking maken •••••• 

Ik breng nu 191 in stemming waarbij er een voorstel is om het over te nemen 

behoudens de laatste regel. Ik dacht dat ik eerst, althans er is stemmingç 

gevraagd over die laatste regel, dat ik eerst de laatste regel van achter pro

cessen. en dan zonder dat dit evenwel de werkgelegenheid in gevaar mag brengen 

dat ik eerst die zin in stemming breng. Wie is voor die zin. 

Er is stemming gevraagd om het zinsdeel zonder dat dit evenwel de werkgelegen

heid in gevaar mag brengen om dat te schrappen. 

Voorzitter ik heb wat moeite met die stelling. Oe hele motie vind ik nogal erg 

ongelukkig dus wat moet ik dan doen. 

Eerst de motie in zijn totaal. Wie is voor de motie groen. Groen tegen. 
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Voorzitter mag ik u voorstellen misschien kunt u eerst de motie zonder de 

laatste zin in stemming brengen en vervolgens met de laatste zin. 

Ja dat is een redelijk voorstel. Ja we brengen dus de motie 191 in stemming 

tot aan processen. Wie is daar voor Groen. Groen tegen. Oranje voor. 

Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Oe motie 191 tm processen is verworpen. 

Dan breng ik nu de hele motie in stemming. Groen voor de hele motie. Groen 

tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Verworpen. 

Dames en heren ik stel voor om door te gaan met het hoofdstuk mens-arbeid. 

Daaruit zijn 3 hoofdstukken gehaald ten eerste wil ik aan de orde stellen 

alternatief werk 207, 208 en 209. 

Mijnheer de voorzitter een punt van orde. Ik zou u willen voorstellen om 

eerst motie 208 te behandelen wanneer die aangenomen wordt is de kern van 

motie 207 ook in een ander licht komen te staan. 

Mag ik dan ook vragen om behandeling van amendement 203 van Alblasserdam die 

zeer zeker gaat over alternatief werk en ik begrijp ook niet dat die er 

niet bij staat. 

Hupkes-Bergschenhoek. 

Ik verzoek ook de behandeling van de moties 197, 198 en 199. 

Goed eerst nov •••• 

Mag ik dan nog een alge~een punt van de orde van deze vergadering hebben. 

Dat gaat om de volgorde van de sprekers. Het lijkt ons toch plezieriger als 

u na de indieners de commissie het woord geeft en dan de zaal het woord dan 

hebben wij meteen een kans om op de commissie te reageren. Als het een beetje 

andersom gaat dan is het toch niet zo bevredigend aan deze kant. 

Goed ik zal dit meenemen. Ik wil eerst de opmerking van de heer Lewin wat een 

ordevoorstel is bij u onder uw aandacht brengen namelijk om 208 eerst aan de 
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orde te stellen voor 207. Is dat een algemeen gevoelen van de aanwezigen. 

Voorzitter ik zou daar graag nog iets over willen zeggen Fundering van de 

kamercentrale Gelderland. Ik ben bang dat als deze volgorde wordt gekozen 

toch onvoldoende recht wordt gedaan aan motie 207. Ik denk dat als 208 

besproken is een aangenomen dan vraag ik mij af wat dan de zin nog is 

van de discussie over motie 207. Ik zou toch de voorkeur geven aan de volgorde 

te handhaven zoals die nu is gepresenteerd, dus eerst 207. 

Goed dan ben ik genoodzaakt om over dit voorstel een stemming aan u te vragen. 

Over het orde voorstel dus om eerst 208 te behandelen en daarna 207 graag de 

groene kaarten voor. Voor 208 om eerst te behandelen. Groen tegen. Oranje 

voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dan is dat verworpen. Dan zouden 

we oorspronkelijk beginnen met 207 echter er is nog een voorstel gedaan om 

203 te behandelen. Daarover wil ik graag eerst de mening van de commissie. 

Ja voorzitter 203 behandelt inderdaad hetzelfde onderwerp, alleen is indertijd 

ingediend door de afdeling Alblasserdam bij bladzijde 17 kolom b regel 40 

waar het ons inziens in zijn geheel niet thuishoorde. Vandaar dat wij er in 

die zin geen behoefte aan hadden om het op die plaats in te voegen. 

Het gaat in zijn geheel over alternatief werk dat amendement Alblasserdam dus 

ik begrijp niet waarom dat niet behandelt kan worden als we er over gaan spreke~. 

mk heb op zichzelf helemaal geen bezwaar tegen dat u uw overwegingen bij de 

behandeling meeneemt alleen op de plek waar u indertijd het amendement heeft 

ingediend paste het niet. Daardoor heeft de commissie het op dat punt ontraden. 

Dan stel ik voor om dat apart als eerste te behandelen. 

Nee daarover gaan we nu stemmen. 

Wanneer stelt de commissie zich dan voor dat amendement te behandelen of wilde 

u dat zomaar onder de tafel schuiven of zo. 
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U kunt dat gewoon samen met Gelderland en den Haag en 209 kunt u het behandelen. 

Ik wil er in ieder geval wel een stemming over straks en ik zal er alsnog 

over spreken. 

U doet nu op dit moment een ordevoorstel, u handhaaft het ordevoorstel om 203 

voorafgaand aan anderen te behandelen. De commissie heb ik begrepen is daar 

niet helemaal juichend over. Ik zou dit nu graag in stemming willen brengen. 

Groene kaarten voor dit voorstel. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. 

Rose voor. Rose tegen. Verworpen. 

Dan blijft overeind staan om het voorstel om 197, 198 en 199 te behandelen 

voorafgaand aan de gedachte van de commissie om met 207 te beginnen. Graag 

de reaktie van de commissie. Ja mijnheer de voorzitter het zijn wederom moties 

die voorstellen om het gehele hoofdstuk te herschrijven wij zijn er in begin

sel vanuit gegaan dat het hoofdstuk aan de hand van de discussies hier gevoerd 

herschreven zal worden en in die zin is het doodzonde om deze moties aan te 

nemen omdat dat dan iedere verdere discussie over amendementen en moties die 

daarop volgen frustreert. In die zin zijn wij er dus bijvoorbaat op tegen 

om moties aan te nemen om verschillende hoofdstukken te herschrijven omdat 

dat in feite al de intensie van de commissie is. 

Er staat nog iets speciaals bij voorzitter om advies in te winnen bij de 

sociaal economische commissie doet u dat dan ook als u het hoofdstuk herschreven 

heeft. Dat is het allerlaatste van ••••• 

Wanneer de sociaal economische commissie dat is precies datgene wat ook de 

heer Geertsema daarstroaks heeft gezegd een aanvulling of een bijdrage heeft 

geleverd aan deze discussie aan de hand van amendementen dan houden wij er 

rekening mee, dat is ook datgene wat bij de andere hoofdstukken, de procedure 

die bij de andere hoofdstukken is gevolgd. Het staat natuurlijk helemaal open 

ook verder aan de commissie om op bepaalde punten daar ook nog overleg over 

te plegen en het is helemaal niet verboden om dat te doen. 

Maar hier wordt een suggestie eventjes aangevoerd. 



t-1eijeran. 

Band 3 

Blad 61 

Voorzitter hot staat de commissie uiteraard vrij en open. Ik dacht dat we in 

Rotterdam per definitie hadden uitgesproken dat we niet specifiek de commissie 

zouden opdrogen om enigerlei advies bij welke commissie dan ook in te winnen. 

En juist door deze toevoeging is die motie dan nog eerder rijp om nu niet 

behandeld te worden. 

Kon ik vaststellen dat hetgeen het laatste gezegd het algemeen gevoelen van deç 

aanwezigen is. Niet stemmen. Don wil ik u voorstellen om aan te vangen met 

de discussie om de motie 207 kamercentrale Gelderland. 

Mag ik namens de kamercentrale Gelderland daar nog een toelichting op geven. 

In het begin van het hoofdstuk arbeid wordt onderscheid gemaakt tussen betaalde 

en niet betaalde arbeid en tussen arbeid waaraan in deze maatschappij behoefte 

bestaat en waaraan geen behoefte bestaat behalve bij degene die de arbeid 

zelf verricht. Dat is dan de individuele zelfontplooing. Ik neem aan dat dat 

valt in de sector onbetaald werk. Oe arbeid waaraan in deze maatschappij 

behoefte bestaat dat kan zijn betaalde of onbetaalde arbeid. De onbetaalde 

arbeid is vrijwilligerswerk zoals het manifest het noemt, vrije maatschappelijke 

dienstverlening. Ik neem aan dat over het algemeen dat zal worden verricht door 

degene die dat doen in vrije tijd naast de betaalde funktie die ze verder 

hebben. Er bestaan natuurlijk ook beroepsvrijwilligers die wel betaald worden 

ik denk daarbij aan de vrijwilliger bijvoorbeeld in de ontwikkelingshulp. Die 

worden wel betaald, meer dan het minimum inkomen. Zo zijn er nog wel meer 

voorbeelden te noemen. Voorzitter nou begrijp ik dat de samenstellers van 

het manifest hebben willen introduceren een nieuwe categorie beroepsvrijwil

ligers. In Gelderland zien wij dat niet zitten, dwz een minderheid ziet dat 

wel maar een grote meerderheid die ziet dat toaal niet. Wij zijn daar tegen om 

principiele en praktische redenen. Redenen die ge~eeld in de overwegingen die 

u aantreft in de motie. Wij denken dat het niet te verkopen is. Niet te verkopen 

aan degenen die nu vrijwilligerswerk verrichten in hun vrije tijd en dan 

straks op basis van zo'n regeling als deze het beroepsmatig zouden willen doen. 

Daarvoor een biologisch minimum inkomen zouden moeten krijgen. Ik denk bij

voorbeeld aan iemand die in het jeugdwerk vrijwilligerswerk heeft gedaan dat 
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nu beroepsmatig zou gaan doen, die komt dan onvermijdelijk tegen iemand die 

jeugdwerker is en beroepsmatig dat doet en daarvoor betaald krijgt een veel 

groter salaris dan hij krijgt. Hij zal dan ongetwijfeld zal dan gaan vragen 

waarom krijg ik dat niet want ik doe hetzelfde soort van werk en de belonings

verschillen die zijn niet gerechtvaardigd. Het is ook niet te verkopen 

voorzitter geloof ik aan de vrijwilligers die nu vrijwillig werk doen in hun 

vrije tijd en tenslotte geloven wij dat het niet te verkopen is aan een het 

slinkend aantal mensen dat nog bereid is normaal betaald werk te verrichten. 

Hen zal moeten worden gevraagd om opnieuw in te leveren tbv de uitbreiding 

van de collectieve lasten. Wij denken dat dat op dit moment niet haalbaar is, 

geloven dat dat niet zou kunnen worden ~erwoord in het verkiezingsprogramma 

als dat niet kan dan moet het ook niet staan in het manifest. Wij realiseren 

ons dat in de beginselverklaring daar nu wel iets over staat. Daarin staat 

immers dat zij die vrije maatschappelijke diensten willen verrichten wel 

recht hebben op een menswaardig bestaan in onze normale bijstandnormen 

vertaald betekent dat dat wij recht hebben op een minimuminkomen. Dat gaat 

dan een stapje verder dan de ontwerpers van dit manifest voor ogen hadden 

en het gaat zeker veel verder dan wij voor ogen hebben. Ik geloof dat het 

niet zo erg is voorzitter als de beginselverklaring en liberaal manifest 

enige discripantie vertonen. De beginselverklaring is geschreven voor een 

veel langere periode dan het manifest. Het manifest heeft veel meer het oog 

op de direkte toekomst. En in die directe toekomst past het naar onze mening 

niet. De motie is dus een pleidooi voor het echte onbetaalde vrijwilligers

werk. Vrijwilligerswerk vinden wij in feite onbetaalbaar letterlijk en 

figuurlijk. 

De heer Lewin. 

Wanneer ik voorgesteld heb om motie 208 te behandelen voor 207 dan was dat 

ingegeven door de vrees dat een instemming met 207 een categorische verwerping 

van een beginsel is dat zich in de toekomst toch aftekent. Ik mag u duidelijk 

zeggen dat de kamercentrale den Haag met de formulering zoals 208 er nu staat 

in dit verband erover te spreken grote moeite heeft gehad. En wanneer ik en 

er is een kernpunt in opvatting met de vertegenwoordigers van de kamercentrale 
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Gelderland die het woord op dit ogenblik niet haalbaar gebruikt heeft dachten 

wij dat wij verder in de toekomst moesten kijken bij het samenstellen zowel 

van de beginselverklaring die artikel 7 nu heeft gewijzigd en dit manifest. 

In het vooruitzien van een groeiende beroepsbevolking en de waarschijnlijk 

van laat ik mij voorzichtig uitdrukken niet sterker groeiende werkgelegen

heid ik zeg het voorzichtiger dan ik bedoel en ik denk daarbij oa aan het 

Teldersrapport arbeid waar de zaak vrij duidelijk in is uiteengezet dan geloof 

ik dat er enige ruimte moet zijn en die verstandig zou zijn om nu voor de toe

komst de deur dicht te gooien en daarom hebben wij woordelijk gekozen die 

vrij duidelijk afwijken van wat de commissie voorstelt. Er is geen sprake 

van beloning maar eventueel en ik leg de nadruk op het woord eventueel in 

ons voorstel om een vergoeding in bepaalde gevallen waarin mogelijk zelfs 

de wetgeving voor onze werkloosheidswetten aangepast dient te worden wanneer 

de maatschappelijke ontwikkeling dat nodig en wenselijk maakt. Der-halve 

nogmaals een pleidooi om nu niet en daarin gaan wij dan gaarne met de com

missie in deze moderne gedachte die heel emotioneel wordt opgevat in de partij 

en daarbuiten en ongetwijfeld van ••••••• is om de deur op de kier te laten 

die motie 208 of amendement 208 u voorstelt de toelichting spreekt daar voor 

zichzelf. 

Mijnheer de voorzitter over de orde van de vergadering. Ik dacht dat na de 

indieners van de amendementen eerst de commissie zou spreken en vervolgens 

de vergadering. 

Dan geef ik nu het woord aan de commissie. 

Ja mijnheer de voorzitter het is een gecompliceerde aangelegenheid. Niet alleen 

in zijn algemeenheid, in zijn totaliteit als onderwerp waarover u zal b~sliseen 

maar ook in feite mbt de stemming zoals u die straks zal uitsrpeken. Enerzijds 

heeft de vergadering in zijn beginselverklaring zich al uitgesproken om een 

bepaalde vorm waarbij men erkent dat vrijwillig te verlenen diensten in ieder 

geval die garantie moeten geven dat deze mensen een menswaardig bestaan 

verzekerd zal moeten zijn. In die zin zou het natuurlijk een hele wonderlijke 

zaak zijn en dat is een heel formeel argument i~ die zin zoudhet fen1heel 
wonderlijke zaak zijn wanneer de vergadering vandaag een amen emen a s 
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ingediend door de kamercentrale Gelderland zou aannemen omdat dat inderdaad 

categorisch tegengesteld zou zijn aan datgene wat vorige keer in Nijmegen is 

aangenomen. Echter het lijkt mij ook onjuist om op grond alleen van dat 

argument te zeggen wij ontraden dat argument. Het lijkt mij goed om toch nog 

enige toelichting in deze te geven met name omdat ook de discussie de vorige 

keer in Nijmegen nogal hevig is geweest. Daarbij wil ik voorop stellen en ik 

geloof dat dat heel duidelijk is om dat hier te benadrukken dat de commissie 

geenszins van mening is dat vrijwilligerswerk afgeschaft zou moeten worden. 

Dat zou ik een zeer onliberaal uitgangspunt vinden. Wij zijn voorstander 

voor vrijwilligerswerk, wij hopen dan ook dat in toekomstige periodes, 

in toekomstige decennia het vrijwilligerswerk nog volop zijn kansen zal 

krijgen. !1aar dat neemt niet weg dat dat hele goeie liberale beginsel van 

het vrijwillig werken dat dat ook weleens geconfronteerd zou kunnen worden 

met een ontwikkeling zoals die ons heden tendage voor ogen wordt gesteld. 

Dat betekent dat wij in de komende jaren oog moeten hebben voor de ontwikkeling 

in onz• arbeidsmarkt, voor ontwikkeling in onze werkgelegenheidssituatie die 

het niet meer mogelijk maakt zoals het er op het ogenblik naar uit ziet zoals 

ook alle rapporten duidelijk maken. Ook de laatste dagen zijn er weer vele 

rapporten over verschenen die het niet meer mogelijk maakt om alle mensen 

dat werk te geven wat zij zelf graag zouden willen doen. Dat betreft de indus

triele sector in de eerste plaats, maar zoals het sociaal cultureel plan

bureau heeft laten zien dat betreft ook vooral de dienstverlenende sector. 

De groei die daar in werkgelegenheidszin in zit is uitermate gering 0,4 procent 

heeft men daarvoor genomen. Dat betekent dat er steeds meer mensen buiten de 

betaalde arbeidsmarkt geplaatst zullen worden. Dat betekent ook dat er steeds 

meer mensen in een situatie gebracht zullen worden die hen niet de mogelijk

heid schept om die arbeid te verrichten naar de huidige nornering die wij zelf 

gezien onze formulering in het manifest zo belangrijk vinden. Dat betekent dat 

mensen moeten wachten, moeten kijken in hoeverre er toch nog een plaats 

beschikbaar zal zijn. Daarvoor hebben wij ook een pleidooi gehouden. Wij hebben 

gezegd je moet verdelen, wij hebben gezegd je moet de mogelijkheid scheppen 

dat meer mensen mogelijkerwijs een arbeidsplaats zullen gaan innemen. Plaatsen 

die op dit moment nog door een persoon worden bekleed. En we hebben ook gezien 

uw amendering dat men daar ook duidelijk achter staat als VVD. Maar ons inziens 
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is dat niet voldoende. Er zal een duidelijke verandering van instelling van 

opstelling van moraal plaats moeten vinden in de nabije toekomst ons inziens 

mbt de arbeidsmarkt mbt de hele arbeidsproblematiek in zijn totaliteit. 

Arbeid is niet alleen meer die arbeid die betaald hoeft te worden verricht, 

maar arbeid is ook de laatste tien jaar al in een veel ruimer kader geplaatst 

en dat is ook al die aktiviteiten die vroeger al dienstverlenend heten en die 

later in de uartaire sector zijn geplaatst maar die eigenlijk ook al op dit 

~oment in ruimere zin door vrijwilligers wordt verleend. Dan zeg je op een 

gegeven moment hoe stel je je daar dan tegenover, dan zegt men ja het libe

raal beginselprogramma, de beginselverklaring is voor langere termijn, dat 

is akkoord, maar ook een manifest kan zich al uitspreken dat wij open staan 

dat ook die arbeid door ons wordt gekwalificeerd als een zinvolle arbeid, 

als zinvolle werkzaamheden in deze samenleving. De vraag is dan en dan volg 

ik in deze zin dan de heer Lewin helemaal of je als liberale partij niet 

open moet staan voor het open leggen van de vrije keus. En dan benadruk ik 

het het is geen verplichting. Niemand wordt verplicht om dat soort aktiviteiten 

te verrichten om de vrije keus te laten aan de mensen die zeggen of wij hebben 

punt een geen plaats meer, wij zien die plaats in dat betaalde arbeidsproces 

niet meer zitten, wij wensen een bepaalde aktiviteit te gaan verrichten die 

niet meer betaald is op dit moment of op dit moment nog niet betaald is. Wij 

zeggen dan zul je je open moeten stellen als samenleving voor die vrije 

keus en dan zul je er naartoe moeten gaan om die mensen op eigen vrije keuze 

niet daarmee een menswaardig bestaan te ontzeggen, maar een menswaardig bestaan 

mogelijk te maken. Nogmaals dat stelt de vrijwillige arbeid niet terzijde maar 

dat verruimt de arbeid zoals wij dat tot op heden hebben beschouwd. 

Wie van de anderen wil daar nog iets over zeggen. 

Afdeling 's Gravenland zou hierop willen zeggen vnjwilligerswerk is niet vrijwil

lig als het betaald wordt. Dat houdt niet in dat we er geen waardering voor 

kunnen hebben maar het moet onbetaald zijn om vrijwilligerswerk te kunnen heten. 

Verder onkostenvergoeding valt daar natuurlijk buiten. 

In miin~~~ pê voorzitter ik denk dat ik het in grote lijnen met mijnheer 
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Labon eens ben als hij zegt dat we een stap terug doen als we nu hier vooral het 

punt 2 uit 207 zouden volgen. Een stap terug vanuit Nijmegen gezien toen heeft 

de partij zich duidelijk uitgesproken. Wat wij wi~n ik zal dat niet voor-

lezen iedereen heeft dat ongetwijfeld een groot aantal keren in zijn tas 

zitten, maar toen is in ieder geval niet de arbeid waarvoor een vergoeding 

of een menswaardig bestaan geboden kan worden zo eng gedefinieerd als nu uit 

Gelderland voorgesteld wordt en we kunnen ons in Delft daar ook helemaal 

niet mee verenigen en ik wil een klemmend beroep doen op de vergadering om 

datzelfde gezonde verstand wat we in Nijmegen kennelijk hebben gehad nu 

weer te laten spreken. 

Dat is het gevaar van iedere nieuwe zaalvulling geeft een heel ander stemmings

beeld. Ik zou het buitengewoon inkonsekwent vinden als 207 werd aangenomen 

nadat in Nijmegen het amendement Zwijndrecht is aangenomen. Het wezenlijke 

van de economie en de verandering in de economie op dit moment is juist het 

zoeken naar nieuwe vormen van beloning en ik geloof dat het buitengewoon 

onverstandig is om deuren dicht te smijten zoals een eerdere spreker zei. 

Tegen 207 en voor het argument van de heer Labon. 

Ik wilde ook nog graag het woord. Ik dacht dat zogauw de gemeenschap ervoor 

is om bepaalde arbeid te belonen dat je op dat moment kunt spreken van betaalde 

arbeid. Ook al is die bepaling misschien niet zo ruim dat volledig in het 

levensonderhoud of in het bestaan kan voorzien. Voor die terminologie heeft 

de eommissie helaas niet gekozen, Z1J heeft gekozen voor de terminologie 

alternatieve arbeid. Dat brengt hier een hele spraakverwarring, maar ik dacht 

mijnheer de voorzitter dat de intensie die de commissie uitspreekt door ons 

allen onderschreven kan worden. Ik mag er dan ook op wijzen dat zo gauw de gemeen

schap want aan de gemeenschap laat de commissie het over, zo gauw de gemeenschap 

vindt dat betaalde arbeid betaald moét vorden hoe hoog die beloning dan ook 

moet zijn op dat moment kun je die arbeid wel degelijk als productief bestempe

len en zelfs wel als economisch productief. Onverstandig vind ik het dat de 

commissie zich uitspreekt voor een biologisch minimum. Ik zei het al ik dacht de 

vergadering een aanbeveling te moeten geven om het amendement van de afdeling 

den Haag over te nemen om de laatste zin te schrappen namelijk om de gemeen-
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schap de vrijheid te laten zelf de hoogte van de beloning vast te stellen. 

Langevoort uit Groningen. 

Ik wou graag van motie 207 punt 2 ••x•iti•w eruit lichten en dat daar apart 

over gestemd wordt want dat staat ook in de oorspronkelijke tekst en als 

deze tekst mocht worden afgewezen dat die ook verdwijnt uit de oorspronkelijke 

tekst. 

Dat is mij niet helemaal duidelijk. 

Nou kijk je kan over 207 als je daar tegenstemt dan blijft gewoon de oorspron

kelijke tekst staan en daar staat punt 2 eigenlijk dezelfde woorden in en wou 

ik eigenlijk over punt 2 dus een aparte stemming dat als die wordt verworpen 

dat het ook in de oorspronkelijke tekst wordt verworpen. Dat dat er ook uit 

wordt geschrapt. 

Wat is de reaktie van Gelderland. 

Ik heb dit eigenlijk nog steeds niet helemaal goed begrepen. Wat bedoelt u met 

de oorspronkelijke tekst. 

Ik bedoel gewoon dat dit stuk diegene die niet willen werken dat die ook 

kunnen barsten dat dat eigenlijk geen standpunt is. Ik begrijp dat u dat 

wel wilt en het staat ook in de oorspronkelijke tekst dat diegene die niet 

willen werken althans zeggen niet te willen werken dat die kunnen barsten. 

Dat kunnen wij toch niet op ons nemen. 

Ik zou graag voor willen stellen omdat ik denk de gevoelen enigszins te kunnen 

peilen van het Gelderse om deze motie in zijn totaliteit aan de orde te 

stellen. 

Dat lijkt mij inderdaad juist. 

Dan wil ik graag overgaan tot stemming. De motie 207 groen voor. Groen tegen. 
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Oranje voor. Oranje tegen. Roae voor. Rose tegen. Verworpen. Dan 208 ik mag 

aannemen dat dat vo~doende is toegelicht. 

Mag ik 208 gedeeltelijk in stemming hebben. Dus zonder de laatste zin en met 

de laatste zin. 

Dan wil ik met uw voorstel meegaan en stellen we 208 eerst in stemming. 

Stemming tot aan de laatste zin tm opbrengen. Groen voor. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dat is aangenomen. 

Dan wil ik de laatste zin in stemming brengen. 

Voorzitter mag ik daarbij nog een woord zeggen. Ik meen gehoord te hebben dat 

de heer Lantin het woord beloning weer gebruikt heeft in de laatste zin en 

dat zou in strijd met de bedoeling van dit amendement zijn. Ik wou dat woord 

vergoeding vasthouden en als daarmee ingestemd kan worden heb ik er geen moeite 

mee. 

Juist omdat dit punt wezenlijk afwijkt op dat wat de commissie oorspronkelijk 

heeft geformuleerd als biologisch minimuminkomen lijkt het me toch juist daar 

nog kort op in te gaan. De bedoeling als door den Haag verwoord in dit amen

dement geeft exact weer dat wat de commissie bedoeld heeft te zeggen. Dwz dat 

wij hebben daar een terminologie voor gebruikt die een biologisch minimum

inkomen inhield daar kan je voor zeggen of tegen zeggen wat je daarvan vindt. 

Terminologisch is het misschien niet zo gelukkig. De strekking echter zoals het 

in deze zinsnede wordt verwoord wordt door ons volledig onderschreven. 

Dan wil ik toch de laatste zin in stemming brengen van het amendement 208. 

Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Zou er nog een keer gestemd kunnen worden in wat langzamer tempo. 

We gaan stemmen over de laatste zin van 208. 

Nog een toelichting. Nogmaals de laatste zin. Groen voor. Groen tegen. Oranje 
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Dan gaan we naar 209 de motie afdeling Alsmeer. Alsmeer behoefte om het toe te 

lichten. Niemand de commissie. 

Die ondersteunt de strekking. 

Anderen van de zaal nog een opmerking. Niemand dan wil ik graag 209 in stemming 

brengen. Groen voor 209. Groen tegen. Uranje voor. Oranje tegen. Rose voor. 

Rose tegen. Dan is 209 aangenomen. Dan stel ik u voor naar het volgende hoofd

stukje te gaan verschil beloning. 

Ja mijnheer de voorzitter mag ik dan nu voorstellen om dan nu in aansluiting 

op deze amendement het amendement 203 van Alblasserdam te behandelen want dat 

sluit hier helemaal bij aan.ç 

Ja maar daar hebben we net van besloten dat het het niet zouden doen. De com

missie heeft als ik het goed begrepen heb gezegd dat u ook de gelegenheid 

had om uw argument in te brengen bij de vorige discussies. Daaruit constateer 

ik 

Ik wil een stemming over dit amendement. 

Als we allemaal door elkaar spreken is het hier binnen de kortste keren een 

kippenhok. Graag dus uw verzoek, mijn verzoek aan u om hier niet op in te gaan. 

Wij willen voortgaan. Wij gaan over naar verschil van beloning. 

Wanneer kan ik er dan op rekenen dat het amendement aan de orde komt of komt dat 

niet meer aan de orde. 

Dat komt in een later stadium aan de orde. 

Dan sluit het helemaal niet aan op de discussie die wij nu hebben over alterna

tief werk. Ik vrees werkelijk dat dat amendement helemaal niet begrepen is door 

de commissie. 
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Voorzitter er wordt hier een voorstel van orde gedaan. Dat probeert u onder 

tafel te schuiven. Dat moet u in stemming brengen. 

Ik probeer om terwille van die tijdsklem. 

Meijeran. 

Ik dacht dat er bij een vorig hoofdstuk gezegd is wat de commissie geselecteerd 

is doen we eerst en daarna doen we de anderen. En als we die lijn aan blijven 

houden schieten we het vlugst op. 

Dat is een gedachte die ik volledig kan ondersteunen. Ik zeg u toe dat als er 

tijd over is dan gaan we 203 behandelen. We gaan nu over naar verschil beloning 

214, 215, 216, 217. Wie wil er nov 214 van de indieners afdeling Assen opmerking 

maken. Niemand. De commissie. 

De moties 214 en 217 als ik die eerst mag nemen benadrukken in feiten dat in

komensbeleid geen rechtvaardig instrument kent en daardoor rechtvaardigheid 

van inkomensverschillen alleen inhoudelijk bepaald kunnen worden door maat

schappelijk nut, inspanning en omstandigheden van het werk. We hebben bij de 

vaststellen van de inkomensparagraaf bij het beginselverklaring hebben we al een 

uitbreiding gegeven aan die rechtvaardigingsgronden betreffende de inkomens 

zodat dat in feite door deze moties wordt gedekt. De commissie ontkent dus 

de strekking van de moties niet. Kan daar ook in feite wel best mee leven maar 

meent dat de realiteit toch om nadere specificatie vraagt mede om nader aan te 

geven wanneer inkomensverschillen met name niet gerechtvaardigd zijn en dat 

staat niet zozeer in deze beide genoemde moties van de afdeling Assen en de 

afdeling 's Hertogenboach. 

Wie van de overigen in de zaal. 

Voorzitter in een van de laatste zinnen staat consistentie is belangrijke eis 

van rechtvaardigheid, daar ben ik het mee eens, maar ik zie niet hoe in een van 

de eerste zinnen staat op deze bestaande systemen van funktieklassifikaties 

moeten OP elknn~ worden atii~!~ hoe je funktieklassifikaties van funkties 
1n het uearïjlS~even en o op elkaar kunt afstemmen. 
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Dit is in de ogen van de JOVD ook een erg goed amendement. De huidige praktijk 

is~iet erg bevredigend. Gegroeide verhoudingen die zonder enig verband onder

ling maar blijven voortbestaan terwijl we toch wel min of meer het er over eens 

zijn dat er een zeker onderling verband zou moeten zijn uit een oogpunt van 

rechtvaardigheid. Daartoe zijn al eerder op deze congressen gevallen termen 

als maatschappelijk nut, aard van de arbeid en inspanning. Daartoe is dit 

amendement een goede inzet en daartoe zou ik dat ook van harte willen onder-

steunen. 

Geen opmerkingen meer. Dan wil ik graag in stemming brengen 214 van de afdeling 

Assen. Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Orsnje tegen. Rose voor. Rose 

tegen. Verworpen. Dan krijgen we 215 een amendement ingediend door de afdeling 

Leek. Wie van de indieners heeft behoefte aan toelichting. Niemand. De commis-

sie. 

Ja voorzitter 215 benadrukt met name het aspect van het psychisch inkomen. 

Dat is een term die de commissie in deze heeft geïntroduceerd om duidelijk 

te maken dat er ook aspecten kunnen zijn in de inkomensverhouding die niet 

direkt op uitgesproken materiele gronden zijn te waarderen maar die wel dege

lijk ook immeteriele waarde hebben. Wij onderkennen volledig dat het een uiter

mate moeilijk meetbare gelegenheid is, maar we willen met name in een manifest 

ook van onze kant duidelijke aanzetten geven dat we met immeteriele aspecten 

zoals psychisch inkomen die in het dagelijks leven regelmatig voorkomen 

wel degelijk rekening gehouden zou kunnen worden en in die zin ochten wij het 

van belang dat een dergelijk aspect in een manifest mbt de inkomensverhoudingen 

wordt opgenomen. 

Anderen vanuit de zaal. Dan wil ik overgaan tot stemming 215 van de afdeling 

Leek. Groen voor. Groen tege. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Aangenomen. Wij gaan over naar 216 een amendement ingediend door de kamer-
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Voorzitter het lijkt mij niet nodig dat dit nog in stemming komt want door de 

aanneming van 215 is automatisch 216 ook aangenomen op dezelfde passage is 

geschrapt die ook 216. 

Dat is de toelichting van de indieners dan nu de commissiea 

Hi zit daar nog een passage bij mbt als het minder is don het vorige dan betekent 

het toch dat het niet meer in stemming kan komen omdat het meerdere al eenmaal 

beslist is. 

Akkoord. Goed dan hoeven we hier niet over te stemmen. Dan 217 wie van de afdeling 

's Hertogenbosch wil de motie toelichten. Niemand. Oe commissie. 

Mijnheer de voorzitter 217 is exact hetzelfde ~ua inhoud als 214. Als u dat ver

gelijkt met elkaar dan zijn dat overeenkomende moties en met het verwerpen van 

214 is ook 217 verworpen. 

Dat is misschien een wat vergaande conclusie. Ik zou eerst de anderen gelegen

heid willen geven. 

Helemaal eens met de conclusie van de commissie. 

Is dit een algemeen gevoelen van de zaal. 

Nou ik zou toch graag over 217 stemming willen zien. Ik denk dat de zeer uit

voerige toelichting die bij Assen werd gegeven wellicht voor sommige mensen 

aanleiding is geweest om tegen 214 te stemmen. Ik denk dat toch op de een of 

andere manier duidelijk zullen maken hoe wij dat rechtvaardige inkomen 

handen en voeten willen geven. We kunnen wel zeggen dit zouden wij een recht

vaardig inkomen vinden, maar als wij nergens in het liberaal manifest aangeven 

hoe we dat dan willen bereiken dan is het een loze tekst, een vrijblijvend 

praatje. Hier wordt tenminste nog iets aangegeven van de manier waarop we 



Band 4 

Blad 73 

dat zouden kunnen gebruiken en ik denk dat het belangrijk is dat we tenminste 

dat minimum aannemeno 

Ook de afdeling Bussum zou graag dit amendement in stemming gebracht zien. 

Nog andere opmerkingen vanuit de zaal. Dan gaan we over tot stemming 217 af

deling's-Hertogenbosch. Groene kaarten voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje 

tegen. Rose voor. Rose tegen. Aangenomen. 

Dan dames en heren gaan we het laatste hoofdstukje niet alleen mannen. 

219, 220, 221. 219 commissie sociaal cultureel werk wie wil die motie toelichter. 

Niemand. De commissie. 

Ja voorzitter wij erkennen dat in deze zinsnede van de commissie de huishou 

misschien wel iets te absoluut is opgevoerd. De commissie sociaal cultureel 

werk die wil in feite een uitbreiding, maar wij vinden de verwoording van de 

wijze waarop de commissie sociaal sultureel werk dat gedaan heeft niet zo geluk

kig want dat zou betekenen dat iedere vorm van huishouding, huishoudelijk werk 

binnen deze norm zou vallen. Wij nemen de strekking over, alleen wij gaan er 

dan vanuit dat daarmee ook de huisman wordt bedoeld en niet het huishoudelijk 

werk in zijn algemene zin. 

Anderen vanuit de zaal. Dan wil ik graag overgaan tot stemming. 219 groen voor. 

Groen tegeno Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dan is dit aan-
M 

genèmen. Dan gaan we naar 220 een motie van de afdeling Zaanstad. Wil Zaanstad 

dit toelichten. Heel kort. 

Het is de enige gelegenheid Zaanstad om het gezin ten tonele te brengen en wij 

hebben de gelegenheid op deze plaats aangegrepen zoals u zult hebben begr.epen 

heeft dit een dubbele funktie. In de eerste plaats het idee van het gezin dat dat 

ook nog een peiler zou kunnen zijn van onze maatschappij willen wij het toch 

gaarne gehandhaafd zien. Anderszins is het met deze opmerking mogelijk om uit 

het gezin ook de vrouw te laten deelnemen in een part time of een arbeids-

deel proces. 
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Dit is inderdaad de eerste plaats waar het gezin wordt opgevoerd en wij wijzen 

dat ook in die zin helemaal niet af alleen het gezin of welk samenlevingsver

band staat hier gewoon niet ter discussie. Wij hebben hier de vrouw als cen

traal element opgevoerd en wij dAchten niet dat het zinnig is om op dit moment 

een verschil te maken tussen een gezin of welk ander samenlevingsverband dan 

ook en op die gronden daarvan wijzen wij dit amendement af. 

Jawel mijnheer de voorzitter ik wil er op wijzen dat volgens het voorstel van 

de afdeling Zaanstad een tegenstelling tussen gezin en vrouw gesuggereerd 

wordt. Dit werkt verschrikkelijk veel verwarring in de hand. Kijk uit. 

Ja mijnheer de voorzitter in Delft hebben wij eigenlijk helemaal geen behoefte 

om wat Zaanstad wil het gezin hier te inüoduceren. Wij zullen hier dus ook 

tegen stemmen. 

Ja het is mij volkomen onduidelijk wat er wordt bedoeld met de zin het gezin 

zal een belangrijke funktie behouden. Op de arbeidsmarkt dat is een hoofdstuk 

waar het hier over gaat. 

Meijeran. 

Afgezien voorzitter wat ermee bedoeld wordt, maar ik dacht dat we ons moesten 

onthouden van toekomstvoorspellingen. De formulering is hier dat zal de vrouw in 

toenemende mate participeren. Er staat niet wat wil een liberaal maar er staat 

een constatering van de toekomst, dat lijkt mij niet zo geslaagd. 

Dan wil ik dit in stemming brengen. 220 Groen voor Zaanstad. Groen tegen. 

Om verwarring te voorkomen nog een keer 220 groen voor. Groen tegen. Oranje 

voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dat is verworpen. 

Dan gaan we naar 221 kamercentrale Gelderland. Behoefte aan een toelichting. 

De commissie. 

Ja wij vinden als totaliteit dat dit hoofdstuk in feite niet in het hoofdstuk 

mens en arbeid plaats hoort te vinden. Dat zou beter op zijn plaats zijn in 
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mens en ontwikkeling en we zullen er daar ook nog rekening mee houden. Echter 

de laatste alinea van dit amendement dat vinden wij wel een toevoeging een 

het manifest en dat zouden wij dan ook in mee willen gaan. 

Wie van de overigen in de zaal. Dan wil ik dit in stemming brengen. 

Voorzitter een vraag ter verduidelijking. Is het een bedoeling om alleen de 

laatste alinea in dit hoofdstuk onder te brengen of moeten wij stemmen over de 

hele tekst. 

Ik begreep uit de toelichting van de commissie dat geen bezwaren waren. 

Dus we gaan enkel over de laatste zin nu stemmen van 221. 

Maar over de eerste zin wordt dan ook nog wel gestemd, dat verschil tussen die 

jongens en die meisjes. 

Mijnheer de voorzitter nou even een punt van orde. We hebben in het hoofdstuk 

mens en ontwikkeling een hele paragraaf over emancipatie aangenomen. Gaan we die 

nou weer verspreiden over het hele liberaal manifest of houden we dat in het hood

stuk. Anders wordt het wel heel moeilijk om het straks te lezen. 

Wij bepleiten ook dat we in mens en ontwikkeling dit stuk emancipatie opnemen. 

Niet in het hoofdstuk mens en arbeid, maar dat slechts in laatste zinsnede een 
h 

toevoeging kan zijn, een goede toevoeging kan zijn aan dit onderdeel van 

mens en arbeid. 

Dat betekent dus dat het eerste deel meegenomen wordt bij een ander hoofdstuk 

en dat we dan nu gaan stemmen over de laatste zin. Akkoord. Dus dat is dan de 

laatste zin van 221 groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose 

voor. Rose tegen. Aangenomen. 

Mijnheer de voorzitter mens en ontwikkeling is vorige week besproken. Hoe wou 

u het eerste deel van deze motie dan verwerken. 
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Voorzitter ik weet niet of op deze manier Rotterdam is geweest, maar als u 

kijkt naar amendement 80 de mens en ontwikkeling daar zijn een aantal punten 

over emancipatie aan de orde geweest. Een specifiek punt daarvan is verwezen 

naar het hoofdstuk mens en welzijn. Voor de rest hebben wij dacht ik aanvaard 

80 voor wat betreft de strekking. Wij zullen dat meenemen en dan kan ik 

daar nog bij zeggen dat het huidige onderdeel emancipatie in mens en ontwikkeling 

wat duidelijker opgesplitst zal worden voor wat betreft de verschillende cate

gorien waarbij ook het wederkernd onderwijs bij het- en bijscholing voor 

vrouwen waar om gevraagd wordt en die nu in het manifest reeds genoemd is 

een dusdanige plaats zal krijgen dat men niet de indruk heeft dat men dit onder

deel mist. 

Dan wil ik nog proberen in de resterende tijd een andere gelukkig te maken 

namelijk door 203 nog in behandeling te nemen. Wie van de indieners wenst 

hierover het woord. 

Het hoofdstuk mens en arbeid dat begint in het begin al te zeggen dat de mens 

recht heeft op arbeid en in de rest van het hoofdstuk komt, wordt dat recht 

van arbeid niet meer gehonoreerd er worden alleen wat dingen aangedragen die 

de arbeidsmarkt zouden kunnen verbeteren maar in feite is het hele hoofdstuk 

een jammerklacht in die zin dat die arbeidsmarkt niet werkt. Dat staat trouwens 

ook boven een van de paragrafen. Er staat ook in een van de paragrafen dat 

de werkloosheid vooral voor jongeren grote ernstige psychische gevolgen kan 

hebben en ook nadelige konsekwenties voor de maatschappij. Er wordt in dit 

stuk gesproken over volwaardig werk in tegenstelling kennelijk tot onvolwaar

dig werk. Wij zijn er in Alblasserdam vanuit gegaan dat alle werk ten nutte 

van de gemeenschap waardig werk is en dat je in die zin dus niet kunt spreken 

van volwaardig werk als het toevallig goed betaald is of iets dergelijks. 

Alblasserdam die heeft met amendement 203 geprobeerd een alternatief te bieden 

in die zin dat het werkverschaffingswoord weer boven water haalt. Dat kan op 

sommigen misschien een wat negatieve indruk maken. Wij hebben daarbij niet 

gedacht aan de werkverschaffing van voor de oorlog, maar wij hebben gedacht 

aan een vrije keuze van mensen die zelf uit mogen maken wat ze willen gaan doen. 

Wij zijn er daarbij vanuit gegaan dat wat een particulier uitzendbureau kan 
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dat kan de overheid ook. Het zou betekenen dat er door of naast of namens de 

huidige arbeidsbureaus uitzendbureaus moeten komen die iedereen die geen werk 

heeft van werk voorziet. Daarvoor zijn een heel aantal wetswijzigingen nodig 

dat is heel moeilijk probleem natuurlijk, maar ik hoop niet dadelijk van de 

commissie te horen dat het niet door zou moeten gaan omdat het moeilijk is. 

We ho~en tenslotte al die wetswijzigingen te laten voorbereiden door de heer 

Veldkamp. Het amendement sluit aan bij wat in Nijmegen is gezegd over diegene 

die wel en die niet een uitkering zouden moeten hebben in die zin dat in 

Nijmegen is gezegd degene die wel kan, maar niet wil werken die komt ook niet 

in aanmerking voor een uitkering. t1evrouw Cappeijne die heeft gewezen op het 

gevaar dat je dan een groot controleapparaat in zou moeten schakelen wanneer 

men de mensen die werkeloos zijn een baan aanbiedt, een alternatief werk aan

biedt desnoods dan is dat niet nodig want dan zijn degene die niet werken 

die zijn automatisch degene die niet willen werken. 

Wilt u afronden we komen in tijdnood. Ik dacht dat het duidelijk was. Ik wil 

nu graag de commissie de gelegenheid geven voor een antwoord en daarna. 

Als ik de spreker deze goed begrijp dan geeft hij hier in feite al een 

bepaalde mogelijke uitwerking uit het besluit wat daarstraks door de verga

dering is genomen. We hebben er moeite mee gehad om door de plaats waar hij 

het in het manifest opgenomen wilde zien omdat we op die plek een aantal knel

punten in ons arbeidsmarktbestel hebben weergegeven waar wij naar onze mening 

dit punt op die plaats niet direkt aan kunntn toevoegen. Op zichzelf is de 

gedachtengang zoals hier verwoord sluit volledig aan bij datgene wat wij 

onder alternatief werk, alternatieve uitkering hebben getracht weer te geven. 

Of we het in deze zin hier op deze plaats zouden moeten opnemen dat betwijfel 

ik zelf echter ik meen maar dat is dan als aanvulling op de discussie van 

daarstraks als de commissie er geen problemen mee zou hebben om een dergelijke 

zinsnede nader in het manifest te verwoorden. 

De heer Lewin. 

Mijnheer de voorzitter ik zou de strekking van deze motie sterk ontradeno 

Wanneer ik de toelichting zie zijn er twee dingen die mij wel aanspreken, 
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namelijk studie en herscholing. Ik zou het woord scholing er graag aan willen 

toevoegen. Alle andere dingen die arbeid zijn, die voor rekening van de sociale 

verzekeringswetten zouden gaan is gewoon een omdraaien van de bedoeling van 

een sociaal zekerheidsstelsel. We kennen de tabregeling. Het is zeer wel moge

lijk met een uitkering te studeren enz., maar ik zou niet graag een tijd terug 

komen waarin je de kwekeling met akte heb dat is dan een voorbeeld van te 

weinig betaald werk voor gewoon werk. Een uitzendbureau voor verpleegsters 

die dat mooie werk moeten doen omdat het zo mooi is en niet zo hoog betaald 

moet worden. Dat zijn dingen uit de oude doos en dat moeten wij niet meer 

doen. Er is betaalde arbeid en die behoort de overheid en dat is het recht 

op arbeid, het sociale recht op arbeid naar mogelijkheden te verzekeren, 

degene die die arbeid niet vindt heeft recht op sociale uitkering, op scholing, 

herscholing soms zelfs de plicht, maar moet niet voor geld van de verzekerings

organen aan de arbeid gezet worden. Dan moet die arbeid betaald worden als 

arbeid. 

Ik wil dit graag in stemming brengen. 203 het amendement afdeling Alblasser

dam. Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Dan wil ik u dank zeggen voor uw belangstelling en uw inbreng bij de discussie. 

Er zijn waarschijnlijk nog enkele huishoudelijke mededelingen. 

Dames en heren de vergadering wordt geschorst tot 8 uur en ik wilde u er op 

ateent maken en geeft u dat ook door dat we exact om 8 uur beginnen, want het 

is toch al een vergadering die tot 11 uur doorloopt. 

Dan deel ik u mede dat vanmiddag een procedurevoorstel is aangenomen en dat 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ik dank de leden van het stembureau van hedenmiddag die dankzij als gevolg van 

het hoge tempo een bijzonder zware taak hebben gehad. Ik benoem daarom voor van

avond een nieuw stembureau bestaande uit mevrouw Fundering, de heer de Jong nieuw 

Lekkerland, de heer van Beek, de heer Molema en mevrouw Cohen. 

Het woord is aan de heer Kamminga. 
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Dank u wel mijnheer de voorzitter, toch wil ik beginnen met even terug te 

komen op het hoofdstuk volksgezondheid waar we vanmiddag mee begonnen zijn. 

Tengevolge van een misverstand is de voorzitter van de partijcommissieç 

volksgezondheid niet aanwezig geweest bij de behandeling en dat heeft ertoe 

geleid dat een aantal belangrijke onderdelen uit het uitgedeelde alternatief 

van de commissie volksgezondheid niet behandeld kon worden. We hebben overleg 

gepleegd over de gevolgen daarvan dat heeft ertoe geleid dat het alternatief 

van de partijcommissie bij de herschrijving van het hoofdstuk zal worden 

betrokken. En omdat goed te stroomlijnen zal er overleg plaats vinden tussen 

de voorzitter van de partijcommissie de heer Stork en de leden van de commissie 

Geertsema. Tot zover het hoofdstuk volksgezondheid. Dan zijn wij nu bij mens 

en welvaart. 

Hupkes Bergschenhoek. Ik wou een punt van orde namelijk er is een heel belang

rijk amendement van de afdeling 's-Gravenhage nr 228 en ik stel voor om dat als 

eerste te behandelen. 

Ik zou willen beginnen om u uit te leggen welke onderdelen de commissie belangT 

rijk ervaart dat is de verantwoorde groei, dat is het sociaal ondernemen, dat 

is de energieproblematiek en dat zijn de kleine bedrijven. Kunt u aangeven 

waarom den Haag zo belangrijk is. 

Den Haag heeft dacht ik een uitstekende redaktie gegeven op de sociale markt

economie en vooral in de toelichting ziet u op een gegeven moment een drie 

punten. Dat vind ik wel dat den Haag uitstekend naar voren heeft gebracht. 

Het is zo dat de commissie heeft 4 punten genoteerd en dat wordt door den Haag 

teruggebracht tot 3. Het vierde kenmerk wat de tekst noemt te weten het voort

durend moeten aanpassen is geen kenmerk. De commissie begrijpt dat, aanvaard 

dat maar zal bij de herschrijving daarmee rekening houden. Datbetekent dat 

wij ons nu tot de hoofdlijnen kunnen bepalen de verantwoorde groei, het sociaal 

ondernemen, energie en kleine bedrijven. Een punt van orde van mijn kant, ik 

zou u willen voorstellen om voor de energieproblematiek nog de kleine bedrijven 

te behandelen dan kunnen we de tijd na de kleine bedrijven helemaal wijden aan 
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alles wat met energie te maken heeft. Dan valt om kwart over negen de vlag. 

Wij beginnen met de verantwoorde groei. De amendementen en moties die daar 

bij uitstek betrekking op hebben zijn 231, 232, 233 en 234. I~XK~~~X~ä~» 

Meijeron. 

Ik hoop dat we iets van de tijd over zullen houden om aan het eind 225 nog te bE

spreken afdeling Hilversum. 

U moet er op rekenen dat ik mijn best daarvoor doe. Wij zijn nu bij 231, 232, 233 

en 234. Ik begin bij 231. Is er een indiener die daarop een toelichting wil 

geven. 

~ijnheer de voorzitter ik geloof dat 232 veel verder gaat dan 231 en ook voor

al daarom zou 232 eerst behandeld moeten worden. 

Over 231 was ook geen spreker. 232 misschien wel. Wilt u daar iets over zeggen. 

Afdeling's Gravenland beveelt het amendement van harte aan. Het geeft de 

bestaande werkelijkheid aan en dit wordt ook in ruime kring erkend. Om maar 

eens in deze kringen niet al te populair figurr te noemen Arie Groenvelt heeft 

het zelfs toegegeven nog wel uit een kring van mensen die toch alsmaar door 

meer loon en dus meer werk willen zien. Maar ook in eigen kring is dit erkend 

ondermeer door onze eigen 2e kamerfraktie. In het vrijheid en democratie 

van 24 juni 1980 is een commentaar op de weerwerk gegeven en daarin staat 

letterlijk het is in de huidige omstandigheden reëel weinig uit te gaan van een 

economische groei van 2% nou daar hebt u het dat zegt onze eigen 2e kamer

fraktie. Onze voorzitter heeft in hetzelfde nummer ook iets dergelijks gezegd. 

op bladzijde 3 voorzichtig maar onvermijdelijk zullen wij er met zijn allen 

aan moeten wennen dat zeer grote groepen moeten delen in de kostenstijging 

zonder dat er compensaties tegenover staan. Inleveren, het is droevig, mis

schien niet droevig maar waar. Het is onrealistisch het is zand in de ogen 

strooien als je daar niet van uit gaat. Overal zien wij en erkennen wij de 

economie is op het ogenblik aan het inkrimpen en daar moet het liberaal mani

fest ook op inspelen. Ze moet niet met irreëele uitgangspunten aankomen. 
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Het is duidelijk wat u zegt. Is er iemand anders die nov 232 het woord wil 

voeren. 

Afdeling Brussel. 

Nee niet over dit punt, maar het is een punt van orde. Er is besloten. 

Nee we spreken nu over 232 daarover wil ik even de discussie afronden. 

Iemand over 232. Het woord is dan aan de heer Verheul. 

232 doet een voorstel om de tekst uit het liberaal manifest te vervangen door 

een veel kortere maar ook een met een toch fundamenteel andere inhoud en een 

andere strekking. Ik geloof dat het goed is om te verwijzen naar wat er in 

de tekst van het liberaal manifest staat. Er staat namelijk dat de doelstel

ling van een liberaal economische politiek is het vergroten van welvaart en 

welzijn door het vergroten van de economische bedrijvigheid. Er wordt aan 

toegevoegd dat dat nodig wordt die groei om de problemen van driekwart van de 

wereldbevolking ontwikkelingslanden op te lossen, te kunnen oplossen om aan 

welvoortsverlangens in eigen land tegemoet te komen en om de problemen van 

milieu en energie op te lossen. Het spreekt van verantwoorde groei. Het belang 

van deze liberale economische doelstelling is door een aantal moties oa die van 

den Haag en ik geloof van 268 er zijn twee moties die bepleiten, twee amendem

menten die dit hoofdstuk verantwoorde groei naar voeren te brengen helemaal 

aan het begin van deze paragraaf iets wat ik graag ondersteun, maar in de steun 

die ik daaraan verleen betekent het ook dat het een extra beklemtoning is van 

onze benadering. Afwijzen van mingroei, afwijzen van nulgroei, ook niet praten 

over de uitkomsten van een economisch beleid bijvoorbeeld dat er weinig te 

verdelen valt voor de individuele burger in termen van loon. Maar de essentie 

van het betoog is en u kunt daar de rapporten van de OCO face in de futures, 

u kunt daar het rapport van de wetenschappelijke raad regeringsbeleid nalezen 

overal in vele kringen komt men tot het inzicht dat de kern van de economische 

politiek moet zijn gelegen in het vergroten van economische bedrijvigheid. 

Dat die filosofie, die benadering met vermelding van het hoe en waarom is 

in het liberaal manifest wel gegeven en is in het voorgesteld amendeMent niet 

vermeld. Ik wil dus ook omdat het over de kern gaat van het economisch beleid 
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haar het blijft toch niet mogelijk die groei, dit kan niet. 

i•1ijnheer de voorzitter ik zou ook een opmerking willen maken. Wat in de VVD 

teveel gehoord wordt dat welvaart identiek is met economische groei. Als u nou 

eens een keer gaat lezen wat dr. Adriaanse zegt secretaris van de algemene 

energieraad dan zult u zien dat er nog 6-7 andere punten zijn. Wat wij hier 

betogen dat we niet hier alleen naar de economie kijken, dat we ook naar het 

welzijn kijken en het valt elke keer uit. Het is elke keer economie, economie 

ik wordt er ziek van. 

Ik vroeg mij af als er nou geen groei is milieuproblematiek en de energiepro

blematiek vooruit geschoven wordt. Dat staat eigenlijk te lezen dan in CS tm 

C9. Dat is natuurlijk een zeer verkeerde zaak als je die problemen alleen maar 

oplost als er groei kan zijn. 

Dan zou ik willen overgaan tot de stemming van het amendement 232o De commis

sie heeft het ontraden. Voor 232 groen. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. 

Rose voor. Rose tegen. 232 is verworpen. 

Een punt van orde mijnheer de voorzitter er is vanmiddag gesproken op verzoek 

om anders te stemmen. 

Volgende keer doe ik het anders. 

Brussel. 

Er is tijdens de discussie over het beginselprogramma is er een amendement van 

Brussel aan de orde geweest er is amendement 10 geweest, er is verwezen naar 

behandeling bij het manifest. Nu zou ik graag van u willen weten wat bent u 

van plan daarmee te doen. Later behandelen afzonderlijk. 

Ik had met u afgesproken dat u hier zelf op terug zou komen een hele goeie. 

~lijnheer Verheul zal tijdens de behandeling van 233 opzoeken 10 en zien wat of 
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ermee gedaan kan worden. Zijn we bij 233 de afdeling Peize. Is er iemand van de 

afdeling die dat wil toelichten. 

Nijnheer Verheul. 

In 233 staat in de 5e zin, 6e zin het aardgas te dat moet zijn het aardgas te 

compenseren. We zijn met deze verbeterde tekst graag eens. 

Het amendement van Peize wordt aanbevolen door de commissie. 

t'!ijnheer de voorzitter dat snap ik wel, maar uit de hele contekst. Nee ik wou 

toch even de opmerking maken we hebben dat straks ook al ter sprake gehad. 

Groei is namelijk niet noodzakelijk voor het oplossen van milàeu en energie. 

Groei kan soms nadelig zijn. 

Ja maar nu heeft u hetzelfde onderwerp bij de kop als zo pas en u moet niet in 

herhaling vervallen. We moeten de tijd in de gaten houden het gaat van uw 

eigen energie af. 

Ja mijnheer de voorzitter ik wil graag voor de nederlandse kiezer duidelijk 

maken wat we hier aan het doen zijn. 

Dan gaan we over tot de stemming. Groene kaarten Voor Peize 233. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dat is aangenomen. 

Inmiddels hebben we het amendement 10 van Brussel bekeken en we zijn tot de 

conclusie gekomen dat dat toch meer op de redaktie betrekking heeft in ieder 

geval niet een politieke hoofdlijn betreft zodat het verwezen kan worden naar 

de herschrijving van het program en ik zou Brussel willen vragen daarmee ak

koord te gaan. 

Oe afdeling Brussel gaat daarmee akkoord. 

Dan zijn we inmiddels bij 234 het amendement van de afdeling den Haag. Is er 

iemand van de afdeling die dat wil toelichten. 
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Mi~heer de voorzitter het spijt de afdeling den Haag dat dit amendement door 

de commissie niet wordt overgenomen. Het is nog steeds onze mening dat de 

politieke lijn van de liberalen partij_.door de nadruk op het draagvlak 

bevorderd zou worden. Ik zou de aanneming willen aanbevelen. 

i•1ijnheer Wilmer. 

Ik wil vragen wat de vorige spreker gezegd heeft het was niet te verstaan. 

Ik zal nogmaals zeggen dat wij menen dat het amendement door de afdeling den 

Haag de politieke lijn van de partij kan verduidelijken en de nadruk leggen 

op het draagvlak waarop onze sociale voorzieningen moeten berusten. 

~îi j nheer Lont in. 

De afdeling Rotterdam wil den Haag gaarne steunen. 

Ik ben blij dat ik dan na mijn voorganger het woord heb mijnheer de voor

zitter want ik ben van mening dat hier van een veel te beperkt begrip draag

vlok wordt uitgegaan, alleen alsof de particuliere sfeer enig draagvlak 

zou hebben voor onze economie en dot is een volstrekt verouderde stelling. 

Don is het woord aan de heer Verheul. 

De commissie had het erg gewaardeerd om van de indieners te vernemen om van de 

indieners te vernemen wat ze onder draagvlak verstaan. Zou het gaan om het 

maatschappelijk draagvlak dan is dat iets wat heel duidelijk begrepen wordt. 

Zou het echter gaan over economisch draagvlak dan is datgene wat de heer Lantin 

heeft gezegd meer in de lijn met onze gedachte want economisch draagvlak mag 

u niet beperken tot alleen de particuliere sector. Als u echter iets anders 

bedoelt dat zou kunnen dot u versterking van het bedrijfsleven, van de 

industrie belangrijke zaak vindt dan betuigt u instemming met onze gedachten

gang zoals neergelegd in de paragraaf verantwoorde groei, maar het hanteren 

van het woord draagvlak al of niet met het woord economisch erbij, maar zeker 

niet met het woord mootschappelijk dot geeft ons problemen wat betreft uw bedoe

lingen. Dus wellicht kunt u ons helpen als u zou willen uitleggen wat u pre

cies bedoelt dan kunnen wij dat met het herschrijven meenemen. 
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Ik dacht mijnheer de voorzitter dat ook de vorige niet al te lang was. Wij 

menen nog altijd dat hoewel niet ontkend kan worden dat ook in de ~'Uartaire 

sector door de bijdrage en de draagvlakverdeling mogelijk is dat de eerste 

aanzet tot het in stand houden van de sociale voorzieningen zoals ze nu 

bestaan uit een versterking u heeft dat genoemd, niet maatschappelijk maar 

economisch tot stand moet worden gebracht. Dat is de zin van dit amendement. 

Mijnheer Verheul. 

We zijn het met uw redenering eens, we zouden niet de voorkeur geven aan het 

woord draagvlak wat tot misverstand leidt. In de theorie, in de discussie 

van theoretische economen tot grote misverstanden. Wij zouden dus het begrip 

willen omschrijven en niet het woord draagvlak willen gebruiken en als u 

daarmee akkoord gaat wordt het overgenomen. 

Dus verwerken zonder het gebruik van het woord draagvlak. 

Daar zou de indiener geen bezwaar tegen hebben mijnheer de voorzitter. 

Als u het intrekt en niemand daarbezwaar tegen heeft dan hoeven we er niet 

over te stemmen, dan verwijzen we het naar het herschrijven. 

Dan zijn we daarmee ••• 

Wij willen het wel graag in stemming gebracht hebben. 

Dat is mogelijk. Het wordt ontraden door de commissie. Het wordt ontraden 

door de indieners maar toch moet er gestemd worden. Groen voor. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Dan het sociaal ondernemen. 

Voorzitter bent u 231 niet vergeten. 

Ja 231 zou na de orde van 232 aan de orde komen omdat dat belangrijker was dat 

is juist. Afdeling Groningen. Is er iemand uit Groningen die dat wil toelichten. 
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Het is een inleidende zin om aan te geven in hoeveel terreinen nog een behoefte 

is en u leest in de tekst van het liberaal manifest dat het eerste is ont

wikkelingslanden, de tweede plaats welvoortsbehoefte in eigen land. De derde 

plaats milieu- en energieproblemen. De inleidende zin is naar onze mening 

onmisbaar. Overigens bestaat de vrijheid dat we bij het herschrijven wellicht 

deze inleidende zin niet nodig hebben. Het is nauwelijks inhoudelijk. 

Dan gaan we stemmen. Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. 

Rose voor. Rose tegen. Verworpen. 

Dan zijn we bij 235 

Is het ook de mening van het stembureau dat het verworpen is. 

Een onervaren stembureau goed. Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje 

tegen. Rose voor. Rose tegen. Het is verworpen. 

Dan zijn we bij het sociaal ondernemen dat is het amendement 235 de commissie 

midden- en kleinbedrijf. Is er iemand van de commissie die een toelichting 

wil geven. Iemand anders die erover het woord wil voeren. 

Mijnheer Lantin. 

Ja mijnheer de voorzitter ik acht het uitermate belangrijk dat de commissie 

Geertsema in haar tekst heeft opgenomen dat ook werkgevers maatschappelijk 

besef aan de dag moeten leggen en dat ze zich voor de uitwerking van de beslis

sing die zij nemen niet alleen rekenschap dienen af te leggen hoe het dan gaat 

met de rentabiliteit en continuïteit van hun onderneming maar zich wel degelijk 

ook dienen te realiseren wat de maatschappelijke effecten van hun beslis

singen kunnen zijn. 

Mijnheer Verheul. 

We vinden dat we in elk geval een uitspraak moeten doen in de zin dat alle 

partners, sociale partners zowel op het landelijk niveau, bedrijfstaksgewijs 

als per bedrijf dat alle partners een geweldige verantwoordelijkheid dragen 

voor het doorbreken van de impasse waarin we staan. Dat heeft de tekst 
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geprobeerd en spreekt uit dat en werkgevers zich voor een taak gesteld zien en 

werknemers. 

Dan kunnen we over te gaan tot een stemming. 

r·1eijeran 

Is er nog ge~egenheid om een opmerking te maken. 

Ik dacht met name voor het beleid op de 10 jaren, maar ook al iets rechtstreeks 
dat het een ongefundeerde kritiek op werkgevers in het algemeen is maar dat 

je bovendien ook niet kunt zeggen aat ze dan telkens weer hun creativiteit 

moeten kunnen inzetten en de werkelijkheid meer kunnen aanvaarden. Ik dacht 

dat deze lollige zin er beter uit kon dan erin kon blijven staan. 

Toegevende dat de positie van werkgevers bepaald niet eenvoudig is vind ik 

toch dat het voor de helderheid er wel in moet staan juist omdat de kritiek 

anders gaat heersen van de werkgevers wel de lusten maar niet de lasten. 

Voorzitter Roke den Haag. 

Het moet ons van het hart dat we toch de commissie, de zin van de commissie 

wat te kritisch vinden. Dit zou naar de buitenwacht toe toch verkeerd kunnen 

worden geïnterpreteerd. Ik geloof dat we met de heer Neijeran eens moeten zijn 

dat deze beter kan worden geschrapt. 

~'djnheer Lantin. 

Nog een opmerking graag, de heer Verheul heeft het al aangeduid. Het gaat om 

het verband tussen werkgevers, werknemers en de overhèid en daarom zou ik 

het niet juist vinden wanneer juist op het punt van de werkgevers een en ander 

geschrapt zou worden. 

~1ijnheer Talma. 

'iijnheer de voorzitter ik heb gesproken met enkele leden van de commissie 

midden- en kleinbedrijf die als ik het goed begrijp nu helaas niet aanwezig 

zijn en die hebben mij te kennen gegeven dat zij bereid waren dit terug 

te nemen. De achtergrond hiervan u zult het allemaal wel begrijpen is dat 
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juist in midden- en kleinbedrijf de ondernemer het ontzettend moeilijk heeft. 

Daar inderdaad vaak buiten zijn schuld om in extra inspanningen moet komen. 

Men vond het daar zoals ook hier in de zaal gezegd is een beetje onverdiende 

kritiek. Wij hebben toen uiteengezet dat wij bepaald niet alleen de ondernemers 

in midden- en kleinbedrijf maar in het algemeen bedoelen en wie de schoen niet 

past hoeft hem ook niet aan te trekken, maar er zijn ongetwijfeld ook werkge

vers die dit wat zouden moeten kunnen moderniseren in hun aanpak, in hun visie 

en nogmaals u moet dat niet zien als een afkeuring van enige groep. Het is een 

aansporing ook tot deze groep en wij menen dat wij er zeer verkeerd aan zouden 

doen om door bepaalde groepen wel aansporingen te geven en andere niet. 

Dus ik zou hier sterk willen aanbevelen dit amendement niet aan te nemen, 

nogmaals ik heb van enkele leden van de commissie gehoord dat zij gehoord 

onze toelichting ook niet het nodig vonden het te handhaven. 

Ik ben tegen deze beïnvloeding van de commissie. 

Wij gaan over tot de stemming. Groene kaarten voor het amendement van de com

missie 235. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Aangenomen. 

Dan zijn we bij de kleine bedrijven, dan gaan wij verder naar 257 om daar later 

terug te komen op het energieprobleem 257. Een amendement van de afdeling 

Haskerland. Is er iemand uit Friesland die dat wil toelichten. Is er iemand 

anders die daarover het woord wil voeren. 

~\ijnheer de voorzitter en de vergadering ik zou willen zeggen gelijke monniken 

gelijke kappen geen uitzonderingsposities zonder als er niet heel bepaald 

goede redenen voor zijn. 

Iemand anders. Niet, dan is het woord aan de heer Verbeul. 

Wij hebben al aangegeven dat we hier een uitspraak van de vergadering zouden 

willen hebben. Wat ons heeft bewogen om de tekst op te nemen is dit dat de 

technische technologische ontwikkeling weinig kan worden bestuurd. Daar waar 

het mogelijk is dat toch gewenst is juist op het punt ik geef een voorbeeld 
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zeg van automatisering waar het sommige bedrijfstakken zou kunnen bevoordelen 

en andere niet dat dan een invoering van een gedifferentieerd stelsel van so

ciale lasten wellicht een rem, volgens sommigen een rem, volgens anderen een 

gewenste afremming zou kunnen zijn op al te snelle ontwikkeling die tot uit

stoot van arbeid leidt. Dat is de overweging die ten gronslag ligt aan het wel 

opnemen, maar aangezien dit ook een tamelijk nieuwe gedachte is is onze 

opvatting om dat de zaal zich over dit tamelijk nieuwe idee van gedifferen

tieerd stelsel van sociale lasten uitspreekt. 

Ik denk dat het belangrijk is is er iemand die in 2e instantie nog kort 

het woord wil voeren. 

Mijnheer Lantin. 

Ik denk dat je het ook in een wat ruimer verband kunt zien dan alleen maar 

in het verband van het midden- en kleinbedrijf. Dan zijn er natuurlijk de 

laatste tijd erg veel voorstellen gedaan om de sociale premieheffing daar 

een wijziging in aan te brengen en die niet zo zwaar meer te laten drukken 

op arbeidsintensieve bedrijven doordat nu de sociale premies geheven worden 

over het arbeidsloon, het looninkomen in een bedrijf, maar de ook de kapitaal 

intensieve bedrijven wat meer te belasten zodat er een betere spreiding 

komt. In dat kader zou ik dan de tekst van de commissie toch willen aanbe

velen. 

Mijnheer Rietkerk. 

Voorzitter als wij hier over deze zaak nu op heel korte termijn zonder verdere 

discussie een uitspraak doen, dan moeten we wel weten waar we mee bezig zijn. 

We hebben in ons land arbeidsintensieve bedrijven. We hebben ook andere 

bedrijven nodig. Arbeids excensieve bedrijven die met name onze welvaart 

moeten schragen. Ik dacht dat wij hier met een immens probleem te maken 

hebben waarvan ik wel vind dat we het in studie moeten nemen, maar waarvan 

bepaald het veel te ver gaat om nu zonder enige grondige discussie maar te 

beslissen dat het een bepaalde kant uit zou moeten. Ik wijs op het gevaat 

dat als wij daar die richting uit zouden gaan als in de tekst wordt gesug 

gereerd dat wij de kans lopen veel arbeidsexcensieve bedrijven naar het buiten

land te zien verdwijnen. Dan wordt het probleem nog groter. 
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Nog ik uw interventie vertalen als een voorstel van orde om nu niet over dit 

amendement te stemmen, maar het te verwijzen naar bijvoorbeeld de commissie 

sociaal economische zaken. 

f•1ijnheer de voorzitter mag ik trouwens vragen aan mijnheer Rietkerk hoe hij 

er nou, welke discussie hij eigenlijk bedoelt, want binnen de afdelingen 

is door heus wel over gediscussieerd. Welke discussie doelt hij nu op. 

Ik bedoel de discussie in deze vergadering. Wij hebben hier te maken met een 

zeer gewichtig vraagstuk wat al enige tijd enige jaren aan de orde is. 

Waarvan we allemaal notuurlijk zouden vinden dot wonneer we arbeidsintensieve 

bedrijven zouden kunnen ontlasten dot goed zou zijn. Moor als daar tegelijk 

tegenover staat dat dot voor onze economie zou kunnen betekenen dot we daar 

zeer belangrijke arbeidsextensieve bedrijven mee naar het buitenland doen ver

dwijnen, dan vind ik dat we toch wel heel grondig moeten afwegen wat we tenslot

te van deze zaak vinden en ik heb het gevoel dot dit probleem in het kader van 

deze avond waar ik geen enkele kritiek op heb, dat kon niet anders om tot een 

voldoende discussie te komen. 

Meijeron. 

Ik docht dat als u het interpreteert de interventie van de heer Rietkerk als 

het voorstel om het ergens naar toe te verwijzen, dat het don wel uit de 

tekst van het ontwerp is verdwenen. Als je het daar laat staan heb je het niet 

verwezen. En ik docht dot je het ook niet moest laten staan, enerzijds vanwege 

het oneigenlijk gebruik van sociale premies althans van de invoering doorvan 

maar anderzijds weer en ik zal die soort tekst niet meer onder de aandacht 

brengen maar ik wou toch deze nog ene keer doen dot het overwegen van iets 

al niet erg aktief lijkt voor een manifest voor tien jaar, dat je dat blijft 

overwegen en dot het verlogen en verhogen in een perpetuum mobile van tien 

jaar dan toch wel zeer ver uit elkoor zou trekken en ik docht dus dat je dat 

amendement moest aannemen om het nu te schrappen. En of u dat een verwijzing 

noemt of een aanneming van het amendement dot blijft mij om het even. 

We zouden nu over moeten gaan tot stemming over dit omendement don kunnen we het 
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daarna verwijzen naar de commissie sociaal economische zokeno 

Mijnheer vd Bos. 

Ik wou even ten antwoord op mijnheer ~1eijeron geven dot dotgene wat de heer 

Rietkerk conbeveelt nu juist precies dotgene is wat er in het libercol mani

fest stoot. Dus naar mijn mening is de interventie van de heer Rietkerk een 

aanbeveling om het aan te nemen. 

Voorzitter een korte reaktie als we ergens zeggen dat iets moet worden over

wogen dat we er in beginsel voor zijn. 

Dat denk ik ook. Ik wou graag tot stemming over gaan. 

i U j nheer Lont in. 

Ik kon mij vinden in het ordevoorstel van de heer Rietkerk om dit voorstel 

nu niet inbehandeling te nemen, maar ik vind het voorstel nu wel in behandeling 

nemen en don afstemmen dat doormee de vergodering een negatieve uitspraak 

doet en in wezen al vooruitloopt op de studie. 

~laar de "'1eijeran heeft gelijk wanneer hij zegt dat als iets verwezen wordt 

voor een nadere studie dat het dan ook niet in het liberaal manifest mag 

staan wanneer dot nu in het komende jaar toch een stukje eigen leven goot 

leiden. Dot betekent dat we in het komende jaar gaan studeren op dit onderwerp. 

We vragen de sociaal economische commissie er eens naar te kijken en wellicht 

vindt u het dan volgend jaar in juni in de herschreven tekst van het liberaal 

manifest terug maar de voorwoorden is dat u het dan nu afstemt. 

Of je moet het woord overwogen vervangen door bestuderen. 

Dat lijkt mij niet juist. Ik zou willen vragen de groene kaarten voor dit amen

dement. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Aangenomen is dot het geschrapt wordt. Dan zijn we bij energie, aardgos en 

kerncentrale. Voor de duidelijkheid in de politiek van wat nu wel is opgevoerd 

in dit kolammetie en wat nu niet lijkt het mij goed dat de heer Verheul een 
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korte toelichting geeft alvorens we de eerste discussieronde kunnen ingaan. 

Het woord is aan de heer Verheulo 

Als ik geod geteld heb zijn er 8 omendementen op het onderwerp energie. 

Doorvan heeft 243 betrekking op of alle onderwerpen hebben betrekking op 

ongeveer 12 onderdelen. Doorvan heeft 243 betrekking op bijna alle onderdelen 

die we voor het grootste gedeelte zouden kunnen overnemen. 244 heeft betrek

king op een zeer groot aantal onderdelen en 247 dat is een betrekkelijk korte 

amendering heeft betrekking op zowel doelstelling als op de bronnen als een 

opmerking van algemene zin. We hebben ons afgevraagd of de commissie welke 

van die 8 omendementen die betrekking hebben op ongeveer 12 onderdelen echt 

moeite hebben, waorover een uitspraak is dan is dot van de meerderheid van de 

gedane voorstellen dat die zeer wel possen in de herschreven tekst van het 

liberaal manifest of dat een tekstverbetering is of een aanvulling. Er zijn 

2 onderwerpen waarvan we van oordeel zijn dat een uitspraak van de vergadering 

nodig is. Dot is daar waar nogal boute uitspraak, naar onze mening boute 

uitspraak wordt gedaan over aardgas, de beperkingen van export van aardgas. 

Terwijl de tekst schrijft over verantwoord beheer. We vinden dat daar duide

lijkheid over moet bestaan voordat we kunnen gaan herschrijven, maar uiteraard 

is het aantal amendementen kerncentrales zo groot dat daar een aparte uitspraak 

over nodig is. Dat betekent kort samenvattend dat die amendementen van 243, 

244, 247 die zeggen daar moet je doelstellingen goed formuleren. Zeggen wat 

je beoogt met je energiebeleid dat we die overnemen. Dat we het in positieve 

zin zullen verwerken die amendementen die bij het besparingsgedeelte over 

het instrumentarium goede aanbevelingen doen. Dat alle amendementen die 

betrekking hebben op het bestuderen van nieuwe bronnen en op het beter laten 

funktioneren van bestaande bronnen zullen overnemen. Dat de motie 244 die een 

uitspraak doet over de normen die door de overheid moeten worden aangegeven 

zullen overnemen. Dat 243 dat is die zeer lange motie bij 10 punten wat 

punt 7 betreft over onderzoek dat we die zullen overnemen. Dat we 243 punt 9 

waar het gaat over de taak van de overheid over zullen nemen en alle moties 

die betrekking hebben op voorlichting. Dat betekent dat er 2 punten waar we 

een verduidelijking over behoeven voordat we gaan herschrijven zijn wat er 

over blijft naar onze mening dat is beheer aardgas en kerncentrales. 
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En voornamelijk de bouw van kerncentrales, de voorwaarden waaronder. 

~1ijnheer de voorzitter mag ik vragen waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. 

We zitten hier toch niet uitsluitend om de commissie een handreiking te geven 

voor het herschrijven. Het gaat er om wat onze standpunten zijn en ik wou 

dan graag dat u de discussie zo leidt dat dat er ook uitkomt. 

Dat is volstrekt duidelijk maar ik denk dat het wel goed was dat de heer 

Verheul aangaf wat voor hoofdlijnen hij met de zo breed samengestelde amen

dementen zou kunnen instemmen en met welke niet, maar toch komen alle 

amendementen een voor een aan de orde en kunnen worden aangenomen of verworpen. 

Daarom beginnen we nu bij 244 van. 

Maar voorzitter mag ik u nog even interrumperen want ik heb dus het gevoel dat 

de commissie nu iets anders zegt dan in ons papier staat. 

Er staat dus dat ze aantal amendementen tegen zijn, maar als ik nu goed luister 

dan is de commissie er eigenlijk wel voor. 

Nou het gaat om onderdelen. Onderdelen wil ze dan meenemen bij de herschrijving 

maar er zijn een aantal punten die tegen zijn en daarom zegt de commissie dat 

ze toch verworpen zouden moeten worden. 

Mijnheer de voorzitter ik ben deskundig op dit gebied dacht ik. Ik heb zitten 

luisteren, maar het is een totale chaos. Ik zou willen voorstellen als mijnheer 

Verheul zoiets doet dat hij niet een lang verhaal hoort wat de gewone gemid

delde niet kan begrijpen dat hij precies zegt wat hij overneemt van de engrgie

commissie enz. Ik heb getracht het te noteren, het is mij niet gelukt. 

Wij zijn nu bij 244 dat is het amendement van de afdeling Zuidhorn. 

Mijnheer Verheul. 

Ik zal een hele korte poging doen. Dan gaat het over het onderwerp aardgas zoals 

het beschreven wordt in 244. Dan is dat het punt wat u vindt tussen de 10e en 

de 20e regel. We hebben dus 2 onderwerpen eruit gehaald. Die onderwerpen staan 
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op verschillende plaatsen en als het onderwerp is aardgas dan vindt u dat bij 

243 onder punt 4 en u vindt dat bij 244 tussen de 10e en 20e regel. En ik heb 

geprobeerd aan te geven waar het geen sprake is van het beheer aardgas en 

geen sprake is van kernenergie dat we met al het overige in de aangevoerde 

moties geen problemen hebben. 

Dan moeten we het zo doen. Dan doen we het zo dat 244 de nieuwe tekst in dis

cussie komt tm de chemische industrie dat is ergen regel 20. Als ik de heer 

Verheul goed begrepen heb wordt de rest overgenomen door de commissie althans 

meegenomen bij de herschrijving dat is duidelijk. Het amendement 244 van 

Zuidhorn heeft als bijzonder element het onderwerp beperking van de export van 

aardgas. Dat staat met name in de eerste 20 regels, met name in regel 10 tm 20. 

Zou dus de behandeling van het amendement 244 van Zuidhorn in 2 delen willen 

splitsen. DWZ het eerste gedeelte tm chemische industrie komt nu in behandeling 

u zou dus moeten zeggen of u die beperking van de export wilt bevorderen of 

niet. De rest vanaf bovendien is minder politieke hoofdlijn komt later aan de 

orde en zal door de commissie bij de herschrijving worden meegenomen. Het gaat 

nu dus om de eerste 20 regels van het amendement 244. Dit maakt het noodzakelijk 

dat het gebruik van ons aardgas drastisch te beperken door a en b. Daarover 

zal nu een uitspraak worden gedaan. Dit moet duidelijk zijn. 

Mijnheer de voorzitter ik meen hier ernstige bezwaren tegen te moeten aantekenen 

deze eindeloze discussies door de commissie die vind ik niet zo erg relevant. 

Bijna iedereen heeft hier zijn huiswerk gedaan, heeft thuis met zijn gezel

schap bedacht of die voor of tegen bepaalde motie is. Hij kan de stem hier 

uitbrengen en ik geloof dat het onverstandig is om voortdurend moties in 

stukken te knippen. Dit werkt uitsluitend verwarring in de hand. 

l"!aar we heliben wel nodig dat we politieke hoofdlijnen vaststellen vanavond opdat 

we daar in de komende maanden bij bijvoorbeeld het verkiezingsprogram mee verder 

kunnen. Dit is nu duidelijk een politieke hoofdlijn waarover deze vergadering 

een uitspraak moet doen. Dat zouden we niet moeten versluieren door zaken die 

ook wel belangrijk Z1Jn maar op andere plaatsen aan de orde komen. U zult in uw 

afdeling ongetwijfeld ook besproken hebben of u voor die beperking van uitvoer 
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van aardgas bent of niet. Ik denk dat we erg geholpen zijn bij de vaststelling 

van het verkiezingsprogram wanneer we over dit onderdeel van de vergadering 

politieke hoofdlijnen een uitspraak kunnen krijgen. Dan zou ik u toch als 

ordevoorstel willen doen het splitsen van 244 van 1 tm 20 en de rest verwijzen 

naar de herschrijving van het liberaal manifest. Wil iemand over dit orde

voorstel nog het woord voeren. Niet dan vraag ik de groene kaarten voor. 

Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dat orde

voorstel is aangenomen. Wij hebben in behandeling het eerste gedeelte van 244 

de export van aardgas. 

Ik wilde iets vragen. Ik wilde graag van deskundige zijde vernemen wat de rele

vantie van dit punt is in die zin welke mogelijkheden wij Uberhaupt nog hebben 

om de export te beperken. Voorzover het de export van aardgas nog beperkt 

kan worden tov de tegenwoordige toestand zal ik daar fanatiek voor zijn. Maar 

ik heb tot nu toe in de overtuiging geleefd dat alles vastlag en dat dienten

gevolge hier weinig meer over te beslissen viel. Ik zal allerleerst hier 

duidelijk over willen hebben van mensen die het kunnen weten. 

Mijnheer Rietkerk. 

Voorzitter ik geloof dat de laatste spreker volkomen gelijk heeft. De aardgas

exportcontracten die zijn langjarige contracten die vast liggen waar wij niet 

onderuit kunnen voorzover overwogen zou worden om meer te doen is het duidelijk 

dat wij daar niet aan denken. Dat we die export zoveel mogelijk willen beperken. 

f1aar de huidige contracten liggen vast daar kunnen we niet onderuit. 

Dan was dat een goede vraag en een duidelijk antwoord. 

Mijnheer Vrijland. 

Een interessante oplossing misschien weet mijnheer Rietkerk die nog niet, 

maar in die geheime overeenkomsten met Italiä is een clausule opgenomen dat 

dus die buitenlandse prijs en Lubbers heeft er kort geleden op gewezen dat 

die buitenlandse prijzen in relatie staan tot de nederlandse prijzen. Gaan wij 

dus met de binnenlandse prijs omhoog dan wordt dus minder van het buitenland 

afgenomen en beperken dus krijgen dus meer geld binnen en beperken de export. 
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Als ik de heer Rietkerk goed heb begrepen don onderschrijft hij dus de stelling 

dot de export zoveel mogelijk moet worden afgeremd en signaleert hij alleen 

dot de mogelijkheden op dot gebied beperkt zijn. Ik mag dit dus opvatten als 

een steun voor dit amendement. 

tH j nheer Geert semo. 

U zou ook kunnen stellen voorzitter bij wijze van interruptie dot het een 

praktijk is die allang gevolgd is dus wat overbodig is. 

Mijnheer Geertsema. 

Jo voorzitter ik wou graag iets zeggen niet ovet onderdeel A, moor onderdeel 

B moor wat in de toekomst alleen nog moor gebruikt voor behuizing, woningen 

enz. Aanneming van dit omendement zal een rompzalige zaak zijn voor gebieden 

als de Rijnmond ed. De minister van Ardennen en Ginjaars hebben een brandstof

inzetplan voor de centrales gemaakt woordoor mogelijk in het oordgos wat nu 

nog voor de centrale beschikboor is om dot juist in te zetten in de milieu 

oogpunt bedreigde gebieden dot er in Rijnmond ed nog oordgos gebruikt kon worden 

om dit omendement aan te nemen moor dot volstrekt onmogelijk is • Ik zou dot 

de vergodering bijzonder scherp willen ontraden. 

A wordt ontraden omdat het niet nodig is en b omdat het ongewenst is. 

Ik zou tot stemming willen overgaan gaan don kunnen we aan kernenergie begin

nen. Groen koorten voor Zuidhorn. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose 

voor. Rose tegen. Zuidhorn is verworpen. Don zijn we bij 243, 248 en 249. 

243 dot is de bijdroge van de energiecommissie wie mag ik doorover het woord 

geven. 

Oe heer Tolhommer. 

Jo mijnheer de voorzitter ik spreek don nu in mijn hoedanigheid als voorzitter 

van de energiecommissie. Het is zo dot bij de tekst die de commissie op 

dit punt voorgesteld had dochten nog iets preciezer te kunnen formuleren 

door de tekst zoals wij die onder punt 6 hebben staan van onze tekst aan u en 

waar het belangrijkste verschil in is dot ook de problematiek van terreur en 
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sabotagedoden nog opart genoemd wordt. Wij vonden dot die tekst die ook in ons 

vorige verkiezingsprogramma gestoon heeft toch eigenlijk hier niet goed gemist 

kon worden. Wij hebben don echter ook heel veel problemen als er opgemerkt 

wordt door de commissie dot men duidelijk rekening wil houden met een omendement 

wat aanbevolen wordt waar een heel expliciet gesteld wordt dot de internationale 

situatie ook een belangrijke rol moet spelen bij de korte termijn kernenergie

verder invoeren in Nederland. Wij geloven dot de formulering zoals die hier 

gebruikt wordt waarin nadrukkelijk gesteld wordt dot alvorens tot uitbreiding 

overgegaan er aan een aantol condities voldaan moet worden. Er geen verdere 

afbreuk gedaan moet worden aan die condities zoals ze geformuleerd staan. 

Primair dus aan u een verzoek om de tekst zoals de energiecommissie onder 

punt 6 in de vorm van omendementen die ingediend heeft te steunen, moor als u 

doortoe niet bereid zou zijn don een beroep op u om de tekst op dit punt 

van de commissie tot herziening van het beginselprogramma te aanvaarden. 

Punt 6 is dus het kritieke punt in uw bijdrage. 

Midnheer Vos. 

Jo voorzitter don kom ik meer terecht bij 248. 

Nee even bij 243 blijven. Nou goed don vraag ik uw bijzondere oplettendheid 

om over het hele pokket te spreken verdeeld over verschillende amendementen. 

Mijnheer Vos. 

248 van de afdeling Middelburg wat mede namens alle andere afdeling in Zeeland 

is ingebracht goot ervan uit dot het liberaal manifest en ook de serie amende

menten, het voorstel van de energiecommissie in feite voorbij goot aan de toe

nemende energiebehoefte. Het antwoord wat we door met z'n allen op zullen 

moeten geven. Noch de commissie, noch de energiecommissie hebben door uitsluit

sel over gegeven en wij zijn van oordeel dot dot wel moet. Dot het ook nu moet. 

Dot we niet doormee moeten wochten0 Het is op het ogenblik zo dot als we het 

over kernenergie hebben voorzitter het is mode zou ik hoost zeggen om tegen 

kernenergie te zijn en mensen die doorvoor zijn die worden moor al te gemak

kelijk verketterd. Al die beïnvloeding die leidt er don toe dot je gemakkelijk 
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de zaken emotioneel gaat benaderen. Het is gemakkelijk om tegen kernenergie te 

zijn want dan tel je mee in bepaalde kringen. Vandaar dat 249 bij ons helemaal 

niet in de markt ligt. Haar voorzitter als u enkele regels verder leest dan 

waar de kernenorgie aan de orde komt dan staat daar een eventueel energietekort 

mag geen excuus vormen voor het beleid dat onze bestaande economische orde 

fundamenteel wijzigt. Wij dachten dat een energietekort niet eens hoeft te 

wachten op een beleid wat die orde fundamenteel wijzigt maar dat een energie

tekort dat op zich al doet. Vandaar dat daar nu een antwoord op gegeven moet 

worden. Vandaar dat wij zeggen als het nodig is moeten kerncentrales gebouwd 

kunnen worden. 

Met alle onderzoeken die daarbij ho~ren enz. 

î1ijnheer Vrijland heeft 249 in de markt gebracht. Gaat uw gang. 

Ik heb naar het vorige punt met aandacht geluisterd dat bepaalde zaken doorge

schoven kunnen worden naar de sociaal economische commissie. U weet en dat de 

aandachtige lezers tijdens de zomervakantie hebben dat ook kunnen horen dat 

stel je voor een studie is dit een apart onderwerp om deze hele affaire door 

te schuiven naar de economische commissie die intussen een rapport heeft opge

maakt over dit onderwerp wat op 19 juni in het algemeen dagblad heeft gestaan 

waarin dus gezegd wordt de eerste 5 jaar geen beslissingen te nemen. Ik verklap 

niets, dat zou ik willen voorstellen. Inzake het voorstel van de energiecom

missie sta ik natuurlijk helemaal achter dat punt 6 wat wij en wat de geachte 

afgevaardigden uit Middelburg zeggen dat ze niet achter 249 van Hilversum 

kunnen staan dat is gewoon wat op het ogenblik in het verkiezingsprogramma 

staat. Als wij dus duidelijk willen maken dat wij de koers ingaan van de kern

energie, dat we niet eerst de problemen willen oplossen en dan bouwen dan 

moeten we dat allemaal zeggen en daar zal heel Nederland dankbaar voor zijn. 

Dan sluiten we ons uit voor samenwerking met CDA, PbdA en D66. Dan kan de VVD 

op het dak gaan zitten. 
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Voorzitter voor we op het dak gaan zitten ongeacht de discussie van voor of 

tegen kernenergie wou ik over punt 6 van 243 opmerken dat uiteraard de proble

matiek van terreur en sabotagedaden tegen kerncentrales afdoende geregeld 

dient te worden zij het dat de tekst dan toch zo zou moeten zijn dat duidelijk 

blijkt dat we menen dat dat moet worden voorkomen, maar ik zou er voor willen 

waarschuwen om deze tekst alleen op deze plaats mee te nemen. Bij de herschrijving 

door de commissie die daartoe zal worden benoemd dacht ik dat het nuttig was dat 

men meeneemt dat duidelijk overal als algemene richtlijn op een andere plaats 

terreur en sabotagedaden zodanig worden veroordeeld dat je dat nog bij kern

centrale noch ergens anders specifiek hoeft te herhalen. 

Den Haag. 

Voorzitter wij hadden een amendement ingediend omtrent kernenergie onder 250 

maar toen wij het goed doorvochten stuk van de kernenergiecommissie zogen 

onder punt 6 vonden wij het eigenlijk niet meer nodig om dat amendement staande 

te houden. Het gaat veel verder, het is uitgebreider, algemener, het is een 

uitstekende formulering van de energiecommissie vandaar dat de afdeling den 

Haag nummer 250 intrekt ten gunste van nummer 6 energiecommissie. 

Dank U wel. 

Ik was het helemaal niet met de spreker uit Middelburg eens dat tegen kernener

gie een gemakkelijker keuze zou zijn. Ik vind het net andersom. Het kernenergie

besluit omdat wel toe te passen de allergemakkelijkste weg is, want je verlangt 

niets van de bevolking om zich bewust te worden van hetmergie-en grondstof

verbruik. Ik vind namelijk wat ~1iddelburg is zelfs al zou het de oplossing 

nog niet er zijn dan zouden we toch al moeten besluiten voor kernenergie dat 

is natuurlijk uit den boze. Het is duidelijk dat we nu moeten zeggen met de 

kennis die we nu hebben dat kernenergie niet mogelijk is. 

Afdeling den Heldero 

Ik zou graag nog een lans willen breken voor punt 2 van 243. Dat is namelijk 

de kwaliteit van de energietransformatie. Ik kan me levendig voorstellen dat 
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een commissie niet wil aan een beperking van het totale verbruik aan energie. 

~1aar ik kan me wel levendig voorstellen dat ze wel willen aan het stellen van 

technische normen dwz het stellen van technische eisen aan energietransformaties. 

Dat zien we op vele plaatsen in de maatschappij gebeuren ik denk aan het milieu. 

We stellen geen maxima aan het aantal auto's wat we op de wegen hebben wel 

kwaliteiten van uitlaatgassen etc. 

Mijnheer de voorzitterer is net een tegenstelling geconstrueerd tussen 248 

en 249 tenminste de juistheid ervan. Ik dacht dat ze in elkaars verlengde 

lagen alleen in omgekeerde volgorde. In 249 staat geregeld dus dan kunnen we 

vervolgens handelen volgens 248 en dienovereenkonstig zou ik stemmen. 

Rotterdam. 

~·Jijnheer de voorzitter ik dacht dat het grootste probleem voor nummer 244 

in punt 6 zat. Ik geloof dat we toch erg voorzichtig moeten zijn om het zomaar 

over te nemen. Als hier staat dat er rekening moeten houden met die uitkomsten 

van die brede maatschappelijke discussie dan maken we ons dacht ik vrij 

belachelijk, want iedereen weet dat die brede maatschappelijke discussie in 

feite nooit van de grond zal komen. Dot betekent dat wij hier vaststellen dat 

er Uberhaupt nooit of in de komende jaren geen enkele stondpunt zullen innemen. 

Ik geloof dot dat alleen maar de kop in het zand steken is. 

~iijnheer Lantin. 

Mijnheer de voorzitter ik denk wanneer we het hebben over punt 6 dat don de 

formulering van de commissie aanbeveling verdient omdat die duidelijk 

stellen dat er bevredigende oplossingen voor de veiligheid en transportafval 

gevonden moeten zijn. Dezelfde formulering van de energiecommissie veel 

vrijblijvender is en het alleen heeft dat het moet afhangen van de mate waarin. 

Daarom denk ik ook dat de commissie om die reden dit heeft willen afwijzen. 

f'1ijnheer de voorzitter ik wou nog de aandacht vestigen op punt 4 van amendement 

243. Ik denk dat dat een zeer wezenlijk punt is omdat dat een uitzicht biedt naar 

een aantal toekomstige ontwikkelingen waar geen van de andere zaken iets van 

zegt. 
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Dan even over het amendement 243. Het kritieke punt in 243 dat is al gezegd 

is het onderdeel 6 daarover zullen we moeten stemmen. Tav alle overige punten 

kan worden gesteld dat de commissie een bijdrage van de energiecommissie 

in grote lijnen overneemt en bereid is te verwerken bij de herschrijving 

van het liberaal manifest met name ook 2 en 4 die hier zijn aangehaald. 

Ik denk dat wij er verstandig aan doen om dan ook over 6 van 243 hier alleen 

te stemmen om verwarring te voorkomen. Vanzelfsprekend wordt ook over de 

andere amendementen gestemd en dat zijn amendementen die 249 en 248 vooral 

omdat ook 250 is ingetrokken en ik denk dat daarover nauwelijkgestemd 

behoeft te worden. 252 Peize dat is wel een belangrijk element. 

Is er iemand die over 252 willen zeggen. 

Mijnheer de voorzitter de afdeling Peize heeft groot gelijk het zou u zelf 

moeten overkomen als in uw achtertuintje de kernafval opgeborgen werd. 

Ja dat is nog een feit ook. 

De heer Verheul. 

Uw amendering is juist. 

De heer Braams 

Ik geloof dat het erg nuttig is om een toelichting nog te hebben op het amendement 

van de afdeling Peize want als het zo geformuleerd is moeten ook steenkolen uit

gesloten geacht worden omdat daar op lange termijn konsekwenties aan zitten 

die we op dit moment geen oplossing voor hebben. 

De relatie daar kan ik mijnheer Braams direkt antwoord op geven, de relatie 

van kernenergie, de gevaren van kernenergie zijn van een zeer hogere orde, 

van veel meer gevaar dan van kolen. Ik sta gaarne achter Peize en ik zou 

graag willen dat mijnheer Braams niet in Utrecht woonde maar in Peize. 

Ik zou er op willen wijzen dat van de kant van de United Nations met name 

bezig is om toenemende bezorgdheid over de gevaren van de fossiele brandstof 

met name de ontwikkelingslanden in Afrika waar ze zich zeer bezorgd maken 
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over de lange termijnkonsekwenties die hongersnood en andere met zich mee kunne• 

brengen. 

Het woord is nu aan de heer Verheul. 

Als we met Peize mogen beginnen mijnheer de voorzitter, die zin is op zichzelf 

juist en het verwijst naar de aard van de beslissingen die genomen moeten worden 

beslissingen rond kernenergie spelen zich af tussen het geweldige vraagstuk 

van de afhankelijkheid van levering van deze grondstoffen, van de olie, van 

de energiegrondstoffen en aan de andere kant de bezwaren die de toepassing 

van kernenergie zou kunnen hebben voor het nageslacht. Daarmee is het spannings

veld aangegeven en het is voortreffelijk weergegeven in de pas verschenen 

derde deel van de energienota van de regering. Dus de opmerking van Peize 

is juist. Het is een deel van dat spanningsveld wat ik heb beschreveno 

De toelichting echter is zodanig geformuleerd dat er een zekere mate van 

nonchalance van onachtzaamheid uit zou spreken en die willen we bepaald niet 

de onze maken. Alsof we niet zouden weten wat we met het spul het radioaktief 

afval opgeborgen in glas verder zouden willen. Dus de toelichting hebben we 

moeite mee, de strekking echter is juist. We zouden echter veel liever zien 

dat het beslissing om kernenergie in het kader wordt geplaatst, het juiste kader 

en daar hebben andere moties met name 243 heeft daar onder punt 1 een hele goeie 

suggestie gedaan die we graag overnemen. 

Dan gaan we nu over tot de stemming. Ik wou met u doornemen hoe we dat het 

beste kunnen doen. Als u ik zou die stemming over 248, 243, 249 eerst willen 

doen en dan 252. Te uwer orientatie is het zo dat in hoofdlijnen heel grof 

gezegd kan worden dat 248 zegt wel kernenergie, dat 249 min of meer maar dan 

vooral meer tegen is en dat 243 de nuancering is van de energiecommissie althans 

243 punt 6 waar we over stemmen. Dus ik zou in stemming willen brengen nu 

248 wel kernenergie. 248 dat is het amendement van de afdeling tUddelburg. 

Ik zou graag een stemverklaring willen geven en dat mag altijd. 248 is niet 

pro kernenergie. 248 is gewoon een open deur. Het is een nietszeggend iets. 



Dit is zo totaal onduidelijk. 

Heijeran. 
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Voorzitter een stemverklaring mag je alleen geven als je mag stemmen en ik 

dacht dat de heer Vrijland geen afgevaardigde was van Hilversum. 

Wij gaan nu over tot de st••••RiR8 stemming dank voor uw stemverklaringo 

Wij beginnen met 248 al of net wel kernenergie maar het is voor u wel duidelijk. 

Het amendement van de afdeling Middelburg. Groen voor 248. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Ja ik heb verzuimd om de commissie, de heer Verheul de gelegenheid te geven 

een korte toelichting te geven namens de commissie. Ik vind dat dat wel even 

nodig is. 

Voorzitter nou gaat u weer dezelfde fout maken net als de heer Talhommer en 

de anderen op een gegeven moment dat kan niet midden in een stemming. 

Goed wij gaan weer door met de stemming. Wij waren bij 248 groen voor. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dot is aangenomen. Daarmee is 

uitgesproken dat voor deze energievoorziening een kerncentrale noodzakelijk is. 

Mijnheer de voorzitter ik vraag schriftelijke stemming aan. 

t1ijnheer de voorzitter de stemming was heel duidelijk, ik was het er zei f niet 

mee eens maar we moeten ons opschieten. 

Wij vragen aan de stembureau de uitslag van de stemming. 

583 stemmen voor en 449 tegen. 

Mijnheer Wilmer handhaaft u uw ordevoorstel. 

Laat ik coulant zijn. 
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Dan zijn we bij het omendement 249 van de afdeling Hilversum. 

Wij beginnen had ik u eerst beloofd met 243 het punt 6 van de energiecommissie. 

fvlijnheer Lont in. 

Nu kon de commissie misschien wel wat zeggen. 

Mijnheer Verheul. 

Eigen tekst zegt dot de beslissingen gebaseerd moeten zijn op. De tekst van 243 

zegt dot problemen moeten zijn weggenomen. Dot is nogal absoluut. Vervolgens 

refererend aan de brede mootschappelijke discussie waorover besluiten al 

genomen zijn en vervolgens zegt het iets over die terreur dot aspect wat bij 

ons impliciet in de tekst zit als we spreken over de veiligheid van de bedrijfs

voering. Sterk de voorkeur voor de eigen tekst. Waar het goot om 249 door zegt 

geen toestemming voor de bouw voordat de problemen zijn opgelost. Het is dermate 

absoluut dot wij aan 249 ten sterkste ontraden en de voorkeur geven voor onze 

eigen tekst. 

Wij gaan over tot de stemming van 243 punt 6. Groen voor het omendement van de 

energiecommissie. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Het is aangenomen. Don zijn we bij 249 dot is van de afdeling Hilversum. Nog nau

welijks nodig om in stemming te brengen gelet op de behandeling van de vorige,ç 

moor voor de goede orde. Wordt sterk ontraden door de commissie. Desalniette-

min groene koorten voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. 

Rose tegen. Het is verwo•pen. Don zijn we bij 252 van de afdeling Peize. 

Ontraden door de commissie. Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. 

Rose voor. Rose tegen. Dot is verworpen en doormee is het hoofdstuk mens en 

welvoort behandeld. Don zijn we bij het volgende hoofdstuk en dot is mens en 

organisatie. De heer Verheul gaat door en de heer Tolhommer neemt de leiding 

van de vergodering over. 

Dames en heren dan gaan wij over tot behandeling van het hoofdstuk mens en 

organisatie. Dat is opgesplitst in drie onderdelen medeverantwoordelijkheid 

funktie van de ondernemingsraad en overheidsorganisaties. Don gaan wij aller

eerst over tot behandeling van het amendement 271. 
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Een punt van orde voorzitter. Zou u kunnen toestaan hetzij liefst nu of later 

de behandeling van 268 en ook 269. Al kan het dan kort zijn ze staan niet op 

het lijstje van de commissie, maar wij zouden er zeer veel prijs op stellen.ç 

Mijnheer lewin er is het volgende geprobeerd. Er is geprobeerd de essentiele 

onderwerpen binnen dit hoofdstuk eruit te halen. Als wij overgaan tot behandeling 

van 268 en dan ook als ik daar dan a en b nog bij moet lezen enemntueel 

269 dan betekent dat met name dat wij een heel groot stuk gelijkelijk en 

gelijktijdig gaan behandelen. En ik zou daarom willen aandringen om die 

krenten uit de pap zoals dan geprobeerd is wat onderwerpen eruit te halen 

voorzover er in 268 en 269 deelstukken zouden staan die onder die drie hoofden 

mede verantwoordelijkheid, funktie OR en overheidsorganisaties meegenomen kunnen 

worden dan zal ik graag de gelegenheid open stellen om daar dan ook onder die 

prioriteitspunten wel over te praten. 

t·1ijnheer de voorzitter dit is het enige punt waarin de kamercentrale den Haag 

de globale opmerking heeft gemaakt dat het herschreven .aet worden zij het 

in zeer opbouwende zin. Wij zouden tevreden zijn met de verzekering van de 

commissie dat deze punten die zorgvuldig doordacht zijn worden meegenomen 

bij de herschrijving van het hoofdstu ~ • Dan hoeft u niet in details te 

debatteren. 

Ja het hele hoofdstuk wordt herschreven. Dat is duidelijk zoals andere hoofd

stukken ook hetschreven worden. Krachtens de herhaaldelijk toegezegde of de 

herhaaldelijke toezeggingen van deze tafel. In hoeverre alle punten, daar zal 

uiteraard rekening mee gehouden worden. Ik kan u niet toezeggen want dat 

zijn veel punten waarover dan stuk voor stuk eventueel gediscussieerd zou 

moeten worden en als wij met de hoofdpunten klaar komen dan zullen we daar 

ook mee gaan beginnen. Ik kan het u nièt toezeggen dat al die punten daad

werkelijk uitgevoerd worden. Maar ze zullen meegenomen worden. 

Ik ben tevreden dank u zeer. 

Verder nog over de orde. 
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Dat gaat dan over 269. U zegt ja we heb-ben de hoofdpunten dan wel bekeken 

maar u noemt bijvoorbeeld in uw lijstje van argumenten niet het verband in 

de EEG. Er was bijvoorbeeld een punt wat wij buitengewoon belangrijk vinden 

en er zijn ook andere punten in ons voorstel die wij dus bepaaldelijk 

besproken willen zieno 

De prioriteitslijst is opgesteld door de commissie Geertsema zoals u ook 

meegedeeld is, daarom dat de heer Verheul daar in eersteinstantie op zal 

reageren. 

269 is een zeer lang amendement. We hebben er zeer uitvoerig naar gekeken. 

De strekking ervan kunnen we meenemen voornamelijk op 2 punten. Punt dat bij 

uitstek liberalen zijn die op het punt van de democratisering initierend moeten 

optreden en het tweede punt dat wordt aanbevolen zo hebben wij uw tekst gelezen 

om ons te conformeren aan wat in europees verband, in het europese progra~na 

is neergeschreven. Het woordgebruik daarvan het spreken over beheersraden ed 

zouden wij wat enige redaktionele vrijheid willen nemen. Maar het uitgangspunt 

om datgene wat in dat programma het europees programma ligt over medezeggen

schap in het bedrijfsleven daar willen wij dat graag overnemen en verwerkenç 

in de nieuwe tekst. Vandaar dat het niet op ons lijstje stond om daar perse 

een uitspraak over te doen. 

Daar ga ik wel mee akkoord dank U. 

Verder nog over de orde. 

Ja mijnheer de voorzitter zou u als u de andere punten hebt afgehandeld volgens 

het lijstje daar nou nog een punt en dat komt er ook keurig na nog een punt 

erbij willen betrekken dat is amendement 285 van de afdeling Den Bosch. Dat 

gaat over democratisering in het openbaar onderwijs. Het is dacht ik een zaak 

die verder nergens aangekaart is. Voorzover de tijd strekt zullen wij dat doen 

tenzij er andere voorstellen komen en dan moet de vergadering beslissen. 
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Nu de commissie Geertsema bij monde van de heer Verheul zulke vriendelijke toe

zeggingen doet bij het meenemen van teksten zou ik ook verder de voorkeur aan

geven dat motie 288 van de commissie sociaal cultureel werk op gelijke wel

willende wijze wordt meegenomen. 

Nou maar dat is een heel concreet voorstel wat daar gedaan wordt om een heel 

klein stukje tekst te schrappen als ik dat goed zie. Dat zullen we op de agenda 

zetten om het hier ter vergadering zover de tijd maar enigszins strekt te 

behandelen. Dan gaan wij over tot behandeling van medeverantwoordelijkheid 271 

als amendement. Daarover iemand uit de zaal. Zo niet dan de heer Verheul. 

Vindt u het amendement erg belangrijk dwz dat daar medebeslissingsrecht het 

mee beslissen gekoppeld moet zijn aan medeverantwoordelijkheid. Mee verant

woordelijk zijn. We vinden dat een heel belangrijk uitgangspunt en we vinden 

het van het grootste belang dat daar een uitspraak over komt en wij steunen 

graag deze amendement omdat het een beginsel is waarmee het verdere hoofdstuk 

zal moeten worden herschreven. 

Dan zou ik tot stemming willen overgaan. Alle kleuren voor. Goed groen voor. 

Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Degene die 

graag hun hànd willen opsteken hebben hun zin gekregen dacht ik. Het is aan

genomen. Dan gaan wij naar de funtkie van de ondernemingsraad. Amendement 272 

280 en 282. 

f'1ijnheer de voorzitter mag ik even in uw herinnering terugroepen de orde die 

wij hadden afgesproken namelijk dat eerst de indieners hetnwoord krijgen 

dan de commissie en dan de zaal. 

i'iaar er was zojuist geen indiener die het woord wilde dus dan was het heel makke

lijk, maar dat zullen we nu zeker doen. Ik ga nu vragen of de indieners een 

toelichting willen geven. 272. 

Ja ik zou graag een toelichting willen geven. Iedereen moet zich eens 1n de 
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schoenen van een kleine ondernemer denken. Zou hij bereid zijn om zijn hulpje 

medezeggenschap over de gang van zaken, over het reilen en zeilen van zijn 

bedrijf te schenken. Ik niet. Ik ben zelf loontrekker dat is erg fijn, veilig 

dat geeft een veilig idee dat dat loonzakje iedere maand weer komt, maar ik 

heb grote eerbied voor de zelfstandige ondernemers. Ik zou niet willen dat hun 

bevoegdheid verminderd wordt om over hun eigen zaken te regelen. 

De commissie. 

Nee wij hebben zojuist zo vriendelijk en daarom wil ik mij ook strikt aan die 

procedure houden eerst de indiener het woord te geven, dan de commissie en 

dan krijgt de vergadering het woord. Daar wil ik u dan ook aan houden. 

De heer Verheul. 

De motie van Huizen 272 komt er op neer dat de klok moet worden teruggedraaid. 

in de wet op de ondernemingsraden zoals die recentelijk is gaan luiden heeft 

de ondernemingsraad een aantal bevoegdheden waaronder adviserende. U heeft van

ochtend nog in een ochtendkrant kunnen lezen dat van de KL"'l de ondernemings

raad in beroep is gegaan bij een kamer van een rechtbank tav de veiligheid. 

Arbeidsvoorwaarden is oa een terrein waarop een ondernemingsraad bepaald meer 

kan doen, meer rechten heeft dan alleen maar advies geven. Nou zijn er voorts 

nog de zeer grote vennootschappen, de structuurvennootschappen waarin de onder

nemingsraad het recht heeft om tav benoeming van leden van het toezichthoudend 

orgaan dat benoemingsrecht uit te oefenen. Aanneming van 272 zou betekenen dat 

wc de wettelijke de huidige situatie die neergelegd is in de wet zouden terug

draaien. Waar onderschreven toen de heer Hupkes namens Bergschenhoek sprak dat 

liberalen het voortouw moeten nemen bij de verdere ontwikkeling van de demo

cratisering expliciet aangegeven dat we dat onderdeel van zijn uitvoerig amen

dement moeten overnemen en dat verdraagt zich niet met een tegengestelde 

strekking zoals in 272 is neergelegd. De conclusie zal duidelijk zijn 272 is 

klok terugdraaien en wordt dus ten sterkste ontraden. 

Wie verder het woord over 272. 
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Ja voorzitter Hupkes Bergschenhoek ik zou de afdeling Huizen willen aanraden 

om het uitstekende opstel van de heer Rietkerk te lezen democratie op maat. 

Daarin werpt de heer Rietkerk de vraag op waar halen mensen of organisaties 

het recht vandaan over anderen te heersen zonder in principe instemming van 

die anderen. Het voorstel van Huizen is bijzonder onliberaal. 

Meijeran. 

Ik dacht voorzitter dat het argument dat iets wettelijk geregeld is op een 

bepaalde manier al dan niet met de voorstemmers van de liberale op zich geen 

argument is om niet iets anders te willen dan er misschien gisteren geregeld 

was. Ik dacht bovendien dat het recht van enquette en het recht om ergens 

in beroep te gaan nog niet een medebeslissingsrecht en dat 272 eigenlijk een 

logisch complement is van 271 medebeslissing alleen maar bij medeverantwoorde

lijkheid. 

Verder nog opmerkingen 272. 

De heer Rietkerk. 

Ja voorzitter onder erkenning van de aanhaling van een artikel zou ik toch 

tav de opmerking van de eerste spreker die het probleem heeft van de kleine 

onderneming nog weleens duidelijk willen maken dat wij het hier hebben over 

ondernemingsraden in grotere verbanden en dat wij in ons verkiezi~sprogramma 

ons uitdrukkelijk hebben uitgesproken dat voor de kleinere onderneming aange

paste vormen van medezeggenschap moeten worden gezocht. Wat hier staat slaat 

op de ondernemingsraad in zijn algemeenheid die vandaag alleen funktioneert 

in bedrijven met meer dan 100 werknemers. Dank u wel. 

Het laatste woord althans in het spreken is aan de heer Verheul en dan het 

allerlaatste woord aan de vergadering. Geen behoefte. Goed dan gaan wij 

over tot stemming over 272. Voor 272 groen. Groen tegen. Oranje voor. Oranje 

tegen. Rose voor. Rose tegen. Het is verworpen. Dan gaan wij over naar 282. 

Afdeling Assen. Heeft de afdeling Assen behoefte om toelichting te geven. 

Zo niet dan is het woord aan de heer Verheul. 
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Zozeer het amendement, de motie Huizen naar onze mening betekende de klok terug 

draaien, zo vinden we dat deze motie een zodanige stap vooruit is dat het een 

aantal zaken uit het oog verliest. Wij hebben in onze tekst tot uitdrukking 

willen brengen dat er vele betrokkenen zijn bij een organisatie. Dat geldt 

voor het bedrijfsleven, dat geldt voor het onderwijs, dat geldt voor de welzijns

sector er zijn vele betrokkenen. Dat is de kapitaalverschaffer of dat is degene 

die een school heeft gesticht een groep ouders. Er zijn mensen die in een andere 

rol staan zoals klienten, bejaarden in een bejaardentehuis er zijn vele betrok

kenen. Als we nu het probleem wat erugbrengen tot wat van het bedrijfsleven 

dan zijn wij twee zeer belangrijke groepen betrokkenen kapitaalverschaffers 

en degenen zeg de werknemers die hun ervaring hun kennis en hun goodwill 

inbrengen. Het gaat te ver om slechts aan een van die twee groepen en gemaks

halve heb ik het slechts over die twee. Het gaat te ver om aan slechts een van 

die twee groepen zeg alle beslissingsrechten en alle zeggenschap te geven. 

Dat betekent dat daar waar in hèt verleden terecht kritiek was op kapitaalverschaf

fers de faktor arbeid geen enkele. zo zouden we de zaken gaan omdraaien dat 

is onevenwichtig. Ik wil nu ook op mijn beurt graag refereren naar artikel 

democratie op maat waar wordt aanbevolen door de heer Rietkerk evenwichtige 

zeggenschapsverhoudingen en evenwichtig betekent dat waar er veel groepen, 

meerdere groepen betrokkenen zijn dat al die groepg naar de mate van hun 

belang naar de mate van hun afhankelijkheid naar de mate van hun betrokken-

heid gelegenheid krijgen tot verschillende vormen van inspraak, verschillende 

vormen van medezeggenschap. Samenvattend alleen de zeggenschap toekennen zoals 

dit amendement wil aan een van de groep betrokkenen zeg de faktor arbeid 

dat is zeer eenzijdig en is bepaald niet evenwichtig. Waar wij naar streven 

is dat alle groepen betrokkenen erbij te betrekken dus zowel kapitaalverschaffers 

als personeel en het is duidelijk dat wij 282 ten stelligste en met kracht 

ontraden. 

Wie wil hierover het woord. 

De heer Lewin. 

De heer Verheul heeft juist op voortreffelijke wijze de punten die niet behandeld 

worden in ons amendement ter tafel gebracht. We zullen zijn mening gaarne 
steunen. 
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Ja mijnheer de voorzitter ik wil graag een ander geluid laten horen. Het is 

jammer dat er geen toelichting is bij dit amendement van de afdeling Assen. 

Zoals de heer Rietkerk al opgemerkt heeft gaat het hier om de ondernemings

raden van grotere ondernemingen. Ik denk dat dit een heel belangrijk punt is 

om vast te houden en ik dacht dat je kon stellen dat in grote ondernemingen 

de aandeelhouders geen deel uitmaken van de werkorganisatie in tegenstelling 

tot de werknemers. Dat de aandeelhouders in principe ook geen verantwoorde

lijkheid dragen voor de continuïteit van de onderneming in tegenstelling tot 

de werknemers die daar voor hun werkgelegenheid van afhankelijk zijn. Dat je 

ook kunt stellen dat het kapitaal in een grote onderneming voor de aandeel

houder volstrekt mobiel is want hij kan het zo in een andere onderneming belegge•1 

in tegenstelling tot de werknemer die die mobiliteit niet bezit want die kan 

niet zo makkelijk van onderneming switchen. t·iet andere woorden mijnheer de 

voorzitter er kan wel gesteld worden dat dit een eenzijdig amendement is. 

Ik docht dat het een voor grote ondernemingen althans principieel juist 

amendement is. Dat neemt niet weg dat aandeelhouders hoewel dan in dit omen

dement formeel geen bevoegdheden meer hebben dus dat materieel wel degelijk 

kunnen hebben doordot ze altijd kunnen dreigen hun geld terug te trekken 

uit een onderneming en dan zal een ondernemingsraad echt wel tot overleg bereid 

zijn. 

Ik zie nog een aantol uwer bij de microfoon staan. 

Voorzitter ik wil met kracht het betoog van de heer Verheul ondersteunen met 

uitzondering van het feit dat dit een vooruitgong zou zijn, want dat hoorde ik 

hem zeggen. Als we dit gaan aannemen gaan we de deur openzetten naar een soort 

yoegoslovisch systeem van arbeiderszelfbestuur. Dot is voor een liberale portij 

volstrekt onaanvaardbaar. Risicodragend vermogen door hoort inspraak bij en 

ik vind de motivering van de afdeling Assen die ik terug kan vinden in een 

ander stuk wat mij onlangs bereikte dat dat een aandeelhouder te vergelijken 

is met een spaarrekeninghouder bij een bonk. Ik vind dit een vergelijking die 

sociaal economisch als een tong op een vorken slaat. 

Voorzitter ik kon mij volledig bij de vorige spreker aansluiten, moor ik moet 
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er helaas wel bij aan toevoegen dot het laatste deel van het omendement voor 

wie hier ooit weleens een aandeelhoudersvergodering van een grote onderneming 

heeft meegemaakt die weet dot het laatste deel van het omendement toch vaak 

wel waar is in de praktijk helaas. 

Voorzitter ik geloof dot we met alle krachtige termen die hier worden gebruikt 

en die het hier goed doen ons een ding moeten realiseren dot we proten over 

een programma wat we de komende tien jaar gaan gebruiken. Ik denk als we de 

ontwikkeling tov de participatie 10 jaar terugdraaien dot we ook tien jaar 

geleden ons niet hadden kunnen realiseren dot er toch een vooruitgong is in 

de betrokkenheid van mensen bij hetgene waar ze mee bezig zijn. Aansluitend 

bij de heer Rietkerk vraag ik mij eigenlijk of wie er meer betrokken is bij 

het funktioneren van een bedrijf don de mensen die door een boterhom moeten 

verdienen. Aansluitend bij dotgene wat de heer Lontin ook in eerdere instontie 

heeft gezegd de funktie van de aandeelhouder in een groter bedrijf is inder

daad veel meer een vorm van belegging. De betrokkenheid van een aandeelhouder 

bij een groter bedrijf is nul,nul. Hun bevoegdheden van de algemene bergo

dering van aandeelhouders is ook al zo loog teruggebracht dot er van enige 

feitelijke invloeduitoe~ening van de algemene vergodering van aandeelhouders 

geen sproke meer kon zijn. In zoverre is het ook veel belangrijker dot de 

mogelijkheid van aandeelhouders om renderend te beleggen om dot te versterken 

veel belangrijker don de invloedsuitoefening. Ik zou toch de portij willen 

oproepen zich te realiseren dot het liberaal manifest geen verkiezingsprogramma 

is voor nu moor dot programma tien jaar mee moet en dot we ons wel realiseren 

dot over tien jaar de opvattingen van de mensen zodanig zijn veranderd dot 

wij een antwoord moeten hebben over de vraag op welke manier mensen kunnen 

porticiperen in een bedrijf. 

Ik wil erg sterk aandringen op heel kort spreken. 

De heer Rietkerk. 

Nou voorzitter alleen door te zeggen dot wonneer men mijn artikel over deze 

problematiek leest ik met name mij ook heb afgevraagd of de foktor kapitaal 

nietb~eer heteknis zou behoren.tarwor~emetap••kend. Wat hier stoot is een onver tloemdë voorKeur voor oroe1öè ·sze~TD !~~~~ 
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Ik dacht dat dat een ontwikkeling zou zijn die onze economie geduldig zou schadfn 

en die dwars staat op wat wij aan gedifferentieerde verantwoordelijkheden en 

inspraak in onze maatschappij willen. 

· :ijnheer de voorzitter ik geloof dat hier 2 discussies langs elkaar heen 

worden gevoerd. De ene discussie die gaat over de vraag in welke mate mensen 

die in een onderneming werken~medebeslissingsrecht moeten hebben over wat 

er in die onderneming gebeurt. De andere vraag is in welke mate de aandeelhou

ders van zo'n onderneming die medebeslissingsrecht moeten kunnen uitoefenen. 

Ik geloof dat de ene kant het amendement van Assen te weinig oog heeft voor 

de positie van de werknemers en te weinig let op de positie van de aandeel

houders. Ik geloof inderdaad niet dat je een aandeelhouder kunt afdoen als een 

soort spaarrekeninghouder. r~ar ik geloof aan de andere kant dat je ook niet 

kunt volhouden dat in een onderneming kapitaal en arbeid zonder meer gelijk 

kunnen worden gesteld. Technisch economisch gaat dat zeker op, maar een onder

neming is zeker voor liberalen in de eerste plaats een gebeuren van mensen. 

Een plaats waar mensen samen zinvol bezi~ zijn en ik denk~dat daar die zeggen

schap in de eerste plaats tot uiting komt. Als je daarnaar gaat kijken dan 

gaat het er dus om dat die mensen die daar inderdaad met elkaar bezig zijnç 

de werknemers het medebeslissingrecht uitoefenen. Daarnaast hebben de 

kapitaalverschaffers een specifiek belang en dat specifieke belang moet in 

die besluitvormingsstructuur ook voldoende tot uitdrukking komen. Als ik 

nu concreet wordt en zeg wat ik zou willen aangenomen en afgewezen zien. De 

eerste zin van het amendement 282 van Assen lijkt mij een juiste. Ik denk 

alleen dat wat er achter volgt absoluut ten onrechte is neergeschreven en 

ik denk dat dat zeker moet worden afgewezen. 

Kamp-Amsterdam. 

Kapitaal kan niet staken, kapitaal kan wel weggaan. Als we deze gedachte die 

hier naar voren wordt gebracht als gemeengoed zien worden en in de praktijk 

tot realiteit zien komen dan zullen we een grote vlucht van kapitaal uit 

onze bedrijven zien plaatsvinden. Het is bepaald een drogreden om te zeggen 

dat de vergadering van aandeelhouders geen invloed heeft op het beleid van de 

ond~r~eming. Dq~ zou hetzelfde zijn als te zeggen dat de vergadering van een 
pol1 t 1 eke part1 J geen invloed heeft op het beleid van de partij in de 2e kamer. 
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Ook de kopitoolverschoffers. Wonneer wij bepleiten dot de economie, de econo

mische bedrijvigheid moet toenemen oo door innov~tie, door aanpassing van proces

sen, produktieprocessen, toepossen van nieuwe technologiën don vraagt dot 

enorme investeringen. De afhankelijkheid van kapitaalverschaffing stoot is 

buiten kijf. Dot betekent dot we voor de komende tien jaar de rol van de 

kapitaalverschaffer risico drogen ten behoeve van innovatie niet kunnen en 

niet mogen elimineren en bovendien betekent de recentelijke wettelijke 

situatie de lOOplus bedrijven, de 35 tot 100 en de kleine bedrijven beneden 

de 35 dot door de georganiseerden mensen in de bedrijven door nog vorm aan 

moeten geven. Het is al een geweldig grote opgave. Dus alles wat verder goot 

don die twee zaken zouden we moeten bewaren tot het liberaal manifest van het 

jaar 1990 of 2000. 

Wij gaan over tot de stemming. Aan de stemming is het onderwerp funktie onder

nemingsraad 282. Wie voor. 

i'!ijnheer de voorzitter er was gevraagd om gesplitste stemming. 

Nee er is een omendement hier heel duidelijk als samenhangend geheel ingediend. 

Dus we gaan over het gehele omendement stemmen. 

t·1aor mijnheer Tolhommer het is diverse molen gebeurd de vorige keer. t·1oor het is 

niet zo dot als een spreker iets verzoekt dot dot don sud automatisch gebeurd. 

Don maak ik er een voorstel van orde van. 

Nou don gaan wij ons inderdaad met de procedure bezig houden. Er wordt voorge

steld om het omendement gesplitst in stemming te brengen. Waarbij allereerst 

gestemd zal worden over het gehele en als het don verworpen wordt don zal er 

alsnog daarna gestemd worden over de eerste zin daaruit. Wie is er voor om 

het op die manier te behandelen. Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje 

tegen. Rose voor. Rose tegen. Conclusie het wordt in zijn geheel in een maal 

in stemming gebracht. 282 Assen. Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje 
tegen. Rose voor. Rose tegen. 
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Amendement 282 is verworpen. Gaan wij over naar 280 kamercentrale Gelderland. 

Behoefte aan toelichting vanuit de kamercentrale Gelderland. 

Een korte opmerking voorzitter. Het lijkt mij dat deze motie een logisch verlen;

stuk is van de motie 271 die is aangenomen. We hebben daarom niet helemaal 

begrepen waarom de commissie voorstelt om deze motie niet over te nemen. Ik 

kan me voorstellen dat er redaktionele argumenten aan ten grondslag liggen, 

maar als dat het geval was geweest dan was niet voorgesteld om dit als hoofd

zaak te bestemmen. Als het een hoofdzaak is dan vind ik dat in het verlengde 

van 271 deze motie nu zou moeten worden aangenomen. Ik stel de vergadering voor 

dat te doen. 

De heer Verheul heeft het woord. 

U ziet al een zekere nuancering in ons standpunt omdat hier sprake is van een 

voorkeur voor eigen tekst. Ik geloof dat ik 2 gronden daarvoor kan aanvoeren. 

Ten eerste dat in onze tekst gesproken wordt in een zekere logische opbouw 

waar we medezeggenschap op de eerste plaats zien bij het individu in zijn 

verantwoordelijkheid. Vervolgens in werkoverleg en pas in de laatste plaats 

in de vertegenwoordigende. Zo sprekende komen wij tot de uitspraak, tot de 

zin in die geest, in die zin heeft de ondernemingsraad een bewakende funktie 

oa voor het sociaal beleid. Het voorstel is nu om daar aan toe te voegen en 

mede verantwoordelijkheid voor de sociaal financiele. Dat past niet met het 

voorgaande betoog. Het voorgaande betoog is zoals uiteengezet een wijze op de 

bewakende funktie die een ondernemingsraad een vertegenwoordigend orgaan ook 

heeft. Wij willen met nadruk aangeven dat ons belang niet ligt, onze opvatting 

dat niet de vertegenwoordigende democratie het enige is, maar in tegenstelling 

datgene wat via werkoverleg gedaan kan worden voor vergroting van de ontplooing 

eb de vrijheid van de werkende mens en daar het zwaartepunt moet liggen. 

Dat is de eerste reden. De tweede reden is dat de tekst wellicht verwarring 

kan geven waar sprake is van medeverantwoordelijk voor het sociaal en finan

cieel economisch beleid en dat wij duidelijk willen aangeven zoals ook in de 

tekst is gedaan dat de leiding verantwoordelijk is, maar dat de leiding 

ook verantwoording moet afleggen en dat de funktie van de ondernemingsraad 
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deze is dat wel over de benoeming van toezichthoudend orgaan een recht wordt 

toegekend, dat ook over de verantwoording van de leiding van de ondernemings

raad een funktie heeft, maar we willen voorkomen dat hier de verwarring 

wordt gel~gd en wij zouden dus de tekst van Gelderland zo willen lezen waar 

zij spreekt van medeverantwoordelijkheid gaan dragen zouden wij willen zeggen 

het recht op deelneming in de beslissingen. Om dit misverstand wat ik heb 

aangegeven te voorkomen. 

V.aar als de tekst een deelnemen in de beslissingen gewijzigd zou zijn dan kunt 

u er wel mee instemmen. Dan kunnen we daar mee instemmen. Voeldoet dat aan de 

behoefte van Gelderland. 

Ja dat voldoet wel aan die behoefte. 

Ik denk dan dat wij zonder verdere discussie als indieners en commissie hetç 

met elkaar eens zijn op dit punt tot een stemming kunnen overgaan. 

Garen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

:let de aangebrachte tekstuele wijziging is 280 aangenomen. Dan gaan wij over 

naar de overheidsorganisatie 283 en 284. Ik zou de discussie daarover gemeen

schappelijk willen hebben om daarna te kijken hoe het precies met de stemming 

moet. Hebben de indieners van Breda of heuvelrug Noord behoefte aan toelichting. 

Dan is het woord aan de commissie. 

Wij hebben het deze tekst het onderwerp democratisering van de overhéidsorga

nisatie willen aanstippen. Wij hebben met de aanbeveling om een circle service 

ook in Nederland te ontwikkelen willen aangeven dat naar ons oordeel op dit 

moment de zeg organisatie-ontwikkeling en het management van overheidsorgani

satie te wensen over laatQ Dat er daar teveel sprake is van de 14 onverenigde 

Nederlonden zoals de heer Vonhoff dot noemt en wij onderschrijven het betoog 

wat ook de commissie Vonhoff heeft gehouden in zijn eerste ropport in de 

herziening van de rijkstaken. Wij hebben de aanbeveling gedaan toch vooral 

en dat heeft te maken met het onderwerp medezeggenschop niet teveel taken 

naar de overheid toe te schuiven omdat de ministiriele verantwoordelijkheid 

voor al die tak~n moeilijk kan worden waargemaakt. Daarin zitten ondergravingen 
van de democrat1e maar er zit ook een ondergraving in van de interne 
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democratieering voorzover mogelijk bij overheidsorganisaties. Wij pleiten dus 

met deze twee moties ten eerste voor verbetering van de organisatie per 

departement en ten tweede voor een heel kritische analyse van de overheids

taken omdat naar onze mening een inperking van die taken een de democratisering 

ten goede komt. 

Wie uit de vergadering wil over 283 of 284 het woord. 

: iijnheer Delvos. 

Ik heb opzet even gewacht, maar de uitleg die nu gegeven is verandert niet dat 

de tekst zoals die er staat naar mijn oordeel voor de gewone lezer volstrekt 

onduidelijk blijft en uit dien hoofde geloof ik dat amendement 284 waar ik niet 

helemaal onschuldig aan ben zoals u eegrepen hebt dient gehandhaafd te worden 

en verdient te woorden aangenomen. 

De heer Wijsglas. 

Het is de afdeling Rotterdam na de toelichting van de heer Verheul niet hele

maal duidelijk wat bedoeld wordt met het begrip civil service. Als daarmee 

wordt bedoeld een systeem waarmee de mobiliteit van ambtenaren tussen de 

verschillende departementen in den Haag of elders vergroot wordt dan zijnç 

we daar groot voorstander van. Wordt daar echter mee bedoeld een systeem 

waarmee de macht van de ambtenarij om het zo een te noemen groter wordt gemaakt 

en zelfstandiger wordt gemaakt dan hebben we vraagtekens. Dus tegen de achter

grond van deze vraag zou ik de commissie, de heer Verbeul een toelichting 

willen vragen over wat de commissie bedoeld met het begrip civil service. 

Ja de heer Verheul krijgt daar zo dadelijk de gelegenheid toe. 

vd Bos. 

Ik wou ook nog even wijzen op het tweede deel en ik was het niet eens met de 

heer Delvos. Ik zou het erg jammer vinden ols het 2e deel geschro,t werd. 

Niet omdat ik het zo duidelijk vind moor omdat ik het erg belangrijk vind dat er 

wat dat betreft iets aan de overheidsorganisatie gedaan wordt en ik zou willen 

vragen de commissie in overweging te nemen om die zaak te herschrijven en te 
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Ik dacht dat ik niet meer hoefde te herhalen dat het zou worden herschreven. 

Wanneer een zin als deze tot verwarring aanleiding is dan zullen we die moeten 

herschrijven en dan in de zin zoals ik reeds heb aangegeven dat het ons gaat 

om vergroting van de mobiliteit van een zodnige vorm van ambtenaren dat ze 

bij meerdere departementen inzetbaar zijn om een eind te maken aan de departemen

tering, de schotten die nu bestaan. En op de tweede plaats hebben we met 

twee andere paragrafen willen aangeven dat de ministiriele taken die alsmaar 

uitbreiden, met vele onderdelen waar de ministiriele verantwoordelijkheid tegen

over het parlement nauwelijks waar kan worden gemaakt dat die er om vragen 

om die taken zeer ·kritisch te bezien. 

We gaan nu over tot de stemming tav 283 zit ik een beetje met het probleem 

dat daar staat dan dat als er iets bedoeld wordt met de civil service dan 

zou de vergadering een uitspraak moeten doen. Ik vraag mij af of na de toe

lichting die de heer Verheul gegeven heeft over wat er bedoeld is met het 

begrip civil service nog behoefte bestaat aan deze motie. Is er een van u 

die dat in stemming wil brengen. Zo niet dan beschouwen we de toelichting die 

gegeven is als voldoende. Dan gaan we naar 284 graag groen voor. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Het is verworpen. 

Dan gaan wij in de resterende ruimeen kwartier ons bezig houden met de overige 

punten. 285 en 288 is prioriteit voor gevraagd. Aangezien 288 maar uit een 

zinnetje bestaat en het andere wat uitgebreider is wilde ik u voorstellen 

eerst 288 te behandelen. Geen problemen. Dan gaan wij over tot de behandeling 

van 288. Commissie sociaal cultureel werk behoefte tot toelichting. 

Voorzitter ik zou u dringend willen verzoeken aan de commissie om zij het niet 

uit het midden niet op te nemen, want als u zegt van enkele dan legt u al 

een belangrijke, dan legt u al de nodige beperkingen op. 

Het woord 1s aan de commissie om eventueel een toelichting te geven. 
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Neemt u mij niet kwalijko Het woord is vervolgens aan de heer Verheul. 

Bij de organisaties niet in het bedrijfsleven is het aantal betrokkenen, 

het aantal betrokken groeperingen bepaald groter. Er zijn patienten, er zijn 

klienten, er zijn ouders en familieleden,er is personeel. We hebben dat met 

een zeer algemene omschrijving willen aangeven dat er zeer vele groepen 

betrokkenen zijn. Dat kan van welzijnsprganisatie, van welzijnssector tot 

sector verschillen. De tweede stap in de redenering is dat wanneer het er dan 

over gaat om medezeggenschap aan die groeperingen te geven dat dan in de 

eerste plaats voor die groeperingen naar onze mening het recht op advies 

geregeld dient te zijn en waar we spreken over en dat is dan de beperking die 

we geven , moor het is meer een selectie we zeggen als het dan gaat over de 

groep personeel van welzijnsorganisatie dan verdienen ook die het recht om mede

zeggenschap zelfs in concreto het recht om bestuursleden aan te wijzen 

maar niet uit hun midden. Wij zouden dus de strekking van het amendement willen 

ontraden die zegt u hebt een soort dubbele selectie. Dus het is een tweetraps

raket. Eerste aangeven dat er vele organisaties zijn en vele groeperingen. 

Het tweede is aan te geven wat het recht is van die verschillende groeperingen 

en als we dan spreken over personeel te zeggen dan ook het recht voor het per

soneel om een bestuurslid aan te wijzen. Waarom gaan wij niet zo ver dan 

ook als ja bijna dwingend voor te schrijven want als de aanbeveling wordt 

overgenomen en wet wordt dan zal het een dwingend karakter hebben dat dan 

ook uit het personeel bestuursleden dus uit hun midden moeten worden gekozen 

dat is een ervaren wij een dwingelandij omdat wij erkennen dat er tal van 

organisaties zijn die in een ontwikkeling nog lang zo ver niet zijn. Die wel 

de vrijheid zouden willen hebben om het personeel buitenstaanders te laten aan

wijzen en dat is voor ons de overweging om te zeggen niet uit hun midden. Wan

neer we dan verwijzen naar dat tal van organisaties niet zo ver zijn cq daar 

problemen mee hebben er is een probleem heel specifiek wat bij ons heeft 

gewogen dat is het bezwaar dat de verhouding die er is tussen het personeels

lid en een welzijnsorganisatie zeg van een contractuele verbintenis. Bij een 

~leine organisatie het mee besturen in de weg kan staan en in vele gevallen in 
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De tekst die gehoord is door de commissie Geertsema is voorgesteld is nogal 

ruim en gaat eigenlijk nogal in de richting van ideeën die de PvdA naar voren 

heeft gebracht bij een debat in de kamer over democratisering. Er staat 

namelijk bij welzijnsorganisaties is de instelling van adviesorganen 

van personeel, klienten en anderen zeer aan te bevelen. Nu heeft de 

heer Verheul enige groepen opgenoemd, maar als je dat begrip erg ruim neemt 

en dat doet de PvdA dan kunnen daar ook vertegenwoordigers van bepaalde 

organisaties uit de samenleving onder vallen, de PvdA spreekt dan van een 

vertegenwoordiging van samenleving. Denk dan aanvakbonden, jeugdorganisaties 

en vrouwenorganisaties en dan uiteraard bij voorkeur van de eigen politieke 

kleur. Dus in zoverre kunnen de woorden en anderen veel te ruim worden opgevat

Als gedacht wordt aan personeel, klienten en vrijwilligers en men beperkt de 

anderen tot de vrijwilligers dan zou dat geheel in overeenstemming zijn met 

hetgeen wat de VVDfraktie bij dat debat heeft gezegd. De motie van de 

commissie sociaal cultureel werk slaat op een ander punt dat is het mogelijk 

te maken van het recht van benoemen van bestuurleden wel kan slaan op klienten 

en personeel uit hun eigen midden. Als die motie niet zou worden aangenomen dan 

betekent het dat er nooit een direkte vertegenwoordiging mogelijk kan zijn. 

Tav de klienten is dat volstrekt onnodig tenzij klienten bijvoorbeeld in om

standigheden verkeren dat zij ziek zijn of te oud om zelf in besturen deel te 

nemen, maar in het algemeen is het toch beter om van een direkte vertegenwoor

diging uit te gaan. Dat is ook het standpunt dat de commissie vdBurg inneemt 

en ook de regering heeft daar geen bezwaren tegen en dat wordt eigenlijkç 

zou door de tekst van de commissie Geertsema worden tegengehouden. Dan is er 

nog een ander belangrijk punt waarop is gewezen ik geloof dat ik er eerlijk 

aan doe de vergadering te zeggen dat de fraktie althans in meerderheid bij dat 

debat over democratisering zich uitgesproken heeft voor een direkte vertegen

woordiging van het personeel in het bestuur uit het midden van het personeel 

zelf. Omdat de fraktie dat belangrijk vindt aangezien wanneer men vertegenwoor-
digers 
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uit andere kringen haalt men mensen bijvoorbeeld uit organisaties haalt die 

alleen het doel van die organisatie voor ogen staat bijvoorbeeld vakbonden 

en niet speciaal belang wat de werknemers van die welzijnsinstelling hebben 

en we zien dat zelfs in de bijzondere commissie die inde 2e kamer bestaat 

daar zitten moa weinig mensen van het personeel van de kamer zelf ze laten 

zich vertegenwoordigen door mensen van buiten. Dat is iets wat wij als fraktie 

niet wensen, wij geloven dat belangenbehartiging in een welzijnsorganisatie 

het best kan geschieden door verplichte vertegenwoordiging uit de kring der 

werknemers zelf. Dat wordt onmogelijk gemaakt door de tekst van de commissie 

Geertsema. De motie van de commissie sociaal cultureel werk beveel ik zeer 

bij u aan. 

De heer Geertsema. 

Ja ik zou uit pure belangstelling graag aan mevrouw Cappeijene nog een vraag 

willen stellen. Impliceert dit standpunt ook dat de fraktie er geen bezwaar 

meer tegen heeft dat werknemers van de gemeente deel uit maken van de 

gemeenteraden en werkneme~s van de provincie deel uit maken van provinciale 

staten. 

Nou ik vraag mij af wij gaan erg ver buiten de discussie. Als mevrouw Cappeijne 

hier heel kort op zou willen antwoorden dan graag, maar we gaan ons 

verder natuurlijk niet specifiek in dit probleem verdiepen. 

Het antwoord is door de fraktie nog voorlopig verslag op een initiatiefvoor

stel van de PvdA in positieve zin beantwoord. Dus het antwoord is ja. 

Meijeran. 

Afgezien voorzitter dat ik me afvraag of een gemeeteraad tot de welzijns

organisaties behoort, maar dat is terzijde. 

De heer Verheul heeft gesproken over dwingelandij die er zou zijn als we het 

voorstel om te schrappen aannamen. Ik dacht dat er nog meer dwingelandij 

was als je perse zegt zij het niet uit hun midden. Als je die zin schrapt dan 

laat je in het midden hoe het van geval tot geval kan worden samengesteld en 
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dat lijkt mij voor een manifest beter dan door een detail en uitspraak over 

te doen, moor verder heb ik nog een vraagje over de commissie heeft het bio

logische minimum geïntroduceerd moor ik dacht dat de commissie ook nog een 

biologisch wonder had geïntroduceerd in de vorm van ouders van scholen. 

Ja mijnheer de voorzitter de heer Verheul heeft als argument voor de tekst 

van de commissie gegeven en heeft door een voorbeeld genoemd, moor ik denk 

dat het niet goot om een voorbeeld. Ik denk dat als je de tekst van de com

missie aanneemt dan sluit je in alle gevallen uit dat er een direkte verte

genwoordiging mogelijk zou zijn. Dan leg je ook de bewijslast op je zelf dat 

in alle gevallen een direkte vertegenwoordiging is uitgesloten. Ik denk dat 

dat iets is wat u niet kunt waarmaken en ik geloofdat daarom de tekst van 

de commissie moet worden afgewezen. 

Dan als laatste de heer Verheul. 

Ik wil het laatste graag ontkennen. Toen we net sproken over de ondernemings

raad wanneer dat wet zou worden dan verbiedt dat geen enkele organisatie om 

zelfbestuur in te voeren. Wanneer onze tekst wet zou worden wordt dat verplicht 

moor het betekent niet dat er een verbod is om in onderling goed vinden een 

organisatie op coöperatieve grondslog of anderszins toe te passen. Het moet 

veranderd worden. Ik ben mevrouw Cappeijne donkboor dat ze erop heeft geatten

deerd dat het woord en anderen wordt uitgebreid zodat er heel duidelijk 

is over wat voor soort groepen we spreken. Terugkomende op het punt van discussie 

zij het niet uit hun midden, de bedoeling zal worden verduidelijkt, moor wij 

blijven de voorkeur houden voor onze opvatting dat het recht om bestuurs-

leden aan te wijzen wel moet worden toegekend maar niet uit hun midden. 

11ijnheer de voorzitter hoe kan je een bestuurslid anders don uit hun midden 

noemen als er ook de anderen bij staan zonder enige limitatieve bedoeling. 

Wij willen nu graag van de commissie horen heel precies waar ze nou wel of 

niet zou mee kunnen instemmen. 

Het woord anderen wordt vervangen door deomschrijving welke groepen het zijn 
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f''ijnheer de voorzitter ik vind het boeiend maar de commissie neemt nu zonder 

enige stemming van de vergodering omendement 287 aan. 

Nee wij gaan doorover stemmen want het omendement 288 althans dot is het voor

stel om het gewoon te schrappen. 

Nee u begrijpt mij verkeerd, het omendement 287 gaat over de en andere kwestie. 

De heer Verheul zegde dat even royaal toe moor het lijkt mij toch wel zo 

galant dat we daar nog over stemmen. 

Ja door gaan wij notuurlijk over met elkoor verder. 

We gaan nu over tot stemming over 288. 

Voorzitter mag ik nog iets vernemen zij het niet uit hun midden is totaal 

anders don zij het niet verplicht. Ik wil nu wel weten wat de commissie 

bedoeld want als het nu gelezen wordt met met verplicht betekent dot dot de 

commissie in eerste aanleg iets anders neergeschreven heeft don wat ze bedoeld 

heeft. 

Ik gon u nog een keer vertellen wat ik uit de mond van de heer Verheul 

heb wat de commissie inmiddels wil. Dat is zij het niet noodzakelijkerwijs 

uit hun midden. Dat is het laatste wat ik gehoord heb en dot vind de commissie 

kennelijk op grond van de hier plaats gevonden hebbende discussie. ~1aar u 

gaat daarover stemmen. Wij gaan tot een stemming over. 

Ik wil alleen een punt van orde stellen ik docht dot het niet juist was 

dat er staande de vergadering dot er wijzigingen in teksten werden aangebracht. 

Dot mogen wij niet dot mag de commissie ook niet. 

Het is zo dot wij deze strakheid gelukkig tot nog toe geen enkele keer zo 

gehanteerd hebben zoals u het nou wil. Wij gaan dat dan meegeven in de redak

tionele zin naar de commissie als wij al niet eerder tot een andere conclusie 
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komen en u bent het die tot die conclusie moet komen. We gaan dus stemmen over 

288 waarin voorgesteld wordt om die hele zin zij het niet uit hun midden te 

schrappen. Degenen groen die voor 288 zijn. Groen tegen. Oranje voor. 

Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 288 is aanvaard. Dat betekent dus dat 

wij niet meer over het andere punt wat dan bij nader inzien mogelijk zou zijn 

hoeven te stemmen. Dan gaan wij naar het andere punt namelijk die en anderen 

toe. Het is inderdaad juist dat 287 het amendement van Peize daar ook nadruk

kelijk over gaat. Wie wil dat gewoon schrappen. Ik heb begrepen dat mevrouw 

Carpeijne en in navolging daarvan de commissie van mening is dat dat niet 

zondermeer geschrapt moet worden maar dat daar een zekere beperkende toelichting 

op geschreven moet worden wat mij duidelijk iets anders lijkt te zijn omdat 

als je gewoon schrapt je dus ook uitsluit die en anderen. Ik vind en anderen 

het meest vergaande voorstel om dat gewoon maar te schrappen. Ik zou dat 

dus eerst in stemming willen brengen. Als dat aangenomen wordt dan is het 

natuurlijk geschrapt. Als dat verworpen wordt dan gaan wij over het voor-

stel stemmen om bij en anderen een verduidelijking erbij te schrijven waar-

van de discussie hier duidelijk is wat daarmee bedoeld is. Dat laatste belooft 

de commissie zelfs dus daar hoeven we niet apart meer over te stemmen. Dan 

gaan we nu eerst stemmen over Peize die en anderen zondermeer wil schrappen. 

Voorzitter dan toch even een punt van orde. Dan zou ik toch graag willen 

dat de commissie even aangeeft aan welke groepen ze dan tenminste denkt als 

ze het over die anderen heeft, want hoe kan ik nou praten over schrappen 

of aannemen van anderen als ik geen flauw idee heb zoals tot nu toe de dis

cussie gehoord hebbende wat die andere l~K~lMXI~XMäMklXälMXlkXHälXä~ä~XMlM 

äKMä~~XKääX eigenlijk wel kunnen voorstellen. 

Nou ik dacht dat mevrouw Cappeijne daar een indicatie van gegeven had wat 

wel en wat niet. 

~1ijnheer de voorzitter het gaat in de eerste plaats om de vrijwilligers 

die ingedachte van de fraktie op een lijn behoren te worden gesteld met het 

personeel. Daarnaast gaat, hangt het een beetje af van het soort van welzijns-
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instelling en deze tekst is erg beperkt en dan zou voor een heel groot gebied 

van welzijnsinstellingen gelden. Het hangt er een beetje van af met wat 

voor instelling je te maken hebt. De fraktie acht het mogelijk dat als het 

gaat om een welzijnsinstelling die erg buurt- of wijkgebonden is dat er dan 

bijvoorbeeld wijkbewoners uit de omgeving ook in het bestuur worden opgenomen. 

En misschien zijn er nog wel andere mogelijkheden maar wij denken bepaald 

niet aan een zo breed begrip als de samenleving wat dan weer gebruikt kah 

worden om daar alsmn soort van Trojaans paard daar eigen politieke groeperingen 

willen halen. Dat willen we bepaald niet. 

Dank u wel, ik wil niet proberen dat verder te definieren als ik het maar 

mag samenvatten direkt doetbij betrokkenen niet te ver afstaanden. De intensie 

iis heel duidelijk, de preciese formulering zal dan als u het aanneemt aan de 

commissie opgedragen worden. Allereerst is aan de orde het voorstel 287 

afdeling Peize om en anderen te schrappen. We gaan daarover stemmen. 

Groen voor Peize. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Het is heel duidelijk Peize is verworpen en de commissie zal en anderen toe

lichten in de inperkende zin zoals zojuist aangegeven. Dan is helaas de tijd 

nu voorbij. Dat betekent dat er geen tijd is voor 285 helaas. 

Wij geven dan het •••• 

[·laar mijnheer de voorzitter mag ik daar toch even iets van zeggen het is wel 

een erg belangrijk hoofdpunt. ç 

Ik kan het niet ontkennen. 

Nou dan moeten we daar over praten. 

Nee dat kan ik ook niet, want we hebben een tijdschema, want anders komt mens 

en recht. Nee we zijn zo klaar dat had ik de hoop over 288 ook, maar we komen 

tot goede besluiten door discussie maar het kost wel tijd. Heel misschien als 

mens en recht nou heel snel gaat •••••• 
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t-îijnheer de voorzitter mag ik u even onderbreken bij de vergadering mens en 

ontwikkeling hebben wij van de zijde van de commissie voorgesteld om 285 te 

behandelen. Op uw voorstel heeft de vergadering besloten toen om het bij 

mens en organisatie te behandelen. Ik vind dat de vergadering het recht heeft 

op zijn minst een aanwijzing te geven over de invulling van voor of tegen van 

dit amendement. 

Ik moet u eerst een formeel antwoord geven. Deze vergadering heeft aan het 

begin van zijn vergodering een nieuwe procedureregeling vostgesteld en het 

spijt me maar door hebt u zichzelf toe verplicht. 

i'li jnheer de voorzitter dan dien ik ••• 

;v1ag ik het woord hebben, het is zo dat de vergadering dan nu zelf moet beslissen 

of men op dit ogenblik 285 in behandeling wil nemen dat is het enige wat moge

lijk is. Ik wijs u er nadrukkelijk op dat mens recht daardoor in de problemen 

zou kunnen komen en de vergadering is de enige die daar zelf over kan beslissen. 

We gaan doorover stemmen. Dat is dan gaan wij 285 nu behandelen voor groen. 

Groen tegen. vronje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Het is duide

lijk dat u 285 besloten hebt te behandelen. Heeft de afdeling den Bosch behoefte 

om het amendement toe te lichten. Nee dan is het woord aan de commissie. 

IHjnheer de voorzitter ik vind het jammer dat 'sHertogenbosch het niet wil 

toelichten. Wij kunnen zeggen vanuit de commissie wij zijn het met de intensie 

geheel eens moor zoals het hier stoot begrijpen we niet alles. Er stoot hier 

op een gegeven moment dat de bestuurstructuur bij het openboor basisonderwijs 

dient zodanig te worden samengesteld dat de verantwoordelijkheid voor dat niet 

inhoudelijk omderwijs minder afhankelijk gaat worden van etc. Als ik goed 

begrijp don zegt u u moet ook dat basisonderwijs op een andere manier bestuur

lijk organiseren. Zoals het nu is is het de gemeente vooral die het als bestuur 

te zeggen heeft en door moet u oa zoals hier stoot ouders leerkrachten etc 

bij betrekken. Als ik dat begrepen heb don willen wij dit graag bij dit hoofd

stuk op deze manier van u overnemen. 
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Dank u wel. Wie heeft hierna nog behoefte hier het woord over te voeren. 

Een vraag mijnheer de voorzittero Wat is niet inhoudelijk onderwijso 

De commissie vraagt zich dit ook af. Kennelijk is de afdeling den Bosch niet 

aanwezig en dat betekent dat we dacht ik moeten leven met de uitleg die de 

commissie aan dit artikel geeft. Zijn daar verder nog opmerkingen over. 

~ lijnheer de voorzitter als ik de commissie goed heb begrepen dan gaan wij 

dadelijk stemmen als het zover komt over de stelling dat wij vinden dat het 

openbaar onderwijs wat bestuursvorm gelijkgesteld moet worden aan het bijzonder 

onderwijs. 

Nee dat staat er niet. U gaat natuurlijk stemmen over dat wat zo precies als hier 

maar geformuleerd is daarbij aansluit met het enige punt dat dat niet inhoude

lijke dus wat gerelativeerd bekeken moet worden. 

Waar stemmen we dan over. 

Voorzitter ik zou bezwaar hebben als de commissie zou meenemen dat ook onder

wijsadviescentra in een bestuursvorm van openbaar onderwijs zouden zitten. 

Mijnheer de voorzitter uk geloof dat we dit toch werkelijk niet kunnen doen. 

We betitelen hier het basisonderwijs als niet inhoudelijk onderwijs. Niemand 

weet wat het betekent. Ik geloof dat we deze motie niet eens in stemming 

kunnen brengen omdat we of een zonder meer moeten verwerpen of hem niet in ç 

stemming brengen want dit is volstrekt onduidelijk wat hier staat. Wat doen 

we hier. 

U hebt gehoord wat de commissie denkt wat het betekent en ik moet zeggen dat 

ja u mag zelf beslissen. De vergadering heeft eerst besloten zojuist dat ze 

het persé wil behandelen. U kan natuurlijk vervolgens tot de conclusie komen 

dat u dan toch geen stemming wilt hebben maar don begrijp ik niet zo goed wat 

de vergadering wil. Maar u stelt dus in feite voor als ik u goed begrijp 
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om het niet in behandeling te nemen omdat u van mening bent dot het te ondui

delijk is. 

Ik geloof dot we zondermeer tegen moeten stemmen omdat het volstrekt onduide

lijk is. 

U vindt dot er tegen gestemd moet worden. 

Ik geloof dot de problemen ontstaan omdat de zinsnede denkelijk terugwijst 

naar ieta wat ervoor heeft gestoon en wat in de hele procedure zoek is gerookt. 

Als er wordt gezegd dot niet inhoudelijk onderwijs don wordt er terug verwezen 

naar iets wat er waarschijnlijk eerder is gedefinieerd en wat we ondertussen 

door de 15% operatie zijn kwijt gerookt. ['1isschien kon het terug zoeken in dot 

opzicht wel enige verheldering bieden. Het lijkt me in ieder geval erg sneu 

als zo'n wezenlijke zaak als de bestuurstructuur van het openboor onderwijs 

op zo'n onbenullige manier onder een procedurekleedje wordt geveegd. 

De heer Wielinga. 

Ik probeer iets aan de bij te drogen. Ik docht dot hiermee bedoeld zou zijn 

het bestuur zoals de gemeente dot in principe ook nu dmv b en w en de gemeente

rood op grond van de onderwijswetgeving voor en don bedoel ik bijvoorbeeld aan 

de aspecten van het personeelsbeheer, aan het onderhoud van de gebouwen, aan 

de bekostigingsregeling ed. Dot zijn dingen die het schoolbestuur als zodanig 

moet regelen en die ook in artikel 61 gemeentewetcommissie of dergelijke kunnen 

worden gedelegeerd. De inhoud van het onderwijs dot is veel minder, dot kon 

notuurlijk ook in de gemeenteroden en b en w ter discussie komen, moor dot 

is minder een direkte zorg en ik docht dus dot 's Hertogenbooch bedoelde 

die aspecten die ik net heb genoemd. Ik geloof dot u het gevaarloos zo kunt 

interpreteren. 

Levrouw Ginjoors. 

Door wou ik nog aan toevoegen dot in ons vorige verkiezingsprogramma al gestemd 

is dot de partij zou willen bevorderen dot het bestuur van het openboor onder

wijs g~le~d wordt in honden van de artikel 61 commissie. Dus ik denk als de 
port 1 J d1 a~endement op die manier zou willen verstoon dot we don ook 
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11ijnheer de voorzitter de exegetische moeilijkheden die nu ontvouwd zijn 

maakt het mij onmogelijk om hier voor te stemmen. Daar getlaten dat er mis

schien heel loffelijke bedoelingen achter zitten en iets anders dan dit 

ik het onduidelijk vind mag aan mijn stem dan ook niet verbonden worden. 

De heer Meijeran. 

Die ouders voorzitter die kloppen wel dacht ik met die adviescommissie artikel 

61 en met een bestuurlijke structuur. De leerkrachten heb ik dan wat meer 

:noeite mee die dacht ik liggen meer in de vorm van inspraak. r··:aar dat je 

onderwijsadviescentra bij de bestuurlijke structuur gaat betrekken dat lijkt 

me toch een als ik het moeilijk mag zeggen een contradictio interminus. 

Dus dan moet je vanwege alle onduidelijkheid het hele amendement afstemmen. 

U hebt een uitgebreide discussie over dit amendement gehad. Ik zou u het ter 

stemming willen voorleggen en ter duidelijkheid we stemmen natuurlijk toch 

wel echt over de tekst zoals hij hier staat. De intensies kunnen eventueel 

door de commissie die uit deze discussie komen worden meegenomen. 

Ik wou voorstellen om te stemmen in 2 delen met onderwijsadviescentra en 

zonder. 

Ja maar ik heb ook al gehoord het verzoek om leerkrachten apart in stemming 

te brengen en ik vind dat het dan zodanig uit elkaar gaat vallen dat ik. 

Mijnheer de voorzitter mag ik een ander voorstel van orde doen. ~~g ik een 

voorstel van orde doen in deze zin dat de commissie heeft toegezegd dat 

iets in deze strekking op te nemen. Als wij nu hier besluiten dat wij 

over deze tekst moeilijk kunnen stemmen omdat wij van de juiste inhoud 

niet op de hoogte zijn, maar besluiten de strekking zoals die verwoord is 

door de commissie aan de commissie over te laten. 

Dank u wel dit was mijn voorstel dacht ik. 
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Er wordt gestemd over het meegeven aan de commissie van de intensie van dit 

amendement van de afdeling 's Hertogenbosch waarbij nadrukkelijk vraagtekens 

geplaatst worden bij de onderwijsadviescentra en misschien ook de leerkrachten, 

gehoord de discussie. Kunt u zich met die opdracht aan de commissie verenigen. 

Zo ja groen. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

De opdracht in de zojuist geformuleerde zin is dan aanvaard. En aan de commissie 

meegegeven. Ik dank u voor de behandeling. We gaan dan nu naar recht toe. 

Dames en heren het recht was bijna in gedrag gekomen, maar het zal nu zijn 

loop hebben. Gedurende een uur. Ik mag u misschien even wijzen op een klein 

probleem voor wat betreft de stukken die u voor zich zou moeten hebben 

voor het volgen der discussie. Er is namelijk een aantal amendementen oorspron

kelijk ingediend op de beginselverklaring dus het andere bundeltje, die zijn 

overgeheveld naar de behandeling van het liberaal manifest. Het zijn de amen

dementen die genummerd zijn 47,48, 49 en 50. Die vindt u dus in het andere 

bundeltje en dat betreft dus de nadere specificatie van het discriminatiebeginsel. 

U weet wij hechten er aan om dat zo uitv6erig mogelijk te omschrijven, maar 

dat is in de verklaring niet gebeurd. Dat zou dan alsnog gebeuren in het libe

raal manifest. Ik stel aan de orde de serie 47, 48, 49 en 50. 47 ingediend 

door Rhenen, 48 Amsterdam, 49 door West Friesland en 50 door Nederhorst den 

Berg. Wie van de voorstellers. 

t'iisschien mag ik even. Ik ben niet een van de voors'El.lers geweest, maar ik 

zou even graag wat verder willen vernemen op welke wijze dit dan in de betrefT 

fende hoofdstuk wordt verwoord. Ik heb namelijk enige probleem waar mij nu 

de stukken bezien daar staat deze vrijheid. Daar zou ik een nadere toelichting 

op willen hebben en verder zou ik u graag even willen attenderen op het amen

dement 42 wat destijds is aangenomen waar wij hebben besloten om deze vormen 

van discriminatie niet uitputtend te behandelen. 

In de beginselverklaring niet, maar de commissie heeft zoals u weet een brief 

geschreven vorige week waarin is voorgesteld om het nu te behandelen. We 

kunnen 2 dingen doen, we kunnen met de behandeling beginnen tenzij u van de 

orde stelt dat u de hele brief, dat advies niet wilt opvolgen. Dat kan. 
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Ik heb die brief hier bij me dus van 29 augustus, maar ik vraag me af of het 

zinvol is om tav dit onderwerp waar we eerder in Nijmegen een uitvoerige dis

cussie hebben gehad ja of nee. Omdat op dit moment wederom aan de orde te 

stellen. Ik betwijfel dat ten zeerste, maar ik hoor graag het oordeel van 

de vergadering hierover. 

t·1isschien eerst het oordeel van de voorzitter van de commissie. 

Voorzitter er waren diverse redenen waarom men op een gegeven moment in Nijmegen 

gezegd heeft deze reeks van voorbeelden nemen wij niet op in de beginselver

klaring. Een van de motiveringen die daarbij gegeven was is je moet geen voor

beelden noemen in een beginselverklaring, verwijs dat nou naar het liberaal 

manifest. Ik zeg helemaal niet dat dat de opvatting was van iedereen die zich 

in Nijmegen voor het door u genoemde améndement uitsprak, maar een aantal 

voorstanders van het aannemen van dat amendement vonden dat het naar het 

liberaal manifest moest. Vandaar dat wij gezegd hebben om die mensen recht 

te doen moeten wij de vergadering vandaag wederom in de gelegenheid stellen 

om zich uit te spreken of men het dan in het liberaal manifest wel wil opnemen. 

t•'iijnheer de voorzitter mijn naam is Walter Kamp. Ik ben voorzitter van de WD 

homowerkgroep. Het recht om in vrijheid en zonder discriminatie zijn affectieve 

relaties op te bouwen en te beleven is een van de meest assentiele voorwaarde 

voor het dagelijks geluk van de mens. Dit recht is zo fundamenteel dat het ver

gelijkbaar dient te zijn met de vrijheid van drukpers, vrijheid van vergadering, 

vrijheid van godsdienst, algemeen kiesrecht ed. En dient daarmee een liberaal 

basisprincipe te zijn. Echter de discussie over het recht om ongediscrimineerd 

vorm te kunnen geven aan affectieve relaties was tot voor kort een ondenk

bare. De politiek heeft zich altijd sterk discriminerend bezig gehouden met 

andere relaties dan door de ambtenaar van de burgerlijke stand bevestigden. 

Grote delen van de wetgeving zoals bijvoorbeeld huwelijksrecht, successie

wetten, fiscale wetten, burgerlijk wetboek ed zijn sterk discriminerend tav 

andere samenlevingsvormen. In de beginselverklaring is een anti-discriminatie 

artikel opgenomen ik zou het met de vergadering eens kunnen zijn dat er in 

de beginselverklaring geen limitatieve opsomming thuis hoort. Een anti discri-
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minatie verklaring zonder nadere uitwerking is echter een volstrekt zinloze. 

Je zult moeten aangeven welke hoofdlijnen je met je non discriminatie beoogt. 

Het liberaal manifest is de daartoe geeigende plaats. Een nadere uitwerking van 

deze hoofdlijnen kan plaats vinden in het verkiezingsprogramma. De huidige dis

criminatie op grond van sexvele geaardheid is zo ingrijpen en zoveel onwattend 

dat je als liberale partij die ió zijn vaandel jezelf kunnen zijn voett het 

eenvoudigweg niet kunt maken om dit gegeven niet als belangrijke hoofdlijn 

in het beleid op te nemen. Je verliest daardoor iedere geloofwaardigheid als 

liberale partij. We zijn de commissie dan ook zeer dankbaar dat die het hier 

zo duidelijk kenbaar heeft willen maken, Een afstemmen van dit voorstel of 

een wijziging betekent voor onze werkgroep een ernstige teleurstelling en 

betekent tevens dat we onssop de daardoor ontstane situatie ernstig zullen 

moeten beraden. We vertrouwen er dan ook op dat de vergadering het voorstel 

van de commissie zal aannemen. 

~'lag ik, ik vat dit betoog niet alleen op als een pleidooi om de omschrijving 

zo op te nemen als dit is voorgesteld, maar ook om hem op te nemen. 

Ik vind daarover moeten we het nu hebben, niet hoe die eruit ziet, maar het 

voorstel om hem op te nemen ja of nee, daartoe wou ik het beperken en zo 

enigszins mogelijk al tot de besluitvorming komen dan kunnen we daarna 

praten over de inhoud. 

Troost. 

Ja ik wou het inderdaad hebben over de vraag of. Want we kunnen er nu wel over 

spreken iets op te nemen, maar wat we gaan opnemen dat heeft de heer van 

Bernmelen daarnet ook benadrukt is allerminst duidelijk. En willen we er een 

discussie over kunnen voeren of we iets op zullen nemen nou dan zullen we 

toch moeten weten welke richting dat gaat. Wij zien op dit moment in den 

Haag nog niet het verschil tussen datgene wat in de beginselverklaring staat 

en datgene wat nu hier staat. Een alinea die gelicht is uit een andere tekst 

daar zit namelijk het probleem in en het probleem wordt misschien mede veroor

zaakt door het feit doordat een opsomming gegeven wordt die negatief geformu

leerd is. 
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Ja ik dacht toch dat het met een beetje goede wil althans voor mij vrij duide

lijk is geworden wat de bedoeling is. Niet alleen van de com~issie. Ik dacht 

dat de heer Kamp uit Amsterdam dat voor iedereen die het wil volstrekt duidelijk 

heeft gemaakt en daarom dacht ik dat de vergadering ook zou kunnen stemmen 

omdat ik daar namelijk niet zie hoe wij hier in de discussie nog nadere aspec

ten kunnen toelichten. t~en is er voor of men is er tegen om duidelijk in het 

liberaal manifest tot uiting te brengen hoe de non discriminatie nader wordt 

uitgelegd. Dan kunnen we het daarna over de redaktionele vorm hebben, maar 

eerst over de vraag of dat in het manifest moet ja of nee. Ziet de commissie 

dat ook zo. 

Ja en als de vergadering daar ja op zou zeggen dan moet dat opgenomen worden 

in de passage mens en recht onder discriminatiebestrijding. Daar wordt 

ook weer gesproken over de het niet discrimineren. Daar zijn de voorbeelden 

niet in opgenomen omdat W1J er toen nog van uitgingen dat die in de beginsel

verklaring zouden staan. Ik geloof dat men het recht heeft om nu ze uit de 

beginselverklaring zijn gehaald om ervoor te stemmen of eventueel tegen te 

stemmen om die voorbeelden wel op te nemen nu in het liberaal manifest dus 

op pagina 22 onder kolom c in de paragraaf discri~nGtiebestrijding. 

~~eijeran. 

Ik heb me wat verwonderd over die brief van de commissie want ik dacht niet 

dat in Nijmegen gesteld was dat het dan naar het liberaal manifest zou zijn. 

De tekst van de amendementen 42 en 46 die daar ongeveer gelijksoortig zijn 

aangenomen geeft daar ook geen aanleiding toe en procedureel vind ik dit dus 

een wat wonderlijke zaak. Een wonderlijke zaak dat je zondermeer zou zeggen 

het is daar verdwenen. 

We gaan er nu over stemmen. Het is in Nijmegen al dan niet ter sprake gekomen, 

maar de commissie zegt door sommigen wel, door sommigen niet het wordt nu zoals 

het hoort aan de vergadering overgelaten om te beslissen of het naar het manifest 

gaat of niet. Of dat nou in Nijmegen wel of niet gezegd is doet er niet toe 

u beslist daarover nu. Ik stel, ik breng in stemming het voorstel van de 

commissie om het nu in het manifest te behandelen. Groen voor. Groen tegen. 
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Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Ik krijg de indruk dat het 

wel wordt behandeld. Nu over de inhoud. Het voorstel zegt dat het voorstel 

om het in behandeling te nemen aangenomen is. Wie wil over het amendement 

als indiener dus ik spreek over 47, 48, 49 en 50 het woord. Wie als indiener. 

Dan de commissie. 

De heer Geertsema. 

De commissie is er bepaald voor gezien vele discussies die zich daarover 

hebben afgespeeld. Gezien ook de heel duidelijke uitspraak die al in een 

heel vroeg stadium door de heer Vonhoff is gedaan om het puntaal hieraan toe 

te voegen. Dus dat betekent in ieder geval dat het amendement wat dat onderdee: 

van het amendement van de ondercentrale West-Friesland 49 dat wij dat graag 

zouden willen aanbevelen. Ik zou het verder graag, ik vind dat als je alles 

gaat opsommen ook nog met leeftijd, geestelijke en lichamelijk gesteldheid 

vraagt de commissie zich wel af als de opsomming al te lang wordt of je dan 

toch weer niet afbreuk doet aan het geheel. Het is de vraag of de discriminatie 

op grond van geestelijke en lichamelijke gesteldheid en leeftijd of die toch 

niet van een totaal andere orde is dan de andere onderdelen die wij hebben 

genoemd. De commissie is er dus voor om uitsluitend in het amendement 49 van 

de ondercentrale West-Friesland wat betreft de taal over te nemen en verder 

aan te houden de tekst zoals die stond in de beginselverklaring. 

~ijnheer van Semmelen. 

Ja mijnheer de voorzitter wij hebben destijds van de afdeling den Haag het 

amendement 42 ingediend hetgeen het in Nijmegen gelukkig met ruime meerderheid 

mocht halen. Wij sproken ons toen uit heel duidelijk tegen iedere vorm van 

discriminatie. Wij vinden namelijk het noemen van discriminatievormen en voor

beelden al discriminerend. Ik moet u zeggen wat nu in de brief van 29 augustus 

wordt vermeld een aantal zaken mist, elementen. U wilt dat begrijp ik van de 

voorzitter van de commissie die wil niet uitputtend zijn, maar ik vmnd dat 

we dan toch wel moeten trachten, ik moet u zeggen dat discriAnatie bijvoorbeeld 

van gehandicapten in deze samenleving buitengewoon groot is. Ik mag hetzelfde 

zeggen en dat gebeurt dagelijks in onze kring tov mensen tov mensen met een 

afwijkende haardracht en tov mensen die zich afwijken kleden. Dit zijn voor-
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beelden vooral tov die gehandicapten door zou ik zeker opstaan dot u die op-

neemt. 

!-~ar dot is niet ingediend. 

Geertsemo. 

Dot kun je vollen onder 49 niet discrimineren op grond van lichamelijke gestelc·

heid. 

tlijnheer de voorzitter er is een wezenlijk verschil in discriminotie tussen 

dotgene wat de wetgever doet en de feitelijke mootschappelijke discriminatie. 

De politiek heóft zich met een aantal discriminoties in de loop der jaren 

in hevige maote bemoeid. De politiek doet zijn best om het leven voor de 

gediscrimineerde gehandicapten zo goed mogelijk te maken, moor we hebben 

hier in~rste instontie een voorstel liggen dot in belangrijke mate de basis 

van onze wetgeving op de longe duur zal gaan beïnvloeden. 

r1ijnheer de voorzitter de heer Geertsemo heeft aangevoerd dot er een aantol 

moeilijkheden dreigen als wij de lijst al te long gaan maken. Ik docht dot 

dat nu juist de reden was waarom een aantol van ons tegengestemd hebben 

niet omdat wij tegen enmge vorm van discriminotie zijn, moor omdat dotgene 

wat mijnheer Geertsemo doet op dit moment ook eigenlijk al weer discriminotie 

is. De essentie van dotgene wat ik zou willen betogen komt er op neer dat 

de commissie nog eens een keer zeer kritisch zou moeten nagaan welke punten 

in elk geval nog in de lijst zouden moeten komen en dot in elk geval duidelijk 

gemaakt moet worden dot de lijst nooit en te nimmer een limitatieve lijst 

kon zijn. 

Jo voorzitter ik geloof dot er toch een belangrijke zaak is om er hier wat 

over op te nemen. In de beginselverklaring is dot niet gebeurd om het inderdaad 

niet te long te maken. Het liberaal manifest kon wat langer gemaakt worden 

en zal don aanbeveling verdienen om toch deze dingen aan te nemen. Zij het 

dot ik het met de vorige spreker eens ben dot die kwestie niet limitiotief 

is en ook niet kon zijn en daarom zal het oo de gronden moeten worden die de 
heer Geertsemo wil opnemen. 
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i'~ag ik het als volgt in stemming brengen. Hoewel ik dacht dat het duidelijk 

was dat er wel een opsomming wordt opgenomen breng ik in stemming de vraag op

somming of niet en daarna en net opsomming of niet bedoel ik het oorspron-ç 

kelijke voorstel en daarna gaan we over de aanvullingen stemmen. Of taal er 

bij moet of geestelijke enz. Wat wilt u dan. 

Ik dacht dat over het principe van een opsomming nu net al gestemd was, maar 

Dat dacht ik ook maar er zijn twee sprekers die het opnieuw aan de orde steller 

en als de zaal het er mee eens is. 

Ik denk dat u de betreffende spreker buiten de orde moet verklaren hierover 

is al besloten. Ik denk dat er nog twee dingen voor ons liggen. De eerste 

vraag is moet de opsomming worden gepresenteerd als een limitatieve of als een 

inleidende of voorbeeldgevende. Daar hebben we 2 amendementen voor 47 en 48. 

Ik denk dat die qua intensie precies hetzelfde zijn. Daarvan zouden we er 

een kunnen aannemen en vervolgens hebben we dan nog taal, lichamelijke gesteld

heid en leeftijd. 

Ik stel eerst aan de orde de aanvullingen. Wie is er voor om de taal op te 

nemen in de opsomming. Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. 

Rose voor. Rose tegen. Taal opnemen in de opsomming een herstemming. Groen 

voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Het stembureau deelt mee dat de taal is aangenomen. Nu krijgen we de geestelijke 

gesteldheid, daarna krijgen we de lichamelijke gesteldheid. Eerst de geeste

lijke gesteldheid. Wie wil dat opgenomen zien voor groen. Groen tegen. Oranje 

voor. Oranje tegen Rose voor. Rose tegen. Aangenomen. Dan krijgen we de 

lichamelijke gesteldheid en dat wordt dan samen redaktioneel samenvoegen. 

Voor groen. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen.ç 

Ook aangenomen. Nu stellen we nog voor om de leeftijd erbij te 

halen. Wie is ervoor om de leeftijd op te nemen. Groen. Tegen groen. Oranje 

voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dot is verworpen. Nu komt nog 

de vraag op de opsomming moet worden vooraf gegaan door onder onderen wie is 

doorvoor alle kleuren. Tegen alle kleurene Aangenomen. Hi«mee is de brief 
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afgehandeld don gaan we over naar amendement 294 en 295 van het liberaal manifest. 

Het lid van de commissie de heer Talsmo maakt mij er op attent dat er een 

comminucatiestoornis is geweest op hoog niveau namelijk tussen de commissie en 

het secretoriaat en dat het niet alleen om 294 en 295 goot maar ook om 293 

en 296 dus een ervoor en een erna. U krijgt er dus nog 2 extra 293 tm 296. 

Afdeling den Haag over 293 en 296 ook van den Haag. 

; ;ijnheer Troost. 

Voorzitter wij hebben er al een toelichting bij gegeven om zo kort mogelijk 

te kunnen zijn. Wij zouden graag even afwachten of er iets onduidelijks in 

onze äoelichting staat. 

Het woord is aan de heer Tolsmo nafTlens de commissie. Toch de andere 2 eerst. 

294 bollenstreek1 Niemand namens de indieners don 295 Bussum. Don toch 

de heer Talsma. 

~.ijnheer de voorzitter ik zou het op prijs stellen om even uiteen te mogen 

zetten wat de bedoeling is van de tekst dan heb ik meteen hoop ik beantwoord 

de vier gemaok'2opmerkingen. Ik vestig er de aandacht op dat wij dit geschreven 

hebben voor Koninginnedag en de inhuldiging en voor alle kraakrellen in 

Amsterdam. Wij hebben gezegd wij moeten de burgerlijke ongehoorzaamheid wel 

zien als een signaalwerking als een signaal. Het is niet van ons die vondst 

~oor van de heer Vonhoff. Wij vinden het uitdrukkelijk nodig om te erkennen dat 

burgerlijke ongehoorzaamheid soms een signaal kon zijn en wij wijzen er dan 

op dat de overheid tot taak heeft om te zorgen dat de wetten en de regelingen 

zie ze gemaakt heeft niet verouderd zijn, dat ze bij de tijd blijft en dat 

er een signaal kan komen als dat niet het geval is. Als dat inderdaad zo is 

dat de overheid in gebreke is dan is het haar taak om te zorgen te komen tot 

een uitspraak, een uitspraak van het parlement, van de provinciale staten van 

de gemeenteraad en wij zeggen als dat dan wel gebeurd is don moet ook die 

uitspraak worden nagekomen en worden geeerbiedigd. Dat moet dan gebeuren met 

nate niet meer dan nodig is in evenredigheid tot de betrokken belangen en in 

het besef dat als de overheid don haar gezag uitoefent, haar macht uitoefent 

ze dat niet doet o~dat ze die aan zichzelf ontleent maar aan de opdracht die 

ze van de burgers heeft gekregen. En wat hebben wij daarmee bedoeld. Dat wij 
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niet willen zeggen gezag is gezag en er mag niets gebeuren. Wij willen dat men 

deze voorafgaande dingen erkent om juist dan als de zaak gekomen is uit de 

sfeer van borreltafel en dergelijke meer in alle rust, in rustige zekerheid, 

in vastberadenheid dan te kunnen doen wat men nodig vindt en dan wel die 

maatregelen te treffen die dan nodig zijn en dan ook zonder aarzelen en 

ook zonder verder uitstel. De reden dat wij de vier amendementen niet kunnen 

volgen zijn dat de Bollenstreek betreft datis dus het amendement 294 die 

stellen het andersom. Die beginnen te zeggen de burgerlijke ongehoorzaamheid 

~s op zichzelf niet toelaatbaar en als die toch blijkt dan moet de overheid 

in het geweer komen. Ik heb geprobeerd u uiteen te zetten dat onze benadering 

is dat primair de burgerlijke ongehoorzaamheid moeten zien als een primair 

signaal dat de overheid in gebreken is gebleven om tijdig regelingen te 

treffen. Ik kom nu op den Haag die zegt wat bedoel je daar precies mee dat is 

293. Die zeggen dan wat in het rechtsgevoel leeft is voor ons een vreselijk 

onduidelijke omschrijving ik geef dat den Haag wel toe het is niet exact bepaal

baar maar ik wijs er den Haag wel op dat als zij dan zeggen van verouderde 

wetten kan de overheid moreel geen nakoming verlangen zij in negatieve zin 

precies hetzelfde onduidelijke begrip hanteert. Of iets wel of niet in het 

rechtsgevoel leeft is precies hetzelfde als de vraag of iets wel of niet 

verouderd is. Wij menen dat het begrip rechtsgevoel toch wel enige betekenis 

heeft. Dames en heren het is nou juist aan het parlement of de staten of de 

gemeenteraad om dat uit te maken. Een paar voorbeelden speciaal om den Haag 

aan te geven wat wij bedoelen. Al vele tientallen jaren is de zondagswet naar 

bijna ieders mening een paar gemeente op de Veluwe daargelaten volstrekt 

verouderd en die wordt ook helemaal niet meer toegepast. Bepalingen langjarig 

in de begrafeniswet over crematie zijn pas na tientallen jaren niet meer gebrui<t 

te zijn tenslotte afgeschaft oa door een inititatief van Oud. Velen zijn het 

er,over eens bijna allen dat de wetgevende bepalingen over abortus inmiddels 

niet meer leven in ons rechtsgevoel, zeker ook bepalingen over pornografie. 

We zijn het er allemaal over eens dat er allang een regeling had moeten zijn 

over het stakingsrecht. U ziet het toegepast op een manier die in strijd is 

met de letterlijke tekst van de huidige wet. Velen zijn het erover eens dat 

er ook een stakingsrecht moet komen voor ambtenaren. Hoe is nog even de vraag. 

We zien in de praktijk dat ze staken zonder dat er heel veel tegen gebeurt. 
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Tenslotte geloof ik ook dat we het er over eens zullen zijn misschien met 

enige nuances dat op het gebied van de woonruimtewet en mogelijk een leeg

standswet ook al duidelijk een verschil was tussen de praktijk en het rechts

gevoel. Wij menen dat het dus duidelijk is en zouden daarom onze tekst die 

zoals ik straks heb geprobeerd uiteen te zetten als een geheel moet worden 

gezien liever niet willen vervangen door verouderde wetten uit den Haag. Dan 

zegt den Haag nog dat zij niet begrijpt wat moet worden verstaan onder de 

beginselen van parlementaire besluitvorming. Wij bedoelen daarmee niet wat zij 

daar aangeven dat de meerderheid de minderheid moet respecteren en dergelijke 

meer. Wij bedoelen eenvoudig dat de uiteindelijke besluitvorming in onze 

samenleving niet plaats vindt bij aktiegroepen of commitees of waar dan ook 

maar alleen in de vertegenwoordigende lichamen. Wij willen als dat den Haag niet 

voldoende duidelijk is graag proberen of wij in de redaktie de woorden parlemen

taire bes'uitvorming nog iets zouden kunnen verduidelijken. haar wij bedoelen 

alleen aan te geven dat nadat allerlei maatschappelijke discussies en ckties 

hebben plaats gevonden uiteindelijk de vertegenwoordigende lichamen de beslis

sing moeten nemen. Dan nog de afdeling Bussum die stelt de zaak veel scherper 

in een sfeer die wij nou net hebben geprobeerd te vermijden in een sfeer van emotie 

Wij willen proberen te komen tot een standpunt wat wij zo goed mogelijk in 

onze tekst hebben neergelegd waar iedereen de bestuurlijke verantwoordelijk-

heid heeft in rust en zekerheid en in vastberadenheid zijn besluit op kan 

grondvesten. Wij zouden nu graag onze tekst willen handhaven en met deze commen

taren ieder van de vier amendementen willen ontraden. 

'iijnheer Troost. 

Ik geloof dat de heer Talsma over het hoofd ziet dat er een zeer wezenlijk 

verschil is tussen de formulering van de commissie mbt de nakoming van de 

wetten. De commissie zegt alleen die wetten die in het rechtsgevoel leven 

daarvan kan de overheid moreel nakoming verlangen. Alleen die wetten. Wij zeggen 

alle wetten moeten worden nageleefd alleen van verouderde wetten kun je het 

niet verlangen. Dat is een zeer wezenlijk onderscheid. U zet namelijk de deur 

open voor het betoog van deze wet die leeft niet in het hedendaagse rechtsgevoel 

en den moet u maar aantonen dat die er wel in leeft. Daar zit het probleem in. 

Wet wij in den Haag willen is dat in beginsel de wet nageleefd behoort te 
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worden, maar W1J erkennen u heeft genoemd het voorbeeld van de zondagswet, 

de abortuswet ea dat het niet kan en dat is dan omdat ze verouderd zijn. Dat 

1s een andere benadering en voor wat betreft de parlementaire democratische 

besluitvorming bestaat democratische besluitvorming het woord parlementaire 

stond er niet. Ik geloof ook dat het buitengewoon goed is dat het er niet 

staat omdat je het beginsel tot uitdrukking moet brengen waarom het gaat nu 

dit niet in de beginselverklaring geschied is en juist het leven en late leven 

als een ander er geen schade door lijdt maakt het mogelijk om in evenredigheid 

met de betrokken belangen af te wegen zinsnede die in de tekst van de com

missie voorkomt maar verder nergens op slaat. Den heeft dat gewoon verbeterd. 

Voorzitter ik wil dat laatste graag. 

Nee u heeft nog niet het woord. 

Mijnheer Meijeran. 

Ik mag de vergadering er op wijzen voorzitter dat de amendementen ook zijn 

ontwprpen voordat er Koninginnedag was voordat de grote keizer is ontruimd en 

voordat de prins hendrukkade aan de orde was. 

Het liberaal manifest werd zelfs aangenomen voordat de grote keizer werd ontruind. 

Ja en misschien wordt het verkiezingsprogramma ook nog wel geschreven voordat dat 

is gebeurd en daar gaat het dan juist om. De heer Talsma noemde de tekst van 

Sussum een verscherping het is verzwakking van de uitgesproken voorkeur die je 

tussen de regels door kunt lezen voor de burgerlijke ongehoorzaamheid. We hebbenç 

niet gevraagd om een scherp standpunt, maar om het naar de andere kant niet 

zo uitdrukkelijk stellen dan een hele tenevr is dat die burgerlijke ongehoor

zaamheid eigenlijk heel goed is en ik vraag me af als je die eerst zo hebt 

aangemoedigd met de groepen die daar dan gebruik van maken wat je dan in het 

parlement nog veel kunt doen. Dat zie je op het ogenblik wat de gemeenteraad 

van Amsterdam met de grote keizer doet als je eerst het zover laat komen. 

En met name ook het woordje steeds dat er verderop staat dat er steeds terug

hpude~dheid zou moeten zijn. Van al die agenten die iemand van de rote armee-
tract1on moet b t · pro eren e arresteren als d1e terughoudend is dan kan hij 
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zijn opdracht nooit uitvoeren want dan ligt hij straks onder de groene zoden. 

Het gaat er niet om in Bussum om scherp de andere kant uit te gaan, maar het 

gaat er om om de tekst van de commissie redelijk af te vlakken tot een redelijk 

beeld. 

Twee dingen mijnheer de voorzitter ten eerste van amendement 293 van de afdeling 

den Haag. Ik denk dat de afdeling den Haag gelijk heeft. Den Haag redeneertç 

in de trant van wetten gelden met uitzondering van die wetten die verouderd 

zijn. De commissie redeneert in de trant van wetten zijn niet geldig alleen 

die wetten die toevallig in het rechtsgwvoel leven die zijn van kracht. Dat 

lijkt mij een wat te liberale regeling. Tweede punt is dan de vraag hoe tole

rant wij moeten zijn tegenover burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik ben erg geschrok

ken van het gemak waarmee sommige mensen burgerlijke ongehoorzaamheid gelijk 

stellen aan pure anarchie, dat is natuurlijk wel iets anders. Je kunt de RAF 

niet meer afdoen als een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is pure 

terreur. Ik denk dat als je hebt te maken met krakers die er niet op uit zijn 

om een falend volkshuisvestingsbeleid aan de kaak te stellen, maar als je 

praat over krakers die er domweg opuit zijn om de fundamenten van de recht-

staat aan te tasten dat je dan niet meer mag spreken over burgerlijke onge

hoorzaamheid maar dat je inderdaad veel beter kunt spreken van pure anarchie. 

Als we praten over burgerlijke ongehoorzaamheid dan praten we over heel een

voudige dingen en ik denk dat je dan inderdaad moet pleiten voor een rustige 

vastberaden liberale aanpak en ik denk dat de tekst van de commissie in dot 

opzicht aanmerkelijk beter is dan de voorgestelde amendementen die allemaal 

een beetje een sfeer uitodemen van de 30e aoril waarvoor deze tekst duidelijk 

niet geschreven is. 

Het doelt dan behalve op 293 den Haag. 

Jo 293 den Haag heeft dus op iets heel anders betrekking. 

Ik denk dat de zaak duidelijk ligt. Kunnen W~J tot stem~ing overgaan. 
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nog op wijzen dat burgerlijke ongehoorzaamheid in het niet al te verre ver

leden vaak een initiering is geweest van maatschappelijke ontwikkelingen die 

nu algemeen aanvaard zijn. Daarin is ook te denken aan ontwikkeling bijvoor

beeld van een politieke partij. 

Twee zinnen voor de heer Talsma. 

Voorzitter deze tekst is uiterst zorgvuldig opgesteld en ik dacht dat alle 

nuances uit de zaal hierin zaten. Er staat uitdrukkelijk de burgerlijke 

ongehoorzaamheid kan in bepaalde gevallen een signaalwerking hebben en 

natuurlijk valt daar de rote armee niet onder. Wij zeggen verder niet dat 

de wetten die niet in de rechtsbeleving worden nagekomen. We zeggen dat de 

overheid daarvan ook moreel nakoming niet kan verlangen. Dat morele aspect 

kan alleen aan de overheid worden gegeven als het ook leeft in het hedendaags 

rechtsgevoel. Dus wat hier gezegd wordt is volstrekt juist en we hebben 

totaal verschil niet gemaakt met het begrip verouderd, we hebben alleen 

gezegd wat niet leeft kan ook moreel niet nagekomen worden. 

Wat gezegd wordt ~s juist. De zaal maakt nu juist uit wat volstrekt juist is. 

We gaan over tot de stemming. 293 den Haag wie is door voor groen. Tegen 

groen 0 Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Aangenomen. 

Dan krijgen we 294 bollenstrekke voor groen. Groen tegen. Oranje voor. Oranje 

tegen. Rose voor. Rose tegen. Verworpen. Dan 295 Bussum voor groen. Groen 

tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Het spijt me over

stemming. Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. 

Rose tegen. Verworpen. Dan gaan we naar den Haag 296. Groen voor. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Verworpen. 

Don gaan we over naar de alimentatie 302. Haarlem toelichting zoniet dan de 

commissie. 

Voorzitter de commissie heeft gemeend de alimentatie inderdaad met een aange

geven tijd van bijvoorbeeld 5 jaar te moeten beperken. De gedachte doorvan 

is dot de tegenwoordige gelijkstelling en gelijkwaardigheid van man en 
vrouw met zich meebrengt dot ieder van beide ook in stoot wordt geacht een 
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in beginsel voor zijn eigen levensonderhoud te zorgen. Vrij algemeen wordt 

aanvaard dat als een vrouw een aantal jaren haar beroepswerkzaamheden heeft 

verlaten om zich geheel aan het gezin te wijden zij niet 1, 2, 3 weer in de 

maatschappij haar eigen bestaan kan vinden. De termijn van 5 jaar ik geef 

het graag toe is betrekkelijk willekeurig behalve dat verschillende groepering

en en studiegroepen allemaal ongeveer in die tijd zitten. Sommigen 4 sommigen 

7. Wat Haarlem wil is toch eigenlijk weer wat anders die wil alimentatie in 

principe niet aan de tijd beperken indien er bepaalde situaties zijn waardoor 

de ene partner en dat is dan bijna altijd de vrouw zich nog niet zelfstandig 

kan weten te redden. De commissie is van mening dat op dat moment toch niet 

meer de verpli~hting van de gewezen man aan de orde is. Maar de situatie van 

den betrokkene zelf en die zal dan dus niet meer door haar man, maar door de 

sociale voorzieningen verder moeten worden gesteund. Vandaar dat wij er dus 

voorkeur aan geven om wel uitdrukkelijk een termijn van maximaal 5 jaren te 

noemen. Dus Haarlem ontraden. 

Kunnen wij over tot stemming. 

De afdeling Tilburg zou een pleidooi willen houden voor het amendement van 

Haarlem en wel om de volgende redenen. Volgens ons is het onmogelijk om alge

mene normen op te stellen waarin een relatie beeindigd kan worden. Het moet 

aan de rechter overgelaten kan worden hoe lang een alimentatie kan duren. Die 

kan dat beoordelen nov de situatie waarin een verhouding van mensen beeindigd 

wordt. Je kunt niet zeggen van over 5 jaar kan dat helemaal afgelopen zijn. 

In de 2e plaats wil ik nog de nadruk leggen op de betekenis van wat dit 

amendement of het voorstel van de commissie kan hebben voor eventuele kinderen. 

Het kan betekenen dat als de alimentatie gestopt wordt dat de partners zich 

aftrekken van de kinderen die zij zelf op de wereld hebben gezet. Een verzorging 

van kinderen moet op de eerste plaats blijven liggen bij de ouders. Dat is 

van ons. 

ilijnheer de voorzitter de vorige spreker heeft voortreffelijk verwoord wat ik 

ook had willen zeggen. Daar laat ik het dus bij. 



Band 7 

Blad 144 

Ja mijnheer de voorzitter ik moet de vorige sprekers dan toch echt afvallen. 

Ik geloof dat het uitermate onredelijk is orn de alimentatieplicht die iemand 

na een verbro~ken reeltie oplegt af te laten hangen van de situatie waarin 

de zwaakste partner zich toevallig b~indt. Daarmee leg je iemand een verplicht

ing op die niet afhangt van iets wat hij zelf heeft verkozen maar die afhangt 

van de situatie waarin zijn partner verkeert. Dus in slechte economische om

standigheden moet je langer alimentatie blijven betalen. Nou ik vind dat een 

bijzonder vreemde situatie. Ik geloof dat je op die manier op individuen 

afwentelt wat ook naar onze opvatting toch een overheidstaak zou moeten zijn. 

Nee we hebben geen re- en duplieken en hoe aantrekkelijk het is om te zeggen 

dat het eindpunt wat minder star is dan bij de anderen we doen het niet. 

We gaan nu stemmen tenzij er nog een nieuwe spreker is. Dan gaan we stemmen 

wie is voor het amendement Haarlem groen. Groen tegen. Oranje voor. Oranje 

tegen. Rose voor. Rose tegen. Het is duidelijk aangenomen. Nu hebben wij 

eerlijk ~s eerlijk nog de tijd tot 5 voor half twaalf omdat wij ook tien 

minuten te laat zijn begonnen en die mogen we dus inlopen tenzij de vergaderinç 

het niet wil. Dan zijn wij aan het eind van deze bespreking. Het is nu 

namelijk in de tijdrekening die we nu hebben elf uur. Dames en heren de 

vergadering wordt geschorst tot morgenochtend precies om half tien. 

Dames en heren ik heropen de vergadering het eerst onderwerp mens en staat 

waarvan de commissie een viertal punten als de belangrijkste heeft gezien. 

Namelijk inspraak artikel, het constitutioneel hof, het referendum en de 

politie. Voor we gaan discussieren moeten we eerst proberen om een stembureau 

te formeren. De heer Snappe uit den Haag. De heer Slegge uit Vlijmen, de heer 

van Dijk uit t"liddelburg. ~!evrouw Kombrink uit Apeldoorn en de heer Colimjon 

uit Ede. Dan nu het inspraakartikel. Dat is de brief van de commissie. 

Ik geef graag in eerste instantie even het woord aan de heer Geertsema. 

Voorzitter ik dacht niet dat het een zaak was waar we erg lang over hoeven te 

discussieren. Er is bij de behandeling van de beginselverklaring en wel van 

artikel 8 waar een nogal vrij ver uitgewerkt onderdeel stond over de inspraak 

is gezegd dit is te uitvoerig voor een beginselverklaring. Breng dat nu over 

het liberaal manifesto naar 
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Er was ook een motie von de vereniging van staten- en raadsleden motie 314 

die daar al min of meer op vooruit liep en zei als dat inspraakstuk uit artike: 

8 geschrapt wordt dan moet het nog opgenomen worden in het liberaal manifest, 

maar heeft dat verwoord op een iets andere wijze don de commissie het had 

gedaan in de beginselverklaring. De commissie stelt er erg veel prijs op 

dat toch de tekst uit de beginselverklaring zou worden overgenomen. Wat is 

het vervchil in de tekst van de commissie staat dat als die mensen wier 

hun mening bij een inspraak niet gevolgd is achteraf de redenen daartoe ken

baar moeten worden gemaakt. Dus laar ik zeggen min of meer nominatief aan die 

mensen moet worden meegedeeld waarom van hun opvatting is afgeweken. Terwijl 

de vereniging van staten- en raadsleden volstaat dat de verwerking openbaar 

wordt gemaakt. Wij vonden onze eigen tekst toch tbv al die inspraak iets 

duidelijker. Dat is eigenlijk het punt waar het over gaat. Heel principieel 

meningsverschil. 

Wie wenst daarover het woord. 

Meijeran. 

Ik wachtte op de vereniging van staten- en raadsleden maar als die het niet 

opneemt dan wil ik toch graag iets zeggen. A dat ik met de behandeling 

hier helemaal geen moeite heb procedureel dat het verschoven is omdat dat 

uit het amendement voortvloeit. Dat gisterenavond bij een verschoven onder

werp bepaald niet het geval was, maar B dat de heer Geertsema zegt het was 

niet principieel daarom dacht ik dat het praktisch was, maar misschien had 

de heer de Bruine dat willen zeggen dat het praktisch was dat je het niet nomi

natief meedeelt maar dat je dat wat in algemene termen stelt. 

Ja voorzitter juist zoals de heer Geertsema de voorzitter van de commissie 

het verschil heeft geformuleerd. Het is bepaald niet ptincipieel het is 

hooguit praktisch. Door de tekst van de ve~niging moet het stuk openbaar worden 

gemaakt, maar wordt niemand gehinderd om de lijn te volgen zoald die door de 

commissie wordt voorgesteld. ~1aar er kunnen zich situaties voordoen dat er zo 

ontzettend veel insprekers zijn dat het eigenlijk niet meer verantwoord is 

als iemand kosten te besteden om de inspraakprocedure af te ronden zoals door 
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de commissie wordt voorgesteld en vandaar dat de vereniging geprobeerd heeft 

een wat praktischer tussenoplossing te vinden die tot uitwerking van de 

co~missie niet in de weg staat. 

Ik dacht dat we nu tot stemming over kunnen gaan en dat we dan eerst in stem

ming brengen motie 314 van de vereniging van staten- en raadsleden. 

Goren voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Aangenomen. Dan komen we aan punt 2 het constitutioneel hof. Er zijn 

een amendement ingediend 331 van de kamercentrale Gelderland. 

De heer Wielinga. 

Ik spreek over dit amendement met 2 petten op allereerst als lid van de le 

kamerfraktie die zich ook persoonlijk aangesproken wordt door een grievende 

tekst. In het manifest staat een grievende passage mijns inziens omdat er 

een zinsnede in staat dat soms bewust in strijd met de grondwet wordt behandeld. 

Dat wordt zomaar zonder adstructie hier gezet en ik geloof dat je dan toch wel 

van goede huize moet komen om dat waar te maken en ik zou dat verre van willen 

zien. Bovendien staat er in deze passage waar het amendement van de karner

centrale Gelderland over constitutioneel hof gaat een onjuiste zaak dat er 

geen correctiemiddel is wanneer de staten generaal het met de grondwet 

niet zo nauw zou nemen. Dat correctiemiddel is er wel er is zelfs een ideaal 

correctiemiddel dat zijn de periodieke vcrkiezingen waarbij de bevolking de 

leden van de staten generaal die het niet zo nauw nemen met de grondwet kunnen 

opzij schuiven. Dat is ook beter. Tweede correctiemiddel wat veel belangrijker 

nog is denk ik want het eerste is wat formeel dat is de openbaarheid van verga

dering. Als ik kijk naar het constitutioneel hof met name de rechterlijke 

macht dan constateer ik dat de rechter onafzetbaar is, de rechter niet in het 

openbaar vergadert, dat hij in grote problemen zou komen wanneer hij in poli

tieke zaken betrokken wordt hetgeen bij zijn benoeming ook tot problemen 

kan leiden. Er is nog een andere ontwikkeling heel recent waardoor constitutio

neel hof een slechte zabk zou zijn en dat is namelijk het funktioneren van de 

raad van State. De asviezen van de raad van state die zijn zoals iedereen 

zal weten binnenkort openbaar en dat betekent aangezien de raad van state op dit 

punt uitermate allert is en de beste mensen in ons land heeft die wij op dit 
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gebied te brengen hebben dat strijdigheid met de grondwet in ieder geval 

al voor dat een wetsontwerp bij de 2e kamer aan boord komt als het al het geve. 

is in het wetsontwerp zondermeer al duidelijk zal zijn. Bovendien hebben 

we zoals u bekend is ook nog een 2e poot van de staten generaal die met 

name het punt over de grondwettelijkheid nogal sterk in zijn overwegingen 

betrekt dat is de eerste kamer. Dan zullen we er nog een apart punt bij 

stellen dat de grondwetswijziging die op dit moment aan de orde is dat daar 

over dit punt ook gesproken is en dat met zeer grote meerderheid zowel 

in 2e als le kamer een constitutioneel hof als vreemd aan onze organisatie 

verworpen is en dat dus de praktische mogelijkheid van het ministerie 

vrij klein is. Dat is op zich geen principieel argument. Mi~principiele 

argument is dat het zeer ernstig zou zijn wanneer de VVD in mijn ogen althans 

hier ernstig wanner de VVD de toetsing van wetten, wetsontwerpen van de grond

wet uit de volksvertegenwoordiging rechtstreeks cq niet rechtstreeks maar 

kortendeels rechtstreeks gekozen is zou leggen in handen van een klein 

college onafzetbare mensen die in beslotenheid vergaderen. Ik pleit dus zeer 

sterk tegen dit amendement, tegen de tekst van het manifest en ik de 2e pet is 

dat de commissie binnelandse zaken daarin unaniem is. Het is ook tegen de 

tekst dus voor het amendement Gelderland. 

>1evrouw Cappeijne. 

t1ijnheer de voorzitter het is natuurlijk weleens aardig om een demonstratie 

van eensgezindheid tussen 2e kamerfraktie en le kamerfraktie ten beste gegeven. 

Ik kan mij geheel scharen achter het betoog van de heer Wielinga. Ik zou er 

nog 2 opmerkingen aan toe willen voegen. In de eerste plaats dat zeker vanuit 

het beleid van de 2e kamerfraktie de wens gericht is op het geven van zoveel 

mogelijk invloed aan de volksvertegenwoordiging en daarmee zou de invoering 

van een constitutioneel hof in strijd zijn omdat daarmee invloed aan he·c parle

ment wordt ontnomen. Een 2e opmerking is deze dat als in de praktijk iemand 

een rechtzaak begint door het constitutioneel hof en zich verweert tegen een 

bepaling in een wet die instrijd zou zijn met de grondwet dan wordt dat doet 

iemand dan meestal omdat hij zelf wat ongemak heeft van die wet in een bepaalde 

invloed en er wordt een uitspraak gedaan van het constitutionele hof dat die 

figuur gelijk heeft zodat er gezegd wordt je inderdaad die bepaling is ergens 
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eigenlijk in strijd met de grondwet den ontstaat er een soort ven schemer

situatie. Went den wordt er alleen meer een rechtuitspreek gedaan in een 

individueel gevel en die bepaling weervan het constitutionele hof gezegd heeft 

dot die in strijd 1s met de grondwet die blijft den in de lucht hengen je 

sommige zullen den zeggen deer hou ik voorteen rekening mee. t~cr je het 

constitutioneel hof kon vele uitspreken doen. De hoge reed zegt ook 

weleens in het ene arrest dit en in het endere arrest dat. Die regel blijft 

dus bestaan en die wordt niet afgeschaft en dat is lijkt mij een ven de onvolkc

menheden en leente in het systeem van toetsen door het constitutioneel hof. 

Een reden temeer om een dergelijk systeem niet in te voeren. 

De heer Korthels Altes. 

Als je den toch een demonstratie hebt ven eenheid den moet je dat zo goed moge

lijk doen. Ik had eenvenkelijk alleen meer een vraag willen stellen con do 

commissie, meer de heer Wielinga en mevrouw Ccppeijne hebben mij geinspi~ 

reerd om ook nog een opmerking te plaatsen. Eerst de vraag en dat is dit 

uit welke min of meer oktvele voorbeelden in het naderlands staatsbestel blijkt 

dat er enige behoefte zou zijn een een constitutioneel hof. Ik hoef het niet 

op mijzelf te betrekken geen per lementslid zijnde zoals de heer ~Jielinga 

die zegt er staat een grievende opmerking in. ; iij grieft is het niet maar ik 

stel gewoon nuchter de vraag waoruit blijkt de behoefte van toetsing ven de 

wetten aan de grondwet in Nederland. Een tweede wet ik wou zeggen is een op-

merking en dat is de heer Wielinga heeft gezegd dit is vreemd con ons staats

bestel. Dat is waar. Ik zou willen zeggen waarom is dit vreemd een ons staats

bestel. In welke lenden kennen wij constitutionele hoven. Of toetsing van de 

wetten aan de grondwet door de rechter, dat is in de verenigde staten van 

noord crnerika, dat is in Duitsland, dot zijn beide federatieve staten. 

En wat wordt deer getoetst, daar worden de wetten ven de individuele staten 

en de wetten ven de federatie getoetst aan de grondwet van de federatie. 

Moer wij zijn 1n Nederland een eenheidsstaat. Er vellen hier geen wetten ven 

deelstaten te toetsen. Daarom is hier de behoefte aan een constitutioneel hof 

nooit opgekomen. Dat is dus typisch dat post in de structuur van een federa

tieve staat en niet van een eenheidsstaat. Wij moeten dat goed voor ogen 

houden en niet denken ach het is een aardige moderne gedachte, we lopen door 
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achteraan. De gedachte is niet modern. De gedachte is tegen de staten generaal 

bovendien niet aardig. 

De heer i·ieijeran. 

Een opmerking, een vraag. De gedachte is niet modern, ik mag herinneren dat in 

1973 er een ontwerp resolutie is geweest waarbij de VVD zich voor instelling 

van een constitutioneel hof zou willen uispreken en dat oud minister Polak 

toen de eensgezindheid al bij voorbaat heeft gedemonstreerd door een zeer 

gefundeerd betoog ter tegenstelling te geven waarna de vergadering ook het met 

overgrote meerderheid heeft verworpen. Ik hoop dat dat nu weer geveurt. De 

vraag is deze aan de kamercentrale Gelderland ersteat te schrappen, maar daarna 

staat er voor de toelichting een zinnetje de instelling van een constitutioneel 

hof dient te worden verworpen. Ik begrijp dus eigenlijk misschien dat het amen

dement bedoelt die zinsnede op te nemen. Ik dacht dat je beter alleen maarç 

kon schrappen ook je niet af moet zetten tegen iets waaraan behoefte niet 

gebleken zou zijn om het wel te doen en dat je dus moet volstaan met schrappen 

en als Gelderland bedoelt er wat anders op te nemen dan zou ik het graag in 

twee delen in stemming gebracht zien. 

Is er iemand van de kamercentrale Gelderland. Wij hebben het zo begrepen dat 

door het schrappen van de tekst men daarmee heeft willen aangeven dat een 

constitutioneel hof er niet dient te komen. Ik docht niet dot het een nieuw 

amendement was. 

Mevrouw Kombrink. 

Gelderland goot akkoord met schrappen. 

Wie wenst er nog verder het woord. Niemand. Don graag het woord aan de heer 

Geertsemo. 

Loot ik allereerst duidelijk maken waarom deze possage er 1n staat. Uhebt ooj 

uit het stuk wat u uitgereikt is kunnen zien dot er op dit punt geen smal! 

feelings bij de commissie bestaan. De commissie zegt wij loten dit punt graag 

aan de vergadering over, maar het punt van het constitutioneel hof stond des-
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tijds in het vorige liberail manifest is toen niet door de partij behandeld. 

Wij hadden het gevoel dat als wij er niet een passage over opnamen de partij 

niet de gelegenheid zou krijgen om nu een een definietieve uitspraak te doen 

vandaar dat wij de passage hebben opgenomen en dat betekent dat u er vandaag 

over kunt discussieren maar de commissie legt zich van harte gaarne bij een 

uitspraak zoals u die waarschijnlijk zou doen neer. t1aar het is natuurlijk 

duidelijk dat ik op de vraag moet antwoorden want wij dragen wel verantwoor

delijkheid voor de tekst moet antwoorden op de vraag die de heer Korthals 

Altes heeft gesteld en met name ook op de vraag zoals de heer Wielinga die 

heeft gesteld. Ik weet niet of ik de heer Korthals Altes gelukkig kan maken 

met een aktueel voorbeeld, maar ik kan hem wel een voorbeeld noemen waarin ik 

zelf in de 2e kamer tegen een wetswijziging heb gestemd met de uitdrukkelijke 

mededeling in het openbaar dat ik vond dat het nieuwe artikel in de provincie

wet waarin het toetsingsrecht van gedeputeerde staten voor gemeente boven 

de 100.000 en onder de 100.000 verschillend werd geregeld dat dat heel dui

delijk in strijd is met de grondwet waar het systeem van is naar mijn mening 

maar door hoeven we nou vanmorgen niet over te discussieren moor waarvan het 

systeem heel duidelijk is dat alle gemeente gelijkelijk behandeld moeten 

worden. Door hebt u een voorbeeld waarvan ik zei door heeft het parlement een 

beslissing genomen in strijd met de grondwet zoals dot gelopen is blijkt 

ook dot de heer Wiebengo geen gelijk heeft als hij heel veel vertrouwen 

stelt in de raad van state, want de rood van state is aan dot punt helemaal 

niet toegekomen want het was een omendement wat nauwelijks in de 2e kamer aan 

de orde is gesteld, daar aanvaard is dus geen enkele mogelijkheid van toet

sing door de rood van state. In een ochternamiddag werd daar naar mijn mening 

de grondwet geschonden. Dit dus als voorbeeld en don krijg je dus dat we een 

procedure hebben tot wijziging van de grondwet met 2/3 neerderheden en derge

lijke, maar als je een artikel aanneemt in een wet wat strijdig is met de 

grondwet is dot veel makkelijker want dan hoef je die ingewikkelde procedure 

van wijziging van de grondwet niet te volgen. Ik zeg niet dot het allemaal 

bewust gebeur~ is, maar het is ook niet zo dot men kon zeggen iets dergelijks 

doet zich nooit voor. :,ijnheer Romme ik zal de argumenten niet herholen heeft 

destijds tegen de deltawet gestemd omdat hij vond dat de deltawet in strijd 

was ~et de grondwet en dat eerst de grondwet gewijzigd noest worden voordot 
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de deltawet aanvaard zou kunnen worden.Deze dingen doen zich voor, wij hebben 

dit als ~ogelijkheid willen signaleren. Wij erkennen volledig ook de tegen

argumenten die daartegen bestaan zoals die verwoord zijn door de heer Wiebenga 

en mevrouw Cappeijne en door de heer Korthals Altes. Wij laten graag het 

oordeel aan de vergadering over. 

Ik kom nu aan de stemming amendement 331 van de kanercentrale Gelderland. 

Dan krijg ik dus dat betekent het constitutionele hof schrappen. Groen voor. 

Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Het amende

ment is aangenomen en het constitutionele hof is bijna kamerbreed verworpen. 

We komen aan punt 3 het referendum motie 346 van Hilversum en motie 347 van 

Enschede. Wie wenst daarover het woord. 

~·'ijn naam is \'îarije vertegenwoordiger van de afdeling Hilversum. Gelet op de 

inhoud van de motie van Enschede heb ik geen behoefte van een behandeling van 

onze motie. 

Dus u trekt uw motie in. 346 van Hilversum wordt ingetrokken. 

Ja ~1ijnheer de voorzitter de afdeling Enschede is van mening dat er inderdaad 

ernstige bezwaren kleven aan een beslissend referendum, maar we geloven wel 

dat het goed kan zijn over zaken die inderdaad breed in de bevolking spelen 

die bevolking ook inderdaad te raadplegen. Op het ogenblik bestaat daarvoor 

wel de opiniepeilingen, maar die hebben toch een vrijblijven karakter. J•e 

kunt in een opiniepeiling gauw een mening zeggen zonder je goed op de dingen 

te bezinnen. Wij denken dat door een consultatief referendum iedereen in Neder

land gedwongen wordt over die zaak na te denken, gedwongen wordt daarover 

bij het referendum een gefundeerde mening te geven en we denken dat die 

stellingname ook een belangrijke rol moet en kan spelen bij de besluitvorming 

die uiteraard bij de politieke lichamen in dit land moet blijven. 

hijnheer Swart-! levrouw Cappeijne. 

nijnheer de voorzitter mag ik even een punt van orde. Het was dacht ik de gewoonte 
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Als ik het goed begrijp voorzitter dan is dus nu alleen nog maar aan de orde 

motie 347. Motie 347 zegt dot er een staatscommissie ~oet komen. Het punt van 

het referendum is bepaald een heel moeilijke zaak. We hebben destijds zowel 

mevrouw Cappeijne als de heer Korhals Altes herinneren het zich de commissie 

kiezer gekozene gehad. Die een oordeel over het referendum heeft gegeven 

overwegen een vrij negatief oordeel. iiaar sindsdien zijn de ontwikkelingen 

natuurlijk toch doorgegaan. Ik zou het jammer vinden hoezeer ik ook over

tuigd ben dat de tijd weer rijp is om over het referendum weer eens nader 

te praten wanneer de deze vergadering niets anders zou doen dan de zaak ver

wijzen naar een staatscommissie, want wij hebben het helaas als partij hoeveel 

mocht we ook hebben toch niet volstrekt in de hand of er een stootscommissie 

zal komen. Ik zal eigenlijk de gedachte willen voorleggen aan deze vergadering 

en aan het hoofdbestuur of er toch na al die jaren sinds de commissie kiezer 

gekozene niet weer reden is om ook in partijverbond dit te bekijken en dan 

kun je dus het ene doen pleiten voor een stootscommissie maar tegelijker-

tijd ook het andere doen en pleiten voor een bestudering in partijverband. 

Voorzitter heel even voordat deze discussie inhoudelijk gaat worden wil ik 

graag op dit ogenblik inbrengen dat en dan praat ik hier namens de commissie 

binnenlandse zaken van de partij dat door dit onderwerp in studie is. Dat we 

van het congres van vorig jaar de opdracht hebben gekregen dit jaar die studie 

af te ronden en nog dit jaar krijgt onze portij vanuit de crnn~issie binnen

landse zaken een discussiestuk over de betrokken onderwerpen. 

>ievrouw Coppeijne. 

Ik heb nu begrepen uit de woorden van de heer Geertsema dat hij het amendement 

bijna bezig is over te nemen. Dat vind ik dan een meer positieve instelling 

want de heer Geertsema zegt we kunnen het ene doen en don hoeven we het andere 

niet te laten. Dot ben ik met hem eens. In het liberaal manifest wordt 
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zoals het nu in zijn concept voor ons ligt dacht ik van een referendum feli

kont afgewezen en dit amender1ent is een zeer aarzelend begin van het accepteren 

van een vorm de meest licht vorm van referendum namelijk een consultatief 

referendum waarbij een soort van adviesuitspraak wordt gedaan en geen bindende 

beslissing wordt genomen. En daar wordt dan alleen over aanbevolen een staats

commissie in te stellen. Het liberaal manifest ziet vooruit op een periode van 

8 a 10 Jaar dat komt wel overeen met de gemiddelde duur van staatsco~nissies 

dus ik denk dat we die periode nodig zullen hebben om een staatcommissie in te 

stellen die dan vervolgens een rapport maakt en dan denk ik dat we in een 

volgend liberaal manifest eventueel aan de hand van die uitspraak tot een meer 

definitieve beslissing kunnen komen. En ik verwacht dan ook dat er liberalen in 

die staatscommissie zullen zitten. Ik herinner me aan een andere commissie 

waar r~evrouw Fortonier in gezeten heeft en die een consultatief referendu~ 

heeft aanbevolen betrèffende het cauchen van een formateur geloof ik als ik 

me niet vergis, dus deze gedachte is weleens door de liberalen in een staats

commissie naar voren gebracht, maar niet overgenomen. Inhoudelijk nog een 

opmerking. l·:ijn persoonlijke mening is dat het referendum als bindende uit

spraak als eindpunt gezien kan worden en dat is voor rnij ook een grote stap 

op weg naar de voltooing van de democratie want inspraak is erg leuk maar 

het komt er toch eigenlijk op aan dat je je mondigheid tot uitdrukking kunt 

brengen door zelf in een bepaalde zaak een uitspraak kan doen en ik vind het 

altijd zo aardig dat een partij die de mond erg vol heeft over democratisering 

PvdA, die stap nooit durft te maken omdat men bang is dat de kiezers een 

ander standpunt in zullen nemen dan de PvdA zelf. Ik vind dat wij veel democra

tischer moeten zijn en het meebeslissingsrecht eerst via een eenvoudigeç 

stap zoals studie door een staatscommissie, maar ik hoop dat dat tot positieve 

resultaten zal leiden dat wij die stap mettertijd als liberale partij durven 

te maken. 

Het woord is aan de heer Snappe. 

frive omdat den Hoog over deze zaak verdeeld is. Ik wou de attentie ervoor 

vragen dat het consultatief referendum de zwijgende meerderheid aan het woord 

brengt. Aktiegroepen zijn machtig, maar vaak weten aktiegroepen toch zaken 

door te drijven oïndat zij invloed op het parlementWuitoefenen die eigenlijk . 
slechts door een minderheid worden onderschreven. anneer Je met een consultotlef 



Band 7 

Blad 154 

referendum kunnen dan bepaalde mensen zeggen alle~aal heel mooi maar we krijgen 

de raadpleging van de bevolkinghet is consultatief en dan is het parlement 

volkoMen vrij om aan de hand van om de mening van de aktiegroepen al dan niet 

van de zwijgende meerderheid een uiteindelijke beslissing te nemen. 

i":eijeran. 

Voorzitter ik dacht dat die staatscommissie waar mevrouw Kortenier dan mee 

had geholpen aan een advies voor een consultatief referendum over de keuze 

van de minister president of van de formateur waarschijnlijk eerder is geweest 

dan de datum waarop de partij zich heeft uitgesproken voor de handhaving van 

de bestaande procedure waar volgens de formateur wordt aangewezen bij kiezer 

gekozenen. Dan neemt niet weg uiteraard dat dat niet zo lang geleden is dat 

een partij zich er best weer eens over zou mogen uitspreken. Ik dacht dat 

mevrouw Cappeijne uit het feit dat je een commissie instelt niet mag afleiden 

dat dat een eerste stap is om dan ook iets te verwezenlijken. Dat is vooruit 

lopen op de conclusie van de commissie die ook best afwijzemzou kunnen zijn 

maar dat laat ik dan verder in het midden. Wat die commissie zelve betreft, 

die staatscommissie zal er waarschijnlijk wel 8 a 10 jaar over doen, maar wij 

zouden in het liberaal manifest opnemen dat we de instelling bepleiten en 

ik geloof toch niet dat we ook mogen aannemen dat het instellen van een commissie 

als men aan die wens gevolg zou willen gevenook 8 a 10 jaar zou duren. Het 

hoort dus naar mijn smaak bepaald niet in het liberaal manifest, maar de instel

ling van een eigen commissie of het afwachten van wat die reeds bestaande com

missie vertelt en het propageren dat er dan in breder verband van een staats

commissie wordt bekeken lijkt me op zich geen enkel probleem maar niet in dit 

liberaal manifest daaromtrent enigerlei uitspraak en zeker niet die een indi

catie zou kunnen geven van wat we misschien zouden willen als de studie voltooid 

is. 

De heer Swarto 

Ja ik zou hier willen reageren op wat de heer Meijeran gezegd heeft. De uitspraak 

die hier wordt gedaan bevat 2 elementen. De eers~ is dot het consultatief refe

rendum een belangwekkend middel ter versterking van de democratie kan zijn. 

Dat is de stellingname en de staatscommissie is doorvan een uitwerking. 
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Die staatscom~issie moet niet onderzoeken of een consultatief referendum wenselijk 

is, die staatscommissie ~oet uitzoeken hoe je in een ons staatsbestel passend 

systeem van referenda kunt ontwikkelen. Dat is een heel concrete opdracht. 

Ik denk dat dat inderdaad iets is wat misschien wel lang zal kunnen duren maar 

we hebben gisteren ook bijvoorbeeld een punt aangenomen dat de abortus 

bij wetgeving ~oet worden geregeld. We hopen toch ook niet dat dat tien jaar 

gaat duren. 

Wie wenst verder nog het woord, dan geef ik het woord aan de heer Geertsema. 

De commissie heeft zich natuurlijk ook bezig gehouden met de vraag of een 

referendum gewenst is of niet. Het is heel duidelijk dat datgene wat er in het 

liberaal manifest staat al is het niet zo vreselijk duidelijk want er staat 

alleen maar op pagina 25 in kolom C sluitstuk zou kunnen zijn de introductie 

van het referendum, ~aar als men uit deze criptische zinsnede afleid dat de 

commissie niet staat te juichen over een referendum dan klopt dat. Dat wordt 

onderstreept door dotgene wat mevrouw Cappeijne zei en niet bepaald alleen 

over het consultatief referendum had, maar het ook had over het bindend 

referendum. Ik ben van mening dat dat bindend referendum bepaald onze repre

sentatie democratie kan uithollen als er over een bepaald wetsontwerp een 

consensis is tussen de regering en het parlement. Je gaat dat wetsontwerp weer 

ter beslissing voorleggen in een bindend referendum aan de bevolking. De 

bevolking zou tegen dat wetsontwerp nee zeggen, dan heb je een soort crisis, 

een kabinetscrisis waar het heel moeilijk is om een oplossing voor te vinden. 

Als laat ik zeggen de regering van mening is om nu maar een voorbeeld te nemen 

dat zij hun werk niet meer kunnen doen als er niet een loonwet komt die de 

regering bepaalde bevoegdheden geeft als het parlement het daarmee eens is 

maar de bevolking dat afwijst dan moet de regering zeggen ja maar onder die 

omstandigheden kunnen wij niet regeren dan krijg je een heel noeilijke 

crisis en daarom houden wij vol dat een bindend referendum inderdaad in strijd 

kan zijn met onze representatiedemocratie. '~ar zoals het nu geformuleerd is 

een staatscommissie instellen als men vindt dat dat een nuttige zaak kan zijn 

dan vind ik dat best, maar ik zou het toch het allerbelangrijkste vinden, maar 

dat heeft de voorzitter van de commissie binnenlandse zaken ons al toegezegd dat 
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er op een congres waar veel makkelijker dan hier de diverse problemen aan de 

orde kunnen komen dat er daarover wordt gepraat. 

Voorzitter mag ik nog een opmerking maken. Enkele maanden geleden is er in 

Haren een congres geweest, een deelcongres en door was men unaniem voor 

een consultatief referendum. De hele dag is daarover geconfereerd. 

Akkoord maar een deelcongres is niet bindend. 

~ijnheer de voorzitter een punt van orde. Als u de commissie 2 instanties geef~ 

ben ik van mening dat de zaal ook 2 instanties moet hebben. Nee. 

Nee dat is niet juist namelijk er is afgesproken gisterenavond dat nadat de 

indieners van een motie of een amendement aan het woord zijn geweest dan er 

een kort antwoord komt van de commissie waarna de discussie begint. 

347 motie Enscheden. Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen

Rose voor. Rose tegen. Aangenomen. 

Ik kom aan het vierde punt de politie met een motie 338 van Voorschoten. 

Iemand van Voorschoten die het woord verlangt. De commissie. 

~evrouw de Graof- Geertsema. 

Ja voorzitter dit is een heel moeilijke zaak in het stadium waarin we ons 

bevinden. De commissie heeft juist geen uitspraak gedaan in het liberaal 

manifest over hoe de politie in de toekomst zal worden gestructureerd omdat 

dit punt op het ogenblik heel duidelijk via een ontwerp over de nieuwe poli

tiewet in de 2e kamer ligt en het dus heel gevaarlijk is om door een uit

spraak over te doen die voor tien jaar geldt omdat ik aanneem dat als het 

parlement een beslissing heeft genomen over dit ontwerp voor de herziening 

van de politiewet dat ze niet binnen tien, want het is nu als een immense 

arbeid geweest niet binnen 10 jaar weer een geheel andere organisatie van de 

nederlandse politie op gaan tuigen. Wat dat betreft zou ik geneigd zijn 

om te zeggen dit is een punt wat veel meer thuishoort in een verkiezingsprogra~ 

omdat het speelt op korte termijn en niet in een liberaal manifest. Vandaar 

noq~Qals datbwij de oraanisatie die vorm van de politie niet in het liberaal 
man1test neb en opgenomen. 
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Daar komt nog iets bij namelijk dat sinds zeer kort de commissie binnenlandse 

zaken een ontwerp voor een regeling heeft gepubliceerd die wij gisteren 

is aangeboden in een discussienota over het voorontwerp politiewet waarin 

voorzover ik vannacht de tijd heb gehad om het te bestuderen uiterst 

zinnige zaken in staan, maar ik geloof dat het eigenlijk niet juist ~s gezien 

de situatie waarin wij verkeren om in het liberaal manifest iets op te nemen. 

\vont u weet het liberaal manifest wordt herschreven komt in de loop van 81 

weer in uw vergadering, moor dan is naar alle waarschijnlijkheid het punt door 

het parlement al lo~beslist. 

Dus ~ijn voorstel zou eigenlijk zijn om over de organisatie van de politie 

niets op te nemen met andere woorden de commissie volgen die in het liberaal 

manifest daar ook niet over heeft opgenomen. 

De heer van Wijk. 

Dit betoogzorgt er voor dat ik een aantal dingen gewoon niet hoef te zeggen 

omdat onze commissie die gedachte onderschrijft. Onze commissie die duidelijk 

bezig is met een studie een scheiding van beleid beheer en gezag. Het zijn 

onderwerpen mijnheer Geertsema heeft het al gezegd die gewoon te ingrijpend 

zijn OQ dat zo op een voormiddag even te beslissen. Wij willen ook graag 

zeggen van vergadering stel de besluitvorming over deze zaak uit. Neem vandaag 

niet de beslissing. Ga de motie niet ondersteunen. Ik wil ook zeggen dat wat 

r1ijnheer Geertsema heeft gezegd dot dat werkstuk verschenen is. De aankondiging 

daarvan voorzitter staat in de komende vrijheid en democratie. Ik ga even een 

stukje promotie doen. Daar staat ook over datzelfde hoofdstuk een artikel ~n 

dat wordt natuurlijk duidelijk aanbevolen en we zijn op dit ogenblik 

bezig om te proberen te komen tot een congres in sa:nenwerking met de vereniging 

van staten- en raadsleden over deze materie om daar eens diepgravender deze 

zaak te bespreken. Dank u wel. 

De heer Korthals Altes. 

Er ligt een amendement van de afdeling Voorschoten waarvan ik meen dat het 

bepaald een belangrijke verbetering inhoud in ver,gelijking met de voorliggende 

tekst in het manifest. Het manifest laat zich terecht niet uit over de orga

n.L".at.i""'....t van de commissie. Daarover krijgt u 'net het verkiezingsprogram~1a 
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bepaald duidelijk voorstelt van de verkiezingsprogramma daarna dan over te pra~·~n. 

Het manifest haalt nog een aantal punten over de politie wel overhoop en die 

zegt het openbaar ~inisterie zou in de gemeenteraad of in de politiecommissie 

een beleidsverantwoording moeten geven. Ik geloof dat je daar wel tegen moet 

waarschuwen. De politietaak die gebeurt onder toezicht van het openbaar minis

terie en heèft niets te maken met de openbare orde, maar heeftfu maken met 

de uitvoering van vonnissen, de uitvoering van de strafwet en de opsporing 

van strafbare feiten. Dat is terecht in ons staatsbestel volstrekt gescheiden 

bezigheid die niets met lokaal bestuur te maken heeft ook al gebeurt dat 

binnen het gebied van een gemeente, moor het heeft niet met de gemeentelijke 

overheid en het gemeentelijk bestuur van doen. Wij rnaeten naar mijn overtuiging 

ook het openbaar ministerie niet verantwoording af loten leggen aan een gemeeR

teraad van gekozenen. Dot lijkt mij volkomen injuist. Een tweede punt is dot 

er gezegd wordt de raad zou hoofd van de politie moeten worden in plaats van 

de burgermeester. Ook dot is een voorstel wat we niet terugvinden in het amende

ment Voorschoten. Dot is een reden waarom het omendement Voorschoten krachtig 

ondersteund moet worden want welke groepering wij ook aan het woord horen 

binnen of buiten de portij we zijn het er allemaal over eens in Nederland dot 

de burgemeester het hoofd van de politie moet blijven en ook daarom in Neder

land niet een gekozen funktionaris is moor een door de kroon benoemde funktio

naris, mede omdat hij hoofd van de politie is. Dan laat onverlet dot er over 

de openbare orde hondhoving verantwoording moet worden afgelegd in de raad. 

~!aar men moet het commando niet in de rood leggen. 

Ik heb u niet buiten de orde willen plootsen mijnheer Korthals Altes, maar 

u was aan het laatste deel van uw betoog was motie 309. 

Jo en het eerste deel ging over 337 had ik het idee. Ik kon me voorstellenç 

dot we bij 338 ons echt beperken over de vraag moet de politie gemeentelijk 

georganiseerd zijn en daarna overgaan tot behandeling van 337. 

Wie wenst verder het woord. 

Roke a titre personnel. Ik moet zeggen dat ik het volledig met de woorden van 



Band 8 

Blad 159 

de heer Korthals Altes eens ben en zijn advies graag zal ondersteunen. 

De heer Geertsema. 

Ja voorzitter in voor in 338 dat niet een amendement is, maar een motie iso 

In 338 staat uitsluitend als voorstel in het liberaal manifest moet met zoveel 

woorden worden uitgesproken dat de politie zoveel mogelijk gemeentelijk geor

ganiseerd moet zijn. Dat gaat dus uitsluitend alleen de heer van Wijk heeft 

dat ook onderstreppt over de organisatievorm van de politie. 1oet je hebben 

nationale politie, moet je hebben provinciale politie of moet je hebben 

gemeentelijke politie. Dis discussienota die nu net verschenen is zegt je 

Moet een soort tussenvorm hebben tussen provinciale politie en gemeentelijke 

politie omdat het nu eenvoudig onmogelijk is om in alle 830 gemeenten in 

Nederland een gemeentelijke politie op te tuigen. Daarom zul je in de grote 

gemeente zul je gemeentelijke politie moeten hebben en verder provinciale 

politie. Dat is het enige waar 338 zich over uitlaat. De organisatievorm van de 

nederlandse politie. Daarom zou ik het bepaald heel sterk willen ontraden 

juist omdat daarmee ook vooruit gelopen wordt op de discussienota zoals 

die nu net in partijverband is tot stand gebracht. Een punt waar de heer Kort

hals Altes het over had is een ander punt waar ik best ook wel wat over zou 

willen zeggen, maar 338 is uitsluitend en alleen de organisatievorm van de 

politie en dat geloof ik dat in dit stadium in het liberaal manifest niet ver

standig zou zijn. Ik zou mij heel wel kunnen indenken dat het verkiezingsprogram 

wat voor de komende vier Jaar bestemd is dat dat wel op dit punt in gaat. 

Ook de heer Korthals Altes is het daarmee eens. 

Ik breng dan nu 1n stemming motie 338 van Voorschoteno Groen voor. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Verworpen. Wij hebben dames 

en heren nog een kwartier en stel dan nu voor om de overige moties en ar,lendement

en te behandelen en wij beginnen dan bij 312. 

:iijnheer de voorzitter mag ik een suggestie doen om toch wel enige vo~n van 

volgorde van belangrijkheid in de behandeling aan te brengen en dan met name 

amendement 337 wat daarnet al aan de orde gesteld 1s door de heer Korthals 

Altes. Verder lijkt het mij ook erg belangrijk dat a~ende~ent 330 van Rot-
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terdam besproken wordt omdat het hier ook gaat om een kernpunt van het liberaal 

manifest namelijk wel of niet scheiding van beleidsbepaling en beleidsuitvoering. 

Verder enendement 333 van de afdeling Assen over de binnengemeentelijke decen

tralisatie en als er don nog tijd over schiet amendement 313 van Assen over 

de leeftijd van het passief kiesrecht als dat de goedkeuring zou kunnen weg

drogen. 

· teijeran. 

Voorzitter graag bij 337 aansluiting maar ~n aansluiting daarop dan toch ook 

graog de strekking van 339. 

Ik dacht dat 337 en 339 samen zouden kunnen worden behand~d, daarna gaan we 

naar 330, 333, 313 en 339 indien de tijd dat toelaat. Kan de vergadering zich 

daar:nee verenigen. Dan stel ik nu graag aan de orde 337. ~Jie wenst daarover 

het woord. De commissie. 

Als het niet zou worden toegelicht door de indieners dan wil ik er graag wat 

over zeggen en daarmee dan tegelijkertijd ook even ingaan op datgene wat de 

heer Korthals Altes heeft gezegd. De opvatting van de commissie is en laat 

ik dan maar meteen datgene noemen wat de heer Korthals Altes sterk de nadruk 

op heeft gelegd. U vindt dat ook in een heel duidelijke zin in het liberaal 

manifest dat het feitelijk gezag staat nog bij daarover moet het zijn zijn geen 

misverstand blijven bij de burgemeester. i iaar wij vinden zoals ook tav de 

hele inspraak altijd vinden dat de inspraak een heel nuttig iets kan zijn ter 

informatie van degene die de beslissingen moeten nemen opdat hij zijn beslis

singen beter gefundeerd kan nemen dat het een bijzonder goede zaak is en 

het ~s helemaal niet iets revolutionairs want in heel veel gemeente gebeurt 

het op het ogenblik cl dot er beleidsnoto's tav de politie worden aangeboden 

aan de gemeentereed waarin het college van B en W natuurlijk met een beleng

rijke inbreng van de burgemeester en van de korpschef uiteenzetten hoe zij 

vinden dat het beleid van de politie ter plaatse moet zijn dat daar een dis

cussie plaats vindt over die zaken, over die nota in de gemeentereed maar 

de beslissing uiteindelijk hoe in concrete gevallen gehandeld wordt blijft 

bij de burgemeester meer die kent dan door de discussie over de beleidsnota 
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in ieder geval de opvattingen van de raad. En wat het punt van het Oil betreft 

daar zou ik willen wijzen op de niet mis te verstane zin waarin stoot in kolom 

A op pagina 25 uiteraard blijft de verantwoordelijkheid voor het beleid bij 

het Di. Het is ook niet zo dat schijnt mijnheer Korthals Altes erin gelezen te 

hebben maar dat is bepaald niet juist, dat het een belaidsverantwoording 

van het Oi! is. Er staat uitdrukkelijk dat het 0î'1 periodiek zijn beleid ui teen 

zet. In de gemeenteraad of in een politiecommissie uit de raad in de tegenwoor

dige tijd is het goed dat men weet op welke basis een Oh zijn beleid voert. 

Het is de verantwoordelijkheid van het OH, moor dat het Oil vertelt hoe het 

beleid is ik dacht dat dat in de moderne tijd alleen maar alles voor was en 

niets tegen. Dat betekent dat de commissie inderdaad de motie van de onder

centrale Leeuworden die daar allemaal niets van wil weten degeen invloed 

wil hebben van de gemeenteraad, niet wil hebben dat het 0!\·: informatie ver

strekt dat wij u die zeer sterk ontraden-

Dank u wel mijnheer Geertsema. Wie wenst het woord. 

De heer van der Wei. 

Ik had de gedachte dat het niet meer nodig zou zijn voorzitter, maar de laatste 

zin van mijnheer Geertsema die brengt mij er toe om uit de notitie die wij 

hebben opgesteld tav de politie een zin te halen en die sluit daar ongeveer 

bij aan denk ik. Door staat het ware te wensen dat wegen gevonden worden voor 

een informatieuitwisseling tussen officier van justitie en de gemeenteraad 

over het politiebeleid. Dat wordt het advies van de commissie. 

De heer ~~ijeran. 

Voorzitter ik dacht dat 337 niet zegt dat er geen enkele invloed zou mogen zijn, 

maar een duidelijke invloed dient te worden afgewezen dat is nog iets anders 

en als de heer Geertsame zegt er zijn 2 zinnen die heel duidelijk zijn dan zeg 

ik dat zijn ze, maar in de contekst van het hele verhaal wat er lang en niet 

zo erg duidelijk is zijn die zinnen maar een onderdeel van het hele betoog 

en het hoofdstukje heet greep op politie. Dat wekt toch wel een indruk waar 

ik liever zou willen zeggen dat de politie weleens wat meer greep op bepaalde 

ontwikkelingen zou mogen hebben dan ze af en toe heeft en dot die volksver-



Band 8 

Blad 162 

tegenwoordiging in bepaalde delen en plaatsen wat minder greep op de politie 

zou mogen hebben. Dus in zoverre ben ik het met 337 eens en daarna met de 

strekking van 339 want dat is weer een lang verhaal. Een vraag uit onbekendheid 

is er in elk van onze 600zoveel gemeente een 0!'1, want het 0\ moet in de gemeen

teraad verantwoording afleggen. Kan dat dan wel overal en hoe druk heeft 

het rn~ het met verantwoording afleggen en komen ze dan nog aan werken en beleid 

uitvoeren toe. 

Ja mijnheer de voorzitter ik zou er nog graag aan toe willen voegen het 0.! 

dat zal nooit in een openbare co~nissie of in een openbare raad verschijnen 

en ik dacht dat we daar ook maar eens aan moesten denken want die openbaar

heid is ons heilig. 

Dank u wel mevrouw de Haan. 

De heer Geertsema. 

Ja voorzitter ik dacht dat de zaak wel voldoende aan alle kanten was toege

licht. Ik ben heel blij dat mijnheer van Wijk zegt dat deze gedachte ook in 

de discussienota is neergelegd. Wat betreft de vraag van mijnheer !eijeran 

ik denk dat het ~1 natuurlijk wel zijn prioriteiten zal stellen en wat dat 

betreft meer aandocht aan de grote gemeente zal besteden dan aan de hele kleine 

gemeente waar dit probleem natuurlijk ook in belangrijk mindere mate speelt. Ik 

geloof dot dat niet het probleem zal zijn. Het enige wat ik kan zeggen tov 

de opmerking van ~evrouw de Haan dot ik dit punt indertijd besproken heb 

met de toenmalige hoofdofficier van justitie in Arnhem die hier geen enkel 

probleem in zag behalve een probleem van mankracht bij het Q; en instelling een 

beetje van de officieren van justitie maar die met een uiteenzetting over het 

beleid totaal geen moeite had. 

Ik breng nu in stemming motie 337 van de ondercentrale Leeuwarden. 

Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Verworpen. Ik kom dan aan 339 de motie van de afdeling Voorburg. Iemand van 

Voorburg die het woord verlangt. 

t~ijnheer de voorzitter weet u zeker dot het verworpen 
~s. 
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Ja. Zouden wij dat dan ook nog een keer duidelijker kunnen zien. 

Om hoeveel gaat het als ik vragen mag. 

~jogen wij de cijfers van het stembureau. 

Geen exacte cijfers. 

Dan stemmen we over op verzoek van mevrouw de Graaf. Ik begin opnieuw. 

Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

i~ogen we de cijfers van het stembureau. 

Wij hebben als volgt geteld 293 voor en 509 tegen. 

Dank u wel. Dus het blijft verworpen. Dames en heren artikel 12 beginselverklc:·

ing is nu aan de orde met de heer Kamminga en de heer Hoefnagels. 

Mijnheer de voorzitter ik wou graag een punt van orde ik geloof namelijk dat 

artikel 12 nog niet aan de orde is omdat we in Rotterdam hadden afgesproken 

dat we eerst de onduidelijkheid over artikel 7 nog zouden ophelderen en het 

gaat daar om een in Nijmegen aangenomen amendement van den Haag waarin gesproke.~ 

wordt over diegne die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben en hun 

dient een mesnwaardig bestaan verzekerd te zijn. De commissie heeft dat naar 

mijn idee min of meer eigenhandig verandert in de tekst die nu in de beginsel

verklaring staat voorgesteld. In Rotterdam hebben we gezegd dat we daar nog 

op terug zouden komen en ik zou dat graag bij deze doeno 

Het handelt dan om motie 93. 

Korthals Alteso 

De commissie is zich er niet van bewust dat ze iets eigenhandig heeft veranderd 

en is graag bereid om er wel met u over te praten, maar de heer Geertsema 

zegt nog even snel dan moet ik het toch even bestuderen. Want hij is op dit 

ogenblik zich er niet van bewust dat iets veranderd heeft in afwijking van 

Rotterdam en ik moet u heel eerlijk zeggen dat ook wij die een zekere verantT 
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woordelijkheid hebben gehad voor de verMenigvuldiging van de tekst ons daar 

ook niet van bewust zijn, want de tekst is namelijk precies zoals die in 

Rotterdam heeft voorgelegen en in de originele notulen staat akkoord. Dus 

daarom hebben we hem zo gelaten als die was. 

Nee, maar dan hebt u mij toch niet goed begrepen. Ik zeg in Rotterdam hebben 

we het erover gehad dat de tekst die toen daar voor lag niet dezelfde was als 

die in Nijmegen is aangen men. Toen hebt u gezegd van wij zullen dat nog nader 

bekijken en het handelt zich hier speciaal om amendement 93 van den Haag daar 

de laatste zin uit en die is naar mijn idee verminkt overgekomen in het 

voorstel van de commissie. Dus als u daar nog even op wilt studeren dan is dat 

goed. 

Ik heb dat stuk in Rotterdam zelf voorgezeten en ik weet dat ik elk artikel 

afzonderlijk in stemming heb gebracht met uitzondering van artikel 12 waar we 

over gingen praten en ook artikel 7 is absoluut zeker in sternming gebracht 

al die stemmingen zijn ook zo gelopen dat ze met algemene stemmen zijn aanvaard 

behalve het artikel over de constitutionele monarchie omdat een aantal mensen 

vonden dat het niet in het beginselprogramma thuishoorden. Dat is het enige 

\..raar tegen een aantal stemmen tegen is uitgebracht en alle anderen zijn met 

algemene stemmen aanvaard en dat is heel uitdrukkelijk staat mij dat voor de 

geest en het is genotuleerd. :~aar ik wil don wel als een soort uiterste tege

moetkoming vragen of iemand van mening is dat de discussie zou moeten worden 

heropend. Ondanks mijn stellige overtuiging dat er sprake is geweest van een 

echt definitieve besluitvorming zij het ook dat de zaak als het manifest 

daar-toe aanleiding geeft al tijd nog weer in heroverweging kan komen. ~·Jie wil 

de discussie over artikel 7 heropenen. Voor alle kleuren. Tegen alle kleuren. 

Dan gaan we toch naar artikel 12. Wij zouden de situatie waarbij de heer Kam

minga in beginsel de beginselverklaring voorzit weer in het leven willen 

roepen. Dus hij zit dit voor. 

De vorige week hebben we afgesproken dat er een artikel 12 over internationale 

sanenwerking zou komen en reeds tijdens het congres in Rotterdam heeft de 

c~~nissie een voorstel gedaan voor die tekst. Daarover zult u beschikken. 
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Er is een amendement er zijn een aantol anende~enten op die tekst van de afde-

1 . d ~· 'R d ,..., h h k 8 1 . k . 1ngen en .iaag, \Otter on, oergsc en oe en .russe en er 1s een te st 1nge-

diend door het dagelijks bestuur een tekst die door de heer Korthals Altes 

zal worden toegelicht. 

tielchers. 

Er is gisteren en marge van de vergadering overleg geweest tussen de vertegen

woordigers van de afdeling den Haag, Rooterdam, Bergschenhoek en Brussel en 

daaruit is gekomen een nieuw papier wat vanmorgen en gisteren gedistribueerd 

is. Waarbij de 4 afdelingen zich hebben aangesloten bij het voorstel van de 

commissie, fficar daar een viertal wijzigingen in hebben aangebracht. Dat houdt 

dan in dot wat op het rondgedeelde schema als annex is uitgedeeld dat dat vervalt. 

i:ijnheer de voorzitter ••••• 

Ik wil even vragen of dot intrekken ook voor Hilversum geldt. 

Dat intrekken geldt ook voor Hilversum aangezien het voorstel wat Hilversum 

heeft gedaan verwerkt is in het voorstel wat de commissie opnieuw heeft gedaan. 

t;ijnheer de voorzitter kunt u dan misschien voor de duidelijkheid precies 

zeggen in welke vorm welke a~endementen nu ter tafel liggen. 

Een heel goede vraag, maar eerst mevrouw de Graaf nog even. 

!~ijnheer de voorzitter begrijp ik goed dat we nu toch tot behandeling van dit 

artikel overgaan. 

Jo. 

Dan wil ik toch teruggaan naar de uitspraak die u in Rotterdam heeft gedaan 

in de avondzitting, mijnheer Korthals Altes heeft ons toegezegd dot hij de 

bond nog een keer zal afluisteren. Ik weet niet of dat gebeurd is, moor er 

is toen gezegd dat dit artikel natuurlijk dezelfde gang door de partij zou 
kunnen maken als de overige artikelen. 
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En dat het dus ter sprake zou komen pa• dan dat de volgende algemene vergadering 

zijnde komende maart is. Ik zou het erg jammer vinden als W1J nu gaan besluiten 

over een artikel wat niet in onze achterban ter sprake is kunnen komen. 

i ieijeran. 

Ik sluit mij daar graag bij aan voorzitter temeer omdat we nu niet meer spreken 

over twee amendementen die in de partij geweest zijn, moor over daarna ingediende 

voorstellen en sub voorstellen enz waardoor het uitsluitend zo zou zijn dat de 

mensen die hier zitten a titre persennel een keus kunnen maken en dan nog 

moeten piberen door ook een goede keus uit te krijgen. Ik dacht dat het aan 

het belang van het onderwerp bepaald tekort deed dat dat ook goed geformu-

leerd moet zijn en ik zou het als u het wel gaat behandelen wat ik dus 

niet hoop jammer vinden als den Haag de oorpsronkelijke tekst helemaal intrekt 

want met name de eerste zin van dat voorstel dacht ik is een hele goede ope

ning voor het artikel en ik dacht ook dus dat het zo was dat als een afdeling 

iets in wil trekken wat de vergadering toch graag wil behouden dat we dot 

ook zouden mogen doen. i1aar nogmaals ik hoop dat het vandaag niet nodig is. 

De heer Korthals Altes. 

Ja ik wil er graag wat van zeggen omdat het natuurlijk op het oog erg goed lijkt 

om te zeggen als er iets nieuws ter tafel ligt dan moet dat weer de partij 

1n maar ik heb het vorige week ook al gezegd als er amendementen zijn ingediend 

of wijzigingsvoorstellen of aanvullende voorstellen dan moet de vergadering 

daarover beslissen en waar we hier over praten is in feite niet anders dan het 

voorstel van de afdeling Brussel. Het voorstel van de afdeling Brussel is 

op de normale wijze net als elk ander amendement is dat gepresenteerd. Daar 

heeft iedereen zijn gedachte over kunnen laten gaan en wat is er nu vorige 

week gebeurd. Vorige week is er gezegd wij ondersteunen de gedacht van Brussel 

dat er een artikel moet zijn over de buitenlandse politiek. Dat 1s aangenomen, 

maar heeft men gezegd het voorstel zoals dat tekstueel ligt dat spreekt ons 

niet aan. Nu is getracht om daarvoor oplossingen te vindeno Ik heb vorige week 

ook uitdrukkelijk gezegd dat wij deze week zouden proberen er uit te komen omdat 

het toch echt van belang is dat wij nu kunnen gaan publiceren de nieuwe VVD 

beginselverklaring na 3 vergaderingen. En dan begrijp ik wel dot de heer 
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:~eijeran zegt ik wil dat toch met mijn achterban over spreken, maar zo is 

het nu eenmaal niet. Je moet over de ingediende amendementen en wijzigings

voorstellen in de vergadering zelf beslissen en wanneer we het nu gaan terug 

verwijzen naar de partij dan maak je je in feite schuldigloon een soort van 

subamendering namelijk het indienen van amendementen op een wijziginsvoorstel. 

Daar moeten we reusachtig voorzichtig mee zijn in de partij, want als we dat 

straks ook met het verkiezingsprogramma gaan hebben dot iemand zegt ja dat is 

een voorstel maar dat is niet de hele partij door geweest, want dat is als 

aanvulling ingediend dan moet Je daar toch in die vergadering over beslissen. 

Dat zou ik toch voorop willen stellen dat je procedureel dus moet zorgen dat 

je je geen precedent schept waarbij we straks niet meer tot beslissingen 

kunnen komen. Wanneer daarentegen de vergadering zegt ja maar we praten over 

een beginselprogramma en het amendement van Brussel was nu eenmaal van dien 

aard dat we daar niet over kunnen beslissen en de teksten die nu voorliggen 

die wijken zo geweldig af dat we hier uitdrukkelijk een uitzondering willen 

maken dan kan ik me omdat het over zo'n belangrijke zaak gaat als een beginsel

programma waarvan we allemaal hopen dat het een langdurige waarde zal hebben 

voorstellen dat er dan echt als uitzondering dat dan een keer doen tot maart. 

Ik zeg u erbij dat ik de indruk heb dat de commissie dat perse niet wil. Het 

hoofdbestuur waarschuwt ervoor geen precedenten te scheppen, maar wil het niet 

absoluut in de weg staan. 

':ij nheer van Bernmelen. 

Ja mijnheer de voorzitter ik steun op dit punt toch wel graog de com~issie en 

het hoofdbestuur. Ik dacht dat we veel beter dit artikel nu kunnen gaan be

handelen vooral ook omdat we dadelijk het hoofdstuk mens en wereld in behan

deling nemen. Ik vind het wat vreemd om dan nog niet een beginselgedachte te 

hebben uitgesproken. 

t<ijnheer Swart. 

Ja maar de heer Korthals Altes signaleerde daarnet al het verschijnsél van sub

amendering wat we zouden moeten vermijden. Het is nu toch wel zo dat er een 

aantal afdelingen begmnnen is met die subamendering door hier amendementen 

uit te gaan delen. Andere afdelingen hebben dat kennelijk niet gedaan. 
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Ik vraag me ook af in hoeverre de achterbannen van de betreffende afdelingen 

geraadpleegd zijn. Ja ik denk dat we nu al bezig zijn begonnen met subamendering. 

De vraag is nu alleen nog maar beperken we dat tot een bepaald aantal afdelingen 

dat daar kennelijk in is geslaagd of stellen we dat open voor de hele partij. 

Ik geloof wel dat als we hier een beginselverklaring vast stellen dan doen we 

dat in beginsel met een eeuwigheidswaarde. Ik vind het wat onbevredigend als die 

eeuwigheidswaarde in een week bedacht moet zijn. Ware het nu zo dat de tekst 

van de commissie brede instemming had genoten in de partij en niet tot aller-

lei wijzigingsvoorstellen aanleiding had gegeven dan was het misschien moge

lijk geweest om hier inderdaad in een uur uit te komen, maar ik geloofdat er 

nu zoveel verschillende teksten voorliggen dat het niet meer mogelijk is om 

dat op een zinvolle manier in een uur af te ronden. 

Ik wil u er op wijzen dat de teksten van de afdelingen die nu amendementen 

hebben ingediend dat die teksten stonden in moties, amendementen hier reeds 

bij de eerste behandeling voorlagen dus subamendering van datgene wat de 

commissie heeft geproduceerd is wel juist, maar niet door afdelingen die dat 

nu net bedacht hebben. 

Mijnheer Meijeran. 

Voorzitter ik dacht dat dat niet waar was. Wij kennen alleen Baflo en Brussel 

als echte ingediende moties of amendementen. Wij kenden in Nijmegen geloof 

ik een tekst van de commissie die daar nog niet officieel bekend was of de 

commissie had hier nog geen tekst en ik ben het dus met de heer Swart helemaal 

eens het punt is dat hier al gesubamendeerd is tot vanmorgen toe dooe afdelingen 

die een mooie tekst gemaakt hadden maar die dat niet bij voorbaat hadden gedaan. 

Ik dacht dat de heer Korthals goede uitwijkmogelijkheid had gegeven. Het 1s 

beslist een uitzondering als we het zo afspreken. Of we dan af moeten spreken 

dat dat de enige zou zijn tot maart dat lijkt me wat gevaarlijk, maar het is een 

zeer hoge uitzondering en in die gedachte dacht ik ook dat je beter eerst 

over mens en wereld kan hebben gesproken voordat je dan oh nou dan eerst het 

beginsel en dan de uitwerking. Maar ik zou me in kunnen denken dat een aantal 

onderwerpen bij mens en wereld aan bod komen die door dan misschien ook een hint 

geven voor de formulering die in de beginselverklaring zou kunnen kiezen want 
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anders moet je terugkoppelen en als je nou vandaag op een ochtend samen behandE:t 

ik dacht dat den Haag ook was voor de mogelijkheid van terugkoppeling als het 

liberaal manifest was behandeld het ontwerp liberaal manifest dan is dit een 

ongezochte gelegenheid om de meningen te leren kennen en dan geloof ik dat 

je de formulering niet vandaag moet proberen. 

;,iijnheer Voorhoeve. 

Mag ik even een misverstand recht zetten. Er is nauwelijks sprake van sub

amendering. Wat het geval is dat de afdelingen den Haag, Rotterdam, Bergschen

hoek en Brussel hun tekst in die van de commissie hebben geschoven en dat dat 

samenschuivingsproces tot een aantal wijzigingen in het voorstel van de 

commissie heeft geleid. Dat is geen subarnendering, dat is het combineren 

van twee teksten. 

•!ijnheer vd Bosch. 

Ik wou nog even terugkomen op de oorspronkelijke vraag die nevrouw de Graaf 

gesteld had en die de heer Korthals Altes eigenlijk niet rechtstreeks beantwoo:~ 

heeft dat is namelijk zijn we niet wat anders aan het doen dan wij op de 

vorige vergadering besloten hebben. Ik meen me te herinneren dat in de vorige 

vergadering besloten is dot er zou een internationale paragraaf komen. Daar 

zou rustig over gedacht worden en dat zou volgend jaar behandeld worden. De 

heer Korthals zegt nu dat het deze week behandeld zou worden. 

!<ort hals Al tes. 

En daar ben ik dus heel rechtstreeks in en ook uitgesproken dat wij wel dege

lijk vorige week hebben gezegd we moeten proberen het vandaag te doen. 

,;ijnheer de voorzitter om deze discussie kort te sluiten zouden we misschien 

over het voorstel van de heer f<orthals Altes om het als uitzonderingsgeval 

te beschouwen kunnen stemmen op dit moment. 

Dat is de bedoeling ook naar ieder mag zijn zegJe doen. 

De heer hoefnagels. 
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De commissie zou er toch bepaald wel de voorkeur aan geven gereed te komen met 

de beginselverklaring en dat te doen voordat wij beginnen zeker op dit stuk 

U bent niet te verstaan. 

De co~nissie zou er bepaald de voorkeur aan geven om de beginselverklaring nu 

gereed te hebben. De commissie heeft ervaren dat in de WO gelukkig op dit 

punt zeker uiterst weinig verschil van opvatting bestaat dat is niet alleen 

het geval bij de ingediende ontwerpen voor artikel 12, maar dat is heel goed 

vast te stèllen bij de amenderingen van het hoofdstuk mens en wereld. Er is 

in grote lijnen sterke overeenstemming in de partij en ik geloof dat het 

onverstandig is nu de indruk te wekken alsof er binnen de VVD geen overeen

stemming zou kunnen ontstaan over het buitenlands beleid. Het tegendeel is 

waar laat dat dan ook blijken. 

Dan gaan we nu stemmen. Er is een voorstel van orde om nu het artikel 12 van de 

beginselverklaring te behandelen. Wie voor de behandeling groen. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dat voorstel is aangenomen. 

Dan gaan we nu naar de procedure over de inhoud van artikel 12 spreken. 

Wanneer wij het artikel 12 van de commissie voornemen als basis dan zijn daarop 

een aantal amendementen een aantal toevoegingen van de afdelingen die al genoemd 

zijn. We kunnen wellicht best het eerst het woord aan de vertegenwoordigers 

van die afdelingen geven om te vragen waarom zij die toevoeging nodig achten. 

i ;ijnheer Swart. 

Ik zou u nog even aan mijn verzoek willen herinneren om aan te geven wet nu 

waar staat want dat ben ik kwijt. 

Ik heb hier drie papieren voor me. De ene dat is het artikel 12 internationale 

samenlllerking zoals de coMmissie dat artikel heeft geproduceerd. Dan is daar 

een amendering, een aanvulling van de vier afdelingen. Zij hebben onderstreept 

in de tekst datgene wat ze willen aanvullen en tenslotte is er een geheel ander 

alternatief van het dagelijks bestuur. Ik denk dat we dat laatste 
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Kunt uzeggen waar die onderstrepingen staan want ik weet niet waar u het over h~ft. 

Voorzitter staat de t•kst van artikel 12 die uitgegeven ~s op 30 augustus 

ook ter discussie. 

Neen. 

-De vergadering is voor enige ogenblikken geschorst. 

Kan mijnheer van Bernmelen ondertussen even verklaren hoe het kor'lt dat de rekst 

er niet was. 

Ik weet het niet. Wij hebben het dacht ik in voldoende exemplaren laten stecil

len maar ik ben blij dat die er nu toch is, dus don kunnen we zometeen de dis

cussie hervatten. In ieser geval is uw nieuwsgierigheid geprikkeld hoop ik. 

Ik zou de vergodering willen hetopenen. 

~ijnheer de voorzitter ik verzoek u toch om het artikel van 30 auguntus mede 

in de beraadsloging mee te loten spelen omdat we ons op dit artikel hebben 

kunnen baseren en we hebben dus de opdracht om vanuit dit artikel verder 

te werken. Ik geloof dus dot het juist is dat dit artikel meespeelt in de 

beraadslagingen. 

Dat is correct dat gaan we doen. 

Ja mijnheer de voorzitter ik betreur het ten zeerste dat Hilversum gemeend 

heeft om zijn visie in te moeten trekken niet omdat er geen overeenstemming 

is maat omdat ik eigenlijk Hilversum korter en krachtiger in een beginsel

programma vind possen dan de wat uitgebreidere tekst met alle waardering 

van de endere afdelingen die wellicht in mijn ogen wat eerder een plaats 

in het liberaal manifest zou moeten vinden. En dus verzoek ik u ook toch 

Hilversum mee te nemen en in stemming te brengen. 

Jk denk dat het voorstel van het dagelijks bestuur het verst gaat. Is er 
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Het is daarnet al opge~erkt door iemand in de zaal mijnheer de voorzitter 

dat de tekst van de commissie en hoeveel waardering we daar ook kennis van 

kunnen nemen al dan niet net de subamendering daarbij dat daar toch een 

heel groot aantal elementen in staat dat eigenlijk thuis hoort dat is de 

mening van het dagelijks bestuur in het liberaal manifest. Wij hebben vanaf 

het begin bij de discussie over de beginselverklaring voorop gesteld dat 

het moest zijn een verklaring waarin echte grondbeginselen en dan is 

er al gezegd tussen aanhalingstekens met eeuwigheidswaarde ~n de beginsel

verklaring zouden moeten staan dot elke praktische uitwerking zou behoren 

in het liberaal manifest. Welnu van die gedachte is het dagelijks bestuur 

uitgegaan en hoe prachtig juist het dagelijks bestuur ook het lidmaatschap 

van de ELD bepleit, hoe krachtig ook het dagelijks bestuur ervoor is 

dat de WD haar plaats blijft innemen in de liberale internationale, hoe 

krachtig het dagelijks bestuur ook is voor een constructief deelgenootschap 

in het NAVO bondgenootschap wij zijn toch van mening dat dat praktische 

uitwerkingen zijn van een grondbeginsel. Dat deze praktische uitwerkingen 

een verwijzing dus naar bondgenootschap, naar ELD, naar liberale internationale 

dat die thuis horen in het libercal nanifest en dat wij moeten speuren zoals 

dat ook bij alle andere artikelm is gebeurd naar datgene wat er aan ten grond

slag ligt aan dat streven omdat dat dan kennelijk het liberale beginsel is. 

En kijken wij naar de liberale buitenlandse politiek zoals die zich heeft 

ontwikkeld dan blijkt dat sedert het begin van de 2e wereldoorlog er een 

duidelijke lijn is ook in liberale buitenlandse politiek dat is dat wij 

niet 11eer aan de kant staan maar dat wij partij kiezen. Dot W~J in de wereld 

wensen nee te doen bij diegene die zich sterk ~aken voor de wereldrechtsorde 

die zich sterk maken voor mensenrechten, die zich sterk r,aken voor ontwikke

lingshulp. Anders dan voor 1940 werden wij om het negatief te zeggen ver

werpen wij de politiek van neutraliteit en onzijdigheid. En nou kun je dat 

natuurlijk in een beginselverklaring tot uitdrukking brengen door een aantal 

praktische voorbeelden en te zeggen we steunen de NAVO, wij zijn lid van 

de eurp,pe~e bliberale ~ederotie, wij zij,n li.d van d~ liberale internationale, 
maar die he ~en or z~chzelf geen eeuw~ghe~dswaorde. 
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Wellicht is het zo dot wij bij de volgende europese verkiezingen er al een 

eurorese liberale partij is en dat de federatie waar we nu onze aanhankelijk

heid aan zouden getuigen don al niet meer bestaat. Het lijkt nij daarom goed 

en dat heeft het dagelijks bestuur geprobeerd om te formuleren wat onze 

grondgedachte is. Onze grondgedachte is natuurlijk dezelfde die 1n de rest 

van het programma ligt. Dat hoeven we dus niet te herhalen. Het spreekt 

vanzelf dat niet zo is dat onze begrippen vrijheid, verantwoordelijkheid 

en verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor 

alle mensen dat dat beperkt zou moeten zijn tot binnenlandse politiek. 

Er staat ook wel terecht in artikel 1 dat het de fundameneten ~oeten zijn van 

elke samenleving. Dat hoeven we dan in artikel 12 niet in enigerlei vorm 

te herhalen, want dat staat in de beginselverklaring. Maar wij moeten 

alleen in artikel 12 zetten datgene wat nieuw is en wat afwijkt van de andere 

artikelen die wel op binnenlandse situaties betrekking hebben. Dan zeggen wij 

in artikel 12 wij kiezen partij voor diegene die willen strijden voor een 

wereldrechtsorde die er nog lang niet is, die de mensenrechten centraal willen 

stellen en zeggen wij in de 2e alinea wij willen dat samen doen met alle 

liberalen in de gehele wereld. En dat dekt dan tegelijkertijd als het straks 

in het liberaal manifest wordt uitgewerkt het lid, maatschap van de ELD, het 

lidmaatschap van de liberale internationale. En wat WlJ dan in de allerlaatste 

alinea duidelijk willen verklaren en ook dot missen wij helaas in het voor

stel van de commissie geamendeerd of niet geamendeerd dat is het duidelijk 

standpunt waarom wij als liberalen ontwikkelingshulp van groot belang vinden 

en waarop die gericht moet zijn. Ontwikkelingshulp is er in liberale ogen 

voor om het zwakke sterk te maken. Dat is wat wij beogen. De zelfstandig-

heid van de ontwikkelingslanden die moet bevorderd worden en waarom doen wij 

dat. Dat doen wij niet ontlenen WlJ dan het begrip solidariteit aan con fes-

sionele kring, wij ontlenen ook het begrip solidariteit niet aan socialistisch 

jargon, nee wij halen de oude trist van de liberte, egalité, fraternité 

aan het einde van het programma opnieuw naar voren en verwijzen naar de broeder

schap van alle volken. Te lang wordt in Nederland het sprookje verteld dat 

de franse revolutie met de liberté, egalité, fraternité drie erfgenamen zou 

hebben. Haarvan de liberalen van de VVD tenonrecht alleen de liberté voorop 

zouden stellen. De egelité op de socialisten is afgegleden met hun nivellerings-



Band 8 

Blad 174 

streven, terwijl de fraternité door het CDA zou worden behartigd. Dat is niet 

waar. Wij hebben zowel de vrijheid hoog, als de gelijkwaardigheid van alle 

mensen en dat was de egalité van de franse revolutie en niet de nivellerings

draog. En niet de fraternité de broederschap die moeten wij ook als liberalen 

duidelijk in ons programma laten doorklinken want dat is meer dan alleen 

maar sociale gerechtigheid, het is precies datgene wat wij bij de ontwikkelings

hulp duidelijk kunnen demonstreren dat ons liberale uitgangspunt, ons liberale 

beginsel daarbij is. 

Een echt beginselartikel dus. 

; ;eijeran. 

Ik had een voorstel van orde voorzitter. Eerst had ik nog een klein ander voor

stel om wat de heer Korthals Altes zojuist had gezegd van de band af te 

luisteren en te overwegen of dat niet de inleiding zou kunnen worden voor 

het liberaal manifest 1980. 

Die tekst kan minstens tien jaar mee. ·~ar het ordevoorstel is dat ik de ver

gadering in overweging zou willen geven om nu het voorstel van het DB tot 

grondslag van de discussie te maken dan kunnen we daarop gericht praten. Dan 

kunnen we daar onze tekstuele of inhoudelijke subar1endementen misschien in

brengen, maar dat we de voorkeur uitspreken om hiervan uit te gaan. Want als 

we over 4 voorstellen tegelijk moeten gaan praten dan wordt het erg moeilijk. 

Ik hoop de vergadering meent dat het DBvoorstel de beste basis is voor de 

discussie. 

Dat wordt een ~oeilijke procedure. Er ligt een voorstel voor een artikel van 

het dagelijks bestuur en dat is op dit monent in discussie en de indiener 

heeft het nu toegelicht. Ik zou nu aan de vergadering willen vragen of ~r 

iemand is die daar het woord over wil voeren. 

Het lij kt 1Üj dat het woord nu aan de comr.issie ~s on haar stuk te verdedigen. 

De heer Hoefnagels. 

Ik geloof niet dct het woord aan de commissie is om haar stuk te verdedigen. 
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~elliswaar heeft de heer Korthals Altes cl een aanval gedaan op het stuk 

maar dat was ook niet aan de orde. Aan de orde is het stuk van het dagelijks 

bestuur en daar wil de cominissie graag co~mentaar op leveren. Ik vind het een 

slap stuk. De eerste zin is niet juist, het streven naar een internationale 

rechtsorde zou moeten zijn van doorslaggevende betekenis, ~aar is helaas 

niet waar. En alles wat wij in de buitenlandse politiek doen is van door

slaggevender betekenis dan dit. Want vrede, vrijheid en rechtsorde zijn bedreigd. 

Welke rechtsorde hebben we het trouwens over. We zijn na de oorlog zo naief geweest 

om te denken dat de verenigde naties zouden staan uit een meerderheid van de~o

cratisch bestuurde landen en dan ook besluiten zou nemen die ongeveer in onze 

geest zouden uitvallen. In ieder geval niet in strijd zouden zijn met begin-

selen van vrijheid en verdraagzaamheid. Het ~s anders uitgepakt. Van de 

153 landen die op het ogenblik aktief zijn in de wereldpolitiek hebben er 26 

enige vorm van vrijheid. Laten wij niet net doen alsof als in de verenigde 

naties besluiten worden genomen die een stukje rechtsorde scheppen dat nood

zakelijkerwijs stukjes rechtsorde zullen zijn die enige overeenstemming hebben 

met onze beginselen. Het tegendeel is waar en daar moet zeer nadrukkelijk tegen 

worden gewaakt. Voorbeeld van de nieuwe internationale infor:natieorde zal u 

allen bekend zijn. Het is nog altijd denkbaar dat er een stukje rechtsorde 

wordt geschapen daar waar wij van zullen moeten verlangen dat een neder-

landse regering daar niet voor door de knieen gaat. Niet de rechtsorde 

als zodanig is primair. Primair is de vrijheid. Vandaar dat wij die voorop 

hebben gesteld in ons stuk en daarna hebben gezegd wat natuurlijk iedereen 

ook wil dat er met dat beginsel van vrijheid een stuk rechtsorde zal zijn 

rnaar dat is slechts een van de middelen om te verwerkelijken dat wat we 

willen. Ik vind daarom dat dit stuk zoals het daar staat,niet aktueel genoeg 

is. Ik zou zeggen nou moet nou een beginselprogramma aktueel zijn. Ja het moet 

de komende 20 jaar misschien wel mee. Dit is iets dat de afgelopen 20 jcar het 

wellicht aardig had gedaan. 

;·!ijnheer de voorzitter ik wil het dagelijks bestuur allereerst complimenteren 

voor de wijze waarop het korps een bondig en duidelijk al die dingen er in ge

bracht heeft inderdaad naar mijn mening in de beginselverklaring moeten komen. 

De kritiek die ik zojuist gehoord heb gaat naar mijn mening aan het stuk voorbij. 
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Het was een analyse met uiteraard bewonderenswaardige deskundigheid, een analyse 

van feitelijke problemen die echter niets afdoet aan de doelstellingen die in 

het stuk van het dagelijks bestuur geformuleerd zijn. Ik zou dan ook juist 

vanwege de mij tot op zekere hoogte tot bewondering dwingen de twee eenheid 

van bondigheid en volledigheid het stuk van het dagelijks bestuur. Ik ben 

geen klakkeloos volger van het dagelijks bestuur, maar dit stuk van het 

degelijks bestuur in de belangstelling willen aanbevelen en de vergadering 

willen uitnodigen om het te volgen. 

"i ij nheer Swart. 

Ja ook ik geloof dat het stuk van het dagelijks bestuur van de nu voorliggende 

amendementen verreweg het kortst, het krachtigst en het helderst en het 

principieelste is. Het uitgongspunt wat wij bij die beginselverklaring hebben 

gekozen is dat we gaan proberen zoveel mogelijk universele liberale beginselen 

op te sommen. Dan kom je er niet met plakwerk van allerlei zaken die op het 

ogenblik wellicht aktueel zijn en dooraan leiden die andere omende~nten nogal 

sterk aan. De kritiek van de heer Hoefnagels op het streven naar een intern

nationale rechtsorde lijkt mij wat gezocht. Uiteraard is voor liberalen een 

internationale rechtsorde altijd gefundeerd op de verklaring van de rechten 

van de nens die wij ook al eerder hebben genoemd en ik denk dat dat voldoende 

waarborgen biedt voor allerlei ongewenste ontwikkelingen. Ik denk ook dot 

het argument dat de tekst slap zou zijn dat dat ook een onjuist verwijt is 

o~dat als je universele uitspraken doet je nooit zo concreet kunt zijn en 

kruidig als je wellicht zou willen zijn, maar daarvoor hebben we dat manifest 

en daar zullen we een hoop van die kruidige dingen in kwijt kunnen. Een op

merking zou ik bij de tekst van het dagelijks bestuur wel willen plaatsen 

dat is de liberale geest van broederschap. Ik kon mij zeer wel vinden in de 

woorden van de heer Korthals Altes, maar ik geloof dat we in de beginselverklaring 

een andere formulering hebben gekozen voor hetzelfde principe. We spreken 

daar niet van de liberale geest van broederschap, maar van het beginsel van 

de sociale rechtvaardigheid en uit een oogpunt van het eenheid van het stuk 

zou ik toch willen bepleiten om deze formulering te kiezen. 

, ijnheer .. eijeran. 
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Voorzitter ik sluit mij voor een groot deel bij de heer Swart aan. Dat de 

kritiek van de heer Verheul ook wat onjuist was zou ik willen illustreren, 

van de heer Hoefnagels willen illustreren als hij zegt ja welke rechtsorde. 

In het stuk van het DB staat uitdrukkelijk een wereldrechtsorde waarin de 

rechten van de mens worden geeerbiedigd. Ik laat in het midden dat u een 

andere omschrijving rnisschien had kunnen kiezen, maar er is duidelijk stelling 

geno~en voor welke rechtsorde het hier gaat. En dat dat streven daarnaar 

niet het belangrijkste zou zijn omdat er eerst andere dingen zijn te doen. 

Ik dacht dat die andere dingen dan vielen onder het streven hiernaar en 

dat dat streven dus zeer belangrijk is, dat deze tekst de beste en de kortste 

is. Hij kan nog iets korter naar ik weet niet of u dat nu wil horen of 

straks. Het is niet een redaktionele verbetering hoop ik, het is een inhou

delijke. Hij kan iets korter en dat zou gelgenheid kunnen bieden om er 

met een zinnetje over de defensie weer op zijn oude peil terug te brengen 

want dat zinnetje over de defensie wat en in Baflo stond en in het voorstel 

wat nu ter tafel ligt straks misschien nog van Brussel en consorten daar 

staat het wel in. En die liberale geest van broederschap in hoeverre je 

die nou moet vervangen door die sociale rechtvaardigheid laat ik in het 

midden. Ik zou hem wel iets meer naar voren willen halen dan de heer Korthals 

Altes daarnet, die zei die holen we don aan het eind naar voren. Dot is niet 

zo heel best. Ik zou hem naar voren willen halen in die laatste alinea. 

De ontwikkelingssamenwerking geeft blijk van de liberale geest van broeder

schap en is gericht op enz. wat ik dacht een versterking was uit welke geest 

we dan aan dat bevorderen van die vrijheid en die zelfstandige kracht gaan 

werken. Dus iets naar voren halen wat dat betreft dat is mijn ene redoktionele 

suggestie, mijn andere is omin het begin niet in de eerste zin te spreken van 

de internationale rechtsorde en in de volgende zin van de wereldrechts-

orde. Ik begrijp dot u niet 2 keer dezelfde term wil gebruiken moor het doet 

de vraag opkomen zijn dot dan 2 verschillende dingen. Ik dacht ook dot je 

de zin sterker kon maken door iets om te zetten het streven naar een inter

notionale rechtsorde, waarin de rechten van de mens worden geeerbiedigd don 

staat dat voorop is van doorslaggevende betekenis voor vrede in vrijheid en 

moet worden bevorderd door bondgenootschappelijke samenwerking enz. Dan is 

het iets korter en ik dacht ook vooral iets krachtiger en vandaar dat ik zei 
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het is geen redaktionele. Ik moet hierbij opmerken dat ik dit dus niet met mijn 

achterban heb kunnen bepraten. Dat vind ik op zich niet zo erg. Ik vind het 

op zich erg dat ik in 5 minuten zelf moet proberen om te bekijken wat ik aan 

mijn achterbon zou kunnen uitleggen als ik ze zou kunnen roodplegen want ik 

heb er zelf nog maar nauwelijks naar kunnen kijken. En voor die achterban 

en voor mezelf vind ik het jammer. 

r<ijnheer Snoppe. 

Priv6. Ik wil gaarne zien opgenomen welke tekst de vergodering aanvaard. 

Ikmn met de trein gegaan en wanneer je dan met de trein dwars door de 

rpikkeldraadversperringen aan de grenzen van de bondsrepubliek en de DDR 

versterk het concentrotieachtige wachttoren wonneer je don in het gebouw 

van de rijksdag vanuit het raam de muut ziet en die muur is dan niet verder 

dan waar ik nu staat en de achterste rij van de afgevaardigde waar je dan 

ook weer de wachttorens ziet. Waar je vanuit dat raam de duitse beambte 

ziet. Dan kan je niet anders zeggen dan onze internationale rechtsorde 

zeer wankel is. 

i':evrouw Jo. 

11ijnheer de voorzitter wij zouden willen opmerken tav de voorstel van het 

dagelijks bestuur de laatste alinea dat we enige moeite hebben met ont

wikkelingssamenwerking is in de eerste plaats gericht op het bevorderen van 

vrijheid in materieel opzicht. Ik dacht dat het juist voor liberalen altijd 

een moeilijke zaak is om het spanningsveld tussen geestelijke en materiele 

vrijheid om dat per geval goed te beoordelen. Hier wordt de nadruk gelegd op 

de materiele vrijheid wij hebben daar ook een discussie over gehad in Nijmegen. 

Ons voorstel is nu of ook de geestelijke vrijheid er in op te nemen of 

die hele tussenzin weg te loten en dan te zeggen ontwikkelingssamenwerking dient 

te bevorderen, nee dient te komen tot de zelfstandige kracht. En dan dus 

die hele tussenzin weglaten. Is het zo duidelijk. Dus de zelfstandige kracht 

bevorderen en dan in de eerste plaats gericht op het bevorderen van de 

vrijheid in materieel opzicht dat er uit laten. 

Het 1s volstrekt duidelijk. Tenslotte. 



Rebbink-Soest. 

Van het voorstel van 30 augustus 

Band 9 

Blad 179 

Nee we hebben het nu over het voorstel van het dagelijks bestuur. 

Ja dat weet ik, maar in het voorstel van 30 augustus van de commissie die 

begint met de volgende zin de volkspartij van vrijheid en democratie liet 

herstel legt zich er niet bij neer. Ik zou deze zinsnede toch graag opgenornen 

willen zien in hetgeen, want anders is het allemaal weer zo vrijblijvend 

!lijnheer van Semmelen. 

Ik wilde graag een voorstel doen orn tot vervlechting van het voorstel van 

DB en de commissie te geraken. Het is namelijk zo dat wij met een eerdere 

vervlechting dat was dan met het voorstel van den Haag, Brussel en consorten 

~et de commissie ook tot een aan~erkelijke verbetering ~ijn gekomen. Ik vind 

inderdaad nu ik de heer Korthals Altes heb beluisterd en zeker tav de laatste 

zinsnede of paragraaf in het voorstel van de commissie waar inderdaad die 

samenwerking en binnen de liberaal internationale dat dat inderdaad hier weg

gelaten zou kunnen worden en in het liberaal manifest thuis hoort. ~Jat ik een 

heel sterk element vind in de tekst van het DB dat is mbt de ontwikkelings

salnenwerking. Ik zou het erg op prijs stellen als we die tekst zouden kunnen 

verwerken en dat ~s geen enkel probleem in het voorstel van de comm~ss~e 

want daar staat ergens in de derde paragraaf het levert een doelmatige 

bijdrage ter bevordering van de sociaal economische ontwikkeling van de arme 

landen. Nou ik vind inderdaad de zinsnede van het DB veel sterken. Als we die 

in elkaar zo kunnen vervlechten dacht ik dat we tot een beter stuk geraken. 

Van der Stoel Bergen op Zoom. 

Ik zou aan het DB willen vragen waar u de tekst in principe onderschrijft. Als 

ik dit zo lees de laatste zin over ontwikkelingssamenwerking dan haal ik daar 

uit dat er geen enkele voorwaarde wordt gesteld op het moment dat je ontwik

kelingssamenwerking aanbiedt. Want u spreekt alleen maar over die vrijheid 

in materieel opzicht en later die zelfstandige kracht. Dat betekent dat jeç 

elk regime wat je tegen komt dat je dat zonder enige clausule helpt en dan 
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vind ik dot toch een dubieuze kwestie on dot als liberale partij zo te zeggen. 

Zo staat het er in ieder geval wel. 

iiijnheer t·,elchers. 

Ja mijnheer de voorzitter na deze eerste uitwisseling van gedachte lijkt het 

me toch goed dat ik wat meer zeg nog over het stuk van de commissie en de 

aanvullingen. Omdat het nu aan de orde is welk stuk basis van discussie gaat 

worden. Dan kan ik er niet omheen om dan toch iets naders te zeggen over de 

argument waarom de 4 afdelingen hebben gemeend het stuk van de commissie te 

moeten aanvullen en niet het dagelijks bestuur. Ik vond de toespraak van de 

heer Korthals emotioneel gezien sprak hij mij ook zeer aan. Alleen als ik naga 

dat er in de afgelopen jaren sinds de 2e wereldcDrlog veranderd is in de 

wereld geloof ik niet dat het stuk van dagelijks bestuur basis kon zijn voor 

een beginselprogramma omdat het veel te eenvoudig is en een hele hoop reali

teiten ontkent. Daarom zou ik met kracht willen ondersteunen dat toch het 

artikel van de commissie wat ook voor voorgaande aan de vergadering bekend

heid hebben gekregen nu als basis gaat dienen en dat de andere amendementen 

daarop of ideeën daarop als een omendement ook inderdaad in behandeling komen. 

Nee zo werkt het niet. We gaan eerst discussieren, stemmen over het verst

gaande voorstel. Er lag een basis van de commissie. Het verstgaande voorstel 

was het voorstel, amendement concept van het dagelijks bestuur. Dat wordt nu 

eerst verder bediscussieerd. DWZ dat de heer Korthals Altes nu de gelegenheid 

krijgt de aangedragen suggesties te beantwoorden. 

Kort antwoord op de heer t1eijerano Ik geloof dat het bepaald een redoktionele 

versterking is zonder dat we aan de gedachtegang iets veranderen. Wanneer we 

in de eerste alinea zouden lezen zoals hij heeft voorgesteld het streven naar 

een internationale rechtsorde waarin de rechten van de mens worden geeerbiedigd 

is van doorslaggevende betekenis voor vrede en veiligheid en moet worden 

bevorderd. Dat was uw voorstel. Ik geloof dat ik dot graag in dank overneem. 

U hebt ook gezegd haal die liberale geest van broederschap 1n de laatste alinea 

naar voren. Daar is natuurlijk wel iets voor te zeggen, maar waarom stoot het 

nu aan het eind. Dat is heel bewust gebeurd. Dat is het allerlaatste artikel 
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van de beginselverklaring en wij hebben meer gestreefd naar het geven van een 

werkelijk slotakkoord door die broederschap dan ook een slotakkoord te doen 

zijn dan om hem weer naar het begin van die zin te halen. Dat is de redeno 

Het is niet wezenlijk, wezenlijk is inderdaad dat wij het begrip van de broeder

schap of zo u toch wilt een sociale rechtvaardigheid, daar moeten we dan ~et 

elkaar over eens worden dat we dat duidelijk als grondslag van ontwikkelings

hulp naar voren halen. De commissie zelf heeft natuurlijk de meest fundamentele 

kritiek geleverd door te zeggen dat het verhaal slap is. Dat laat ik aan ieder 

zelf om te wegen dat is hoe komt dat op iemand over. ·laar dat het niet voldoende 

waar zou zijn en daarom niet in deze tijd zou passen dat is eenvoudigweg onzin 

want dan kun je de hele beginselverklaring op die manier wel afdoen. Als wij 

in artikell zeggen dat wij als liberalen van mening zijn dat vrijheid, ver

draagzaamheid, verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid en de persoon

lijke gelijkwaardigheid dat die grondslag behoort te zijn van elke samenleving 

dan kon ik ook wel zeggen laat dat moor weg want het is nergens zo. Als wij 

ons verzetten tegen discriminatie als liberalen dan zeggen we toch ook niet 

laat het maar weg want er wordt gediscrimineerd. Wij zeggen hier juist wel in 

hoe wij vinden als liberalen dat het zou moeten z~Jn en waarnaar wij willen 

streven en of dat streven nu wel of niet binnen afzienbare tijd wordt bekroond 

dat doet niet ter zake dat zal hbogstens de mate van onze inspanning r1oeten 

bepalen. , ~aar het mag nooit een reden zijn 0!71 het streven achterwege te laten. 

Dus dat als antwoord daarop. De redaktionele wijziging eerste alinea graag 

overgenomen. ~·levrouw Jo heeft gezegd je doet geen ui tsproak, waarom wordt die 

materiele vrijheid genoemd. Ik geloof dot wij bepaald wel mogen zeggen als 

liberalen en daarom zou het mijns inziens moeten blijven staan dat wij een 

hele specifieke taak hebben bij het opheffen van gebreke en de materiele 

vrijheid die is in de beginselverklaring gebruikt in de zin dat het de vrij

heid is van gebrek. Dat is dat je je een zeker bestaansninimu~ hebt. Daarvoor 

zijn wij bepaald wel verantwoordelijk, dat moet je er apart uitholen went 

eerst moet dat bestaansminimum er zijn voordat je aan het ontwikkelen van de 

zelfstandige kracht kunt beginnen. Een beginselverklaring doet geen uitspraak 

en ik dacht dat dat ook echt in het liberaal manifest zou thuis horen over 

welke condities er eventueel moeten gelden bij het bepalen van de keuze 

oen welk land wel en aan welk land niet. welk regime wel en welk regime niet. 
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hij doen namelijk alleen heel duidelijke uitspraken hierin. Het moet de zelf

standige kracht van de betrokken volkeren ten goede komen. En het betekent 

dot sowieso ieder rëgime dat de ontwikkelingshulp in de eigen zok steekt 

buiten deze definitie valt. Ik stel u voor om nu te gaan stemmen en wel 

op de volgende wijze. Wij brengen in stemming eerst het voorstel van het 

dagelijks bestuur waarbij in aanmerking nemen de gewijzigde tesktuele 

bijdrage. Ik neem aan dat u datgene wat de heer Korthals Altes heeft toegezegd 

bereid bent te aanvaarden. 

Ja mijnheer de voorzitter ik neem aan dat daar ook mede in eegrepen ~s het 

stuk over defensie waar al eerder opmerkingen over gemaakt zijn dat dat mede 

begrepen is in de stemming. 

Nee het gaat om de stukken waar de heer Korthals Altes op geantwoord heeft, 

daar gaan we nu over stemmen. 

:lijnheer de voorzitter ik had gehoopt dat u in dit bijzondere geval echt 

dat is ook van alle kanten erkent toch nog zo coulant zou zijn om een 2e 

termijn toe te staan vooral om dit soort gevallen die don toch nog even on

duidelijk zijn. Wat er nou toegezegd is en wat niet. 

r 1eijeron. 

Ik had even een vraag voorzitter. Als we eerst stemmen zoals het er nu ligt 

dan kunnen we daarna die defensieregel er al dan niet aan toevoegen en dan 

kan ik daarna op de 3e alinea nog graag een opmerking maken. 

Jo we gaan nu stemmen over het principe, het uitgangspunt van het voorstel 

van het dagelijks bestuur. Don kan ook daarna in stemming worden gebracht 

het vermoedelijke voorstel van mevrouw Jo van immaterieel en geestelijk 

opzicht bijvoorbeeld en kan ook daarna gestemd worden over de liberale geest 

van broederschap of de sociale rechtvaardigheid. \~e gaan nu stemmen •• 

De heer Korthals Altes. 

De wijziging is het streven naar een internationale rechtsorde en dan halen 
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we naar voren waarin de rechten van de mens worden geeerbiedigd is van door

slaggevende betekenis voor vrede in vrijheid en moet worden bevorderd. 

Dus de woorden de tot standkoming wordt dan geschrapt. 

Dan gaan we stemmen groene kaarten voor dit voorstel van het dagelijks bestuur. 

Groene koorten tegen. Oranje kaarten voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Dat is aangenoMen en de heer Korthals Altes verdient een bijzonder compliment 

want er staat wel dagelijks bestuur moor eigenlijk moet er Korthals Altes 

staan. 

r;eijeran. 

Die had zijn ochterbon in het DB toch wel geraadpleegd neem ik aan. 

Jawel. 

Korthals Altes. 

Ik had zelfs volmacht. 

Dan denk ik dot wij er verstandig aan doen dat stuk van het dagelijks bestuur 

dan per alinea verder te behandelen en eventueel te amenderen. De eerste 

alinea van het streven tm de organisaties. Wie heeft er op die alinea een omen

dement. 

: lijnheer i'leijeran. 

Nee dat was al aangenomen. 

Ik heb er wel een oan het eind van deze alinea voordat we aan de volgende 

beginnen. Als dat nu mag. 

Ja hier zijn verder geen amendementen dus dan kunnen we nu tussen de le en de 

2e alinea amenderen als u dat wil. 

j·,eijeran. 

We hebben het daar gehad over de bondschappelijke samenwerking. Ik dacht dat 

er mooi bij aansluit en het spijt ~e dat ik dan weer een zinnetje omdraai. 
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Uit het voorstel van den Haag, brussel en consorten wat daar onderstreept is 

els royaal bondgenoot zien we dat al loyaal bondgenoot houdt het, in een 

politiek van vrede en veiligheid zijn defensieop peil. Ik dacht die volgorde 

beter was o~dat je niet eerst de defensie op peil houdt en dan de politiek 

van vrede en veiligheid gaat voeren althans dat is misschien in de tijdsvolg

orde wel waarmaar niet in de logica en het sluit docht ik verder aan de 

redaktie laat ik verder daar wat er bij bden stond als loyaal bondgenoot 

houdt het in een politiek van vrede en veiligheid zijn defensie op peil. 

:·ijnheer de voorzitter ik ben een vurig voorstander van dit programmapunt maar 

ik geloof dat het hier niet in de beginselverklaring moet, maar in het manifest. 

Een van de heren te rechter zijde. 

Korthals Altes. 

Het is zo dat ik be~aald geen bezwaar heb tegen de constatering als zodanig. 

Iersconlijk hebben wij dat een grensgeval gevonden of het in de beginsel 

verklaring dan wel in het liberaal moni fest rnaest. Het is bij die afweging 

er buiten gevallen moor ook om het verhaal overzichtelijk te houden niet te 

lang. Tegen de toevoeging zoals de heer i~ijeran een voorstel heb ik dus op 

zichzelf ook weer geen bezwaar. De vergadering moet daar maar dacht ik 

gewoon een uitspraak over doen vinden we dit echt belangrijk genoeg en nisschien 

1s het dat dacht ik echt wel om het naar voren te halen in de beginselverklaring. 

Of vinden we dat het in alle duidelijkheid in het manifest moet. Ik sta daar 

betrekkelijk neutraal tegenover in dat opzicht dan dus wel. 

Dan stel ik voor om te gaan stemmen. 

Ja voorzitter ik zou de mensen er toch op willen wijzen dat defensie toch 

geen liberaal beginsel zou kunnen zijn. 

De verdediging van onze vrijheid waar we 11 artikelen over uitwijden hoe die 

eruit ziet is natuurlijk een liberale zaak. Stel je voor dat wij als libe

rfNnsf8clf~~"tj_~en zijn dat we ons met al onze beginselen gewillig 
voeren. 
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En in de voorgestelde tekst is de gedocht dat dit zelf een beginsel zou zijn oo~ 

bepaald niet terug te vinden juist door de omzetting in het zinsverband. 

Dat is ook de reden mijnheer de voorzitter dot de afdelingen Brussel en 

consorten wel een beginsel moet zijn en dot de invulling daarvan don inderdaad 

kan geschieden in het manifest. 

Dat is duidelijk. 

'.ijnheer de voorzitter volgens ~ij vermeld de tekst over defensie niet wat 

in de alinea moet worden bevorderd over bondgenootschappelijke samenwerking 

tussen landen die dezelfde doeleinden beogen als staat. Het betekent alleen 

dat je iets wat je zegt nog eens een keer verder gaat uitwerken. Door hebben 

we het liberaal manifest voor. 

i1ijnheer de voorzitter als u een aantal mensen toch nog het woord geeft had ik 

ook nog een opmerking hierover. Ik heb namelijk wat moeite met de term op 

peil. Er zijn een aantal mensen die die zaak zullen gaan uitleggen alsof 

wij ons gaan houden aan de NAVOverplichtingen en dat zou betekenen dat wij 

op het ogenblik een staatssecretaris hebben die zich niet houdt aan een libe

raal beginsel en dot zou ik zeer betreuren. Ik zou don ook het woord op peil 

redaktioneel zo willen veranderen dot die onduidelijkheid in ieder geval ver

meden wordt. 

Als de uitslag van de stemming zo is dat het erin komt dan zullen we dat 

bezien. Dan gaan we nu stemmen. Groene kaarten voor het opnemen van deze 

regel in het artikel 12. Groen kaarten voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje 

tegen. Rose voor. Rose tegen. Dat is verworpen. Dan krijgen we de 2e alinea van 

het artikel 12 van liberalen tm beginselen iemand het woord. 

i··iijnheer \~ilmer. 

Ditamendement gaat 1n zoverre dat ik zou willen zeggen deze regel onder de 

passage over de ontwikkelingssamenwerking. 
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Daarbij slaat heel uitdrukkelijk op het bevorderen van de werelrechtsorde. 

Dat slaat niet als je het onderaan zet alleen maar op ontwikkelingssamenwerking. 

Dat is te beperkt • 

... 
Iemand anders op dit punt. Wilt u daarover stemming, dat lijkt me niet nodig. 

Dan krijgen we de laatste alinea. Hier tussen in. Is er iemand die hier iets 

tussenin wil plaatsen. Kan ook nog. Dan komen we bij de laatste van ontwik

kelingssamenwerking tm broederschap. Daar zijn een aantal voorstellen. 

i !ijnheer vd Stoel. 

Daar wou ik dan het amendement indienen om toch naast materieel ook die geeste

lijke vrijheid daarin te noe~en. Ondanks het feit dat de heer Korthals Altes 

zegt dat doe je dan maar in het liberaal manifest. Hier schep je toch doordat 

je dit zegt ook een kader en ik vind dat dit zo belangrijk is dat je dat er wel 

bij mag zeggen als uitgangspunt. 

Even concreet begrijp ik dat u zegt het bevorderen van vrijheid in materieel 

en geestelijk opzicht. 

i'!ijnheer de Swart. 

Ik wilde eerste even kort reageren op de vorige indiener dan is dat ook 

meteen gebeurd. Ik denk dat bij ontwikkelingssamenwerking het in de eerste 

plaats gaat om de vrijheid in materieel opzicht. Dat er daarbij natuurlijk 

ook gelet moet worden op de vrijheid in geestelijk en staatkundig opzicht 

is uiteraard buiten kijf, maar dat volgt al uit de eerste alinea waarin wij 

een vurig pleidooi houden voor een internationale rechtsorde. Uiteraard 

steun je een internationale rechtsorde niet als er allerlei verwerpelijK 

dictaturen ontwikkelingssamenwerking gaat geven dat spreekt vanzelft. Het 2e 

punt is een amendement wat ik zou willen indienen. 

Nee eerst over de geestelijke vrijheid. 

Korthals Altes. 
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_';,ag ik daar een op::1erking over maken ik geloof dat je echt bij ontwikkelings

hulp duidelijk moet zeggen een prioriteitstelling heb en dan gaat het eerst 

or<1 de bestrijding van honger en gebrekt en dat r;lag je echt als enige er vooruit 

uitlichten. 

',ijnheer de voorzitter de opmerking van de heer f~orthals Altes lijkt mij vol

korPen juist daarom stel ik ook voor r1ater ieel eerst te zetten :naar daarna ook 

de geestelijke vrijheid toch te noemen. 

: ,ijnheer , ,elJeran. 

Ik wou het combineren met wat ik daarnet gezegd heb. Als daar materieel en 

geestelijk opzicht staat in die volgorde materiele vrijheid zal zeker vooraf 

:~oeten gaan als je weleens in een ontwikkelingsland geweest bent dan is dat 

duidelijk :naar als je hier don in de eerste plaats zou weglaten het spreekt 

vanzelf dot er een zekere voibrde inzit. I gericht op het bevorderen van vrij

heid in materieel opzicht enz. En als dat eerste plaats weg is heb ik ook 

geen bezwaar o~ de uitsmijter aan het eind te loten staan. 1ijn suggestie 

is 0~1 dot in de 3e alinea naar voren te holen was dat dot don in de laatste 

plaats kwam en als in de eerste plaats weg is don 1s de volgorde van het 

andere duidelijk het materiele en het geestelijke en dan gaarne akkoord met 

de uits~ijter al don niet volgens sociale rechtvaardigheid. 

Korthals Altes. 

In de eerste plaats kan er zondermeer uit. Akkoord. 

Dan moet er over gestemd worden. 

Ik dacht juist voorzitter dat het een aardig compromis was. Als 1n de eerste 

plaats juist bleef staan om te benadrukken wat de heer !<orthals Altes heeft 

gezegd eerst eten en dan de rest van de zaak. Dat komt denk ik aardig overeen 

met het omendement van mij wat ik graag wil inslikken als ik het omende~ent 

volg wat die mevrouw daar heeft gezegd. Om het opart te noemen, het niet naast 

elkaar te zetten dan ben ik er helemaal tevreden mee en dan nag van '11lJ 

in de eerste plaats blijven staan. Is dat een oplossing. 
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Ik dacht toch dat je materieel en geestelijke niet eerste en tweede noest 

noe1nen. De volgorde is duidelijk en dan is de totaliteit dacht ik ook veel 

sterker. 

Ik dacht mijnheer de voorzitter. 

Korthals Altes. 

De commissie zelf doet nu een heel constructief voorstel. :iag ik dat even ter 

kennis van de vergadering brengen. De commissie stelt namelijk voor om 

ontwikkelingssamenwerking is gericht op het bevorderen van vrijheid in de 

eerste plaats in naterieel opzicht. Dan heb je alle vrijheden. Je noemt in de 

eerste plaats dus de hongerbestrijding, maar daarmee heb je automatisch 

de andere vrijheden ook genoemd. 

Dot lijkt mij een prima voorstel. Alle kleuren kaarten voor • 

. ag ik even weten waarvoor voorzitter. 

Alle kleuren tegen. Don is dat aangenomen. 

Voorzitter dit is natuurlijk niet helemaal juist. 

Ik ben het niet eens met het voorstel wat nou van die comm1ss1e komt en u 

doet dat eventjes bloedsnel door die vergadering heen. 

Ik hoor een algemeen instemmend gemompel van de vergadering en de kaarten hebbe~ 

dat bevestigd. 

Betekent dat dan dat het voorstel van de commissie mijn amendement daarmee niet 

meer in stemming hoeft te worden gebracht. 

Dat denk ik wel want het was het verstrekkende voorstel. Wij hebben dan daarmee 

de eerste 2 regels van de laatste alinea gehad. Hil iemand nog een amendement 
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Ja voorzitter ik zou graag broederschap willen vervangen door sociale rechtvacr

digheid. 

Nou dat ondersteun ik vanharte. 

Daar is de heer Korthals altes faliekant tegen. 

>ievrouw de Graaf. 

Dan komen wij ook in de problemen met een artikel wat nog moet komen, wat 

in de inleiding staat waar inderdaad egalité, fraternité en dat andere 

woord maar dat staat er ook bij. Daar staat die fraternite dus heel duidelijk 

in en niet sociale rechtvaardigheid. 

/îijnheer Swart. 

Ik zou graag het argument willen horen waarom de heer Korthals dat zo cate

gorisch afwijst. 

Heeft hij zoeven gegeven. 

Korthals Altes. 

Ik geloof dat wij goed doen bij het scheiden van de markt want dat is dit, dit 

is het laatste artikel toch duidelijk te refereren aan het feit dat wij de 

partij zijn die de beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap in de 

praktijk brengen. Broederschap is bij het geven van ontwikkelingshulp veel 

ru~mer dan sociale rechtvaardigheid. Het is wat dat betreft niet voor niets 

dat de KVP werk met het begrip solidariteit dat gaat ook verder dat is ontleend 

aan pauselijke encyclieken. Wij gaan terug op de franse revolutie daar zijn 

wij trots op. Wij zijn trots ook op onze broederschap. 

Dan gaan we nu stemmen. Ik zou de groene kaarten willen zien die voor sociale 

rechtvaardigheid zijn. Groene kaarten voor. Groene kaarten tegen. Oranje voor 

Oranje teqena. Rose voor. Rose.teQeR~ De broederschap staat. Daarnee zijn we aan net e~n e geKomen van arT~Re~ 1 • 
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! .ij nheer VerheuL 

Ik heb behoefte aan een toelichting omdat ik grote moeite heb met de drie 

woorden van de volkeren. Dot zelfs dan de krocht bevorderen van de ontwik

kelingslanden lijkt nij zeer juist. Als we in aanmerking nemen dat in Afrika 

waar zeer recent staatkundige eenheden zijn ontstaan waarbinnen zeer veel 

verschillende volkeren met eigen culturen. Als je kijkt naar Azie waar ook 

in de binnelenden meerdere volken samenleven kan ik mij niet voorstellen 

dat wij hier een uitspraak doen dat het de bedoeling is om de zelfstandige 

kracht van die volkeren waarvan waarvan het zeer velen zijn te bevorderen. 

Ik denk dat het de bedoeling 1s om de zelfstandige krocht van de ontwikkelings

landen te bevorderen. Ja van de mensen daarin. '.aar spreek niet over volkeren 

u ko~t daarmee in zeer grote moeilijkheden. Dot moeten we ver~ijden • 

. aar concreet bedoelt u ipv de volkeren in de bevolking van. 

l(orthals Al tes 

Het wordt dan de mensen in • 

. aar mogen we dat als een ••• 

i<orthals Al tes 

~~e kunnen het ook laten staan en in het liberaal manifest duidelijk maken wat wij 

~et volkeren bedoelen. Het gaat inderdaad heel duidelijk on de mensen. 

We gaan stenm~n om de mensen in. Groene kaarten voor de ;~ensen. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Duidelijk het is van de 

volkeren in de mensen in geworden. Daarmee is dan artikel 12 vastgesteld en 

komen we bij het volgende onderdeel en dat is mens en wereld. 

Wij gaan over naar nr 351. En wel een gedeelte van 351 dat u vindt op bladzijde 

41 derde kolen dot 1s de laatste volle kolom van Bergschenhoek. 'vJil 

Bergschenhoek het toelichten. 

Een p_unt van orde mijnheer de vo:orzitter. Het bestuur is zo vriendelijk geweest 
om ons een sche~a te 9 . 

·· even woar1n punten staan waarover gediscussieerd gaat 
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worden. Ik heb gisteren een gepsrek gehad met de heer Hoefnagels hierover en 

daarbij 1s mij gebleken dat waar hier staat de europese defensie bedoeld is 

te spreken over de tegenstelling tussen europese defensie en atlantische 

defensie gebaseerd onder ~eer op de stukken die zijn ingediend door Brussel 

en door Bergschenhoek. Een nader gesprek tussen de betrokkenen heeft opgeleverd 

dat dit bepaaldelijk niet de bedoeling is geweest van de afdelingen Brussel enç 

Bergschenhoek en ik wil u daaro~ ook verzoeken om niet te spreken over euro

pese defensie in tegenstelling tot atlantische defensie, maar eerder te spreken 

over veiligheid en verdediging en daarbij verwijs ik dan naar wat staat op 

bladzij 40 ven amendement 350 van Brussel de hele paragraaf veiligheid en 

verdediging in de eerste kolom. 

Ten tweede had ik als punt van orde naar voren willen brengen dat 2 andere 

onderwerpen die ook door de afdelingen Brussel, Bergschenhoek en den Haag 

naar voren zijn gebracht niet in de sche~a's zijn opgenomen. Dat is het punt 

ontwikkelingssamenwerking en de europese gemeenschap. Zelf heeft de afdeling 

Brussel gemeend niet uitgebreid te willen spreken over de gemeenschap ze heeft 

daar wel een zeer uitgebreid tekstvoorstel voor gedaan. Als de vergadering er 

r1ee akkoord gaat zou de afdeling Brussel willen voorstellen dat de commissie 

de tekst van Brussel meeneemt in haar opnieuw redaktievoorstel • 

•• Het woord is aan de heer Hoefnagels namens de commissie. 

Bij de keuze van de punten waarover hier zou kunnen worden gesproken zijn 

wij uitgegaan van het zoeken naar punten die controversieel zouden kunnen 

zijn. Het was voor ons namelijk van belang om bij de herschrijving rekening 

te kunnen houden met standpunten. t~iet controversieel is dacht ik dat aanvaard 

moet worden als redaktionele aanvulling een tweetal punten. I er moet meer 

in over ontwikkelingshulp daar zijn een aantal suggesties voor gedaan en daar 

1s de commissie het mee eens. Er is bovendien in een aantal a~endementen 

op verschillende wijze gesuggereerd dat er meer moet staan over de EEG. Een 

van die amendementen zouden wij heel nadrukkelijk hebben aanbevolen als de 

behandeling was gegaan zoals vorige week in de ontwikkeling dat is na~elijk 

het amendement dat voort komt uit deelcongres buitenlandse zaken in Amster-

dam dat zegt het is nodig maar ook voldoende om te verwijzen naar onze verplicht-



Bond 9 

Blad 192 

ing te voldoen aan het program van het ELD. Dat zal zeker in de redaktie, de 

eindredaktie worden opgen~~en. Het gevolg is dot wij dus dochten dot die 2 

punten hier niet behoeven te worden gediscussieerd omdat daarover eenstem

migheid lijkt te bestaan en dat wij vier andere punten hebben genomen. 

Nu begrijp ik uit de vergadering dat een van die vier punten het 3e op het 

lijstje europese defensie zo niet bedoeld was door de indieners van de amen

dementen zodat er dus ook geen controverse over bestaat en dat die afdelingen 

die het hebben ingediend het intrekken en vervangen door het verzoek om een 

ander punt in discussie te brengen. Het lijkt mij dat het alleen maar kan als 

wij omdat de mensen zich hebben voorbereid op de discussie zoals die nu is 

aangekondigd door een ordevoorstel te maken dat we 3 punten die er genoemd zijn 

zonder europese defensie eerst in discussie brengen en daarna ipv europese 

defensie het nieuwe punt dat u nu aan de orde stelt. Saat u daarmee akkoord. 

Ik vindt het een uitst\end voorstel. 

De vergadering gaat zonder stemming akkoord. Dan gaan we op deze basis verder 

en dan is het toch weer als ik het goed heb 351 bladzijde 51 kolom 3. 

: ;ijnheer van Bernmelen. 

Ik heb gezien inderdaad dat de commissie voor verwerking is van uw derde 

kolom. Ik ben er ergens blij mee, maar ik had graag toch wel een uitspraak van 

deze vergadering hebben en dan vooral gericht wat daar staat in het midden van 

die kolom want het is volgens mij een zaak die belengrijk genoeg is or daar 

een aparte uitspraak van deze vergadering te krijgen waar gesteld staat 

dat mede gezien deze ontwikkelingen zal het waarschijnlijk bitter noodzakelijk 

zijn dat de NAVOtaken zich met na1;1e voor wat betreft de :naritier:1e taken zullen 

moeten uitbreiden over een groter gebied dat tot nu toe. Voor de rest vind 

ik het erg interessant om te vernemen hoe de vergadering denkt dan over het 

vervolg dat is ook in dit verband is de toetreding van Spanje voor alliantie 

dringend gewenst. Dan nog een ander punt daar zou ik ook graag de commissie 

over horen al doernaast in de 2e kolom staat een paragraaf nbt de finlandiser

~ng. Ik ben persoonlijk nogal een groot voorstander o~ daar in het liberaal 

Manifest ook een paragraaf aan te wijden omdat dit een proces is dacht ik waar 
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wij duidelijk even de vinger op r-1oeten leggen. Graag uw reaktie. 

Het woord is aan de heer Hoefnagels. 

Inderdaad r.lijnheer van 8emr1elen was het de bedoeling om die raragraaf die u 

net hebt aangeduid mede gezien deze ontwikkelingen zal het noodzakelijk zijn 

tm dringend gewenst om die in discussie te nemen. Het is niet onmiddellijk 

voor de hand liggend dat iedereen die voorstander is van defensie NAVOverband 

bereid zou zijn on de bondgenootschappelijke samenwerking op marinegebied 

ook uit te breiden tot wat ik denk wat hier bedoeld is de ocnvoerwegen. 

Het is een punt wat in discussie is, wat ook in de ~~VO in discussie is, 

maar Nederland voorzover mij bekend aldus tot dus ver altijd zeer omzichtig 

en zelfs negatief op heeft gereageerd. De vraag is wat willen wij nu. 

Wij zijn daar niet tegen. ~~g ik even iets zeggen over de opmerking van 

finlandisering. In het liberaal manifest komt nadrukkelijk tot uiting onze 

afkeer van een neutraliteitspolitiek en een bepaalde houding. Wij hebben 

dat woord finlandisering tot dusver vermeden. Ik heb er niets tegen om te 

zeggen laten we het ook noemen. De gedachtegang zijn we het volstrekt over eens. 

Hupkes Bergschenhoek. 

De definitie finlandisering is wat een algemem term dacht ik. En er komt nu 

nog een nieuwe term opzetten demarkisering dat is nemelijk lid blijven van de 

t~TO zonder dat je er aan mee doet. 

,~ijnheer de voorzitter het lijkt me wel zinvol als we even die 2 punten uit 

elkaar halen en nu alleen preten over de uitbreiding van de NAVOtaken en 

de uitbreiding van de NAVO zelf. Ik vraag me met name af als wij gaan praten 

over de uitbreiding van de t4AV0taken tot gebieden die op dit moment buiten 

het verdragsgebied liggen. In hoeverre maken wij ons als westerse landen ons 

dan niet gewoon schuldig aan wat anderen automatisch imperialisme zullen noemen 

en terecht. Want wat heeft een defensief bandgenootschap te zoeken op het 

gebied van andere soevereine staten. 

riijnheer van Semmelen. 
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Ik dan is het misschien wel interessant als we hier over gaan praten. Ten 

eerste dacht ik dat het een goede gang van zaken is dat we hier dadelijk 

omtrent dit punt een uitspraak van de vergadering krijgen, want alleen 

verwerken is natuurlijk een goede zaak maar dot moeten we dan van tevoren 

dan omtrent accorderen. Ik zou het ook interessant vinden om de reaktie van 

de commissie te krijgen mbt het amendement wat zij afwijzen en dat is 368 

van de afdeling Norg want dat is hiermede betrekking op en ik dacht dat dat 

ongeveer een uitwerking behelst van dezaak die wij zoeven ter sprake brachten 

van die uitbreiding van die maritieme taken. In mijn opvatting een uiterst 

belangrijke omdat de nederlandse economie voor 90~ ervan afhankelijk is. 

Dat is wel apart genoemd en daar gaan we straks ook over praten en ik denk 

dat de heer van Bernmelen gelijk heeft dat het wat ongenuanceerd zou zijn 

wanneer ik in stemming breng het voorstel om nou maar die hele kolom ineens 

al dan niet te verwerken dat we daar twee tot drie onderwerpen uit moeten 

pikken. ~:ag ik even aan de vergadering peilen of we het eens kunnen worden 

over welke ontwerpen we don in stemming brengen voordat de heer Hoefnogels 

den daarover zijn definitieve standpunt meedeelt. Ik dacht dat je er uit 

moet halen de uitbreiding van de NAVO met Spanje die passage. Is dat juisto 

En dat je de finlandiseringspassage eruit zou moeten halen en dan daarna de 

totaliteit. Die is dan niet meer interessant. 

Voorzitter ik denk dat de finlandisering een kwestie is van firmulering. Ik 

had niet het idee dat dat een principieel geschilpunt was en ik dacht dat wel een 

principieel geschilpunt was de uitbreiding van de NAVOtaken tot buiten het 

huidige verdragsgebied. Dus • 

Dus we krijgen 2 soorten van NAVOuitbreiding aan de orde dat is prima. 

De heer Hoefnagels over deze drie voorwerpen. 

Voorzitter kan mijnheer Hoefnagels dan wat duidelijke 9roberen in de microfoon 

te praten. 

Ik dacht dat de finlandisering een redaktionele kwestie was waarover geen ver-
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schil van mening bestond. Het blijft dus de uitbreiding van de taken van de 

~~VO, de maritieme taken tot buiten het huidige verdragsgebied en de uit

breiding van de NAVO met Spanje. Ik geloof dat ik kar, zeggen dat de commissie 

voor beide teksten is als u ze apart in stem8ing brengt, dan zijn het twee 

arnende1~1enten dan zal zij voor beide adviseren. 

Goed dan gaan wij over tot stemming. Uitbreiding van de ri~VO ~et Spanje als 

bondgenoot. Wie is daar voor Groen. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. 

Rose voor. Hose tegen. Dat is met vrijwel alge:;1ene ste;:1men aanvaard. 

Dan krijgen we de uitbreiding van wat ik rnaar even \ál zeggen t·.JAVOtaken ook 

buiten het verdragsgebied, maritieme taken buiten het verdragsgebied. 

Hupkes. 

Voorzitter ik dacht ik ben geen deskundige in detail, maar dat dus de NAVO 

~ua verdrag toegestaan is on buiten haar verdragsgebied te opereren. 

Ik prefereer hier dacht ik naar de staat de heer Luns die dit kort geleden ook 

heéft gezegd. 

De heer Hoefnagels. 

Nee ik geloof dat de heer Luns iets wilde en toen in het verdrag heeft gezocht 

of die ook een tekst kon vinden die dacr een beetje mee in overeenstem~ing 

zou kunnen zijn en dat kan verstandig zijn of niet daar wil ik het hier niet 

over hebben, maar ik geloof dct het zinvol is dat wij de uitspraak doen 

willen we dat of willen we dat niet. lJat dat betekent voor het verdrag is een 

tweede. Ik denk dat het buiten het verdrag staat. Je kunt tot semenwerking 

besluiten in nieuwe verdragsvorrnen of in welke vorm don ook. Het volgt 

niet automatisch uit het verdrag en daar gaat het om. Dat betekent dus dat 

er mensen zijn die op grond van het verdrag ertegen zijn omdat ze er tegen 

zijn • 

':ijnheer Voorhoeve. 

In 1949 is het gebied van de NAVO beperkt tot dat wat boven de zuidelijke 

kreeftskeerkring ligt. We hebben het hier niet over een uitbreiding van de 

taken van de NAVO over andere gebieden en over imperialis'ile maar een uit-
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breiding van de maritieme taken van de NAVO orn ondertussen de bui tengewoon 

kwetsbare aanvoerlijnen van West Europa en de Verenigde Staten met name 

in de zuidelijke zeegebieden ook NAVOgebied te gaan ro1aken. Daar gaat het on 

niet om een vorm van NAVOimperialisme. 

~,ijnheer de voorzitter mijnheer Hoefnagels heeft wel gezegd dat de commissie 

ook voor het 2e amendement was maar hij heeft nog niet gezegd waarom. Ik had 

toch wel graag een kleine toelichting erbij omdat het misschien ook wel 

nuttig is bij de verwerking. 

Neem me niet kwalijk dat ik dat niet hebgedaan. Ik zou in herhalingen zijn 

gevallen. Inderdaad een grote kwetsbaarheid van onze aanvoerlijnen over zee 

oa op het gebied van energie maakt toch dat wij ons ervoor moeten beraden op 

zijn minst of wij de bescherming daarvan kunnen overlaten aan landen die daar 

veel minder belang bij hebben dan wij en ik denk dat we het alleen niet kunnen 

en dat we het dus in bondgenootschappelijk verband zouden moeten proberen. 

Ik vind het zoals al gezegd een uiterst belangrijke affaire hoewel die dat soms 

nog niet lijkt omdat die de dreiging nog niet aktueel is geworden. 

Voorzitter mag ik nog even de vraag aan de commissie toespitsen. Vindt de 

commissie dan dat de NAVOtaken in vredestijd zich op deze manier moet uit

breiden buiten het gebied wat de NAVO bestrijkt want daar gaat het denk ik om. 

Niet in crisistijden want dan is ongeveer alles geoorloofd. 

Nou dat is natuurlijk niet helemaal waar. In crisistijd geldt dit verdrag. 

Dot verplicht je tot bepaalde dingen. Dat geldt dat heb je in vredestijd opge

steld en daarom ga je je voorbereiden op die taak. !k denk dot dat precies zo 

is voor het probleem waar we het nu over hebben. i'ien dient zich voor te 

bereiden op wat er zou gebeuren. Nou hebben we het dan over vrede of oorlog. 

Ik denk dot we het zullen hebben over crisis die zich in eerste aanleg geen 

oorlog lijken, ~aar die deslaniettemin wel betekenen dot wij geen olie ~eer 

krijgen en die situaties kunnen zich voordoen op zee en ik kon mij voorstellen 

dat W1J met onze bondgenoten samen zeggen nou daar willen we ons op prepareren. 

tien zou kunnen denken aan een gemeenschappelijk eskader dat daar speciaal voor 
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Jo mijnheer de voorzitter u mag het gerust een ordevraag noemen. Zou de 

commissie er bij de uitwerking van deze tekst dan wel op willen wijzen dot de 

~~VO zeer zeker de souvereiniteit van landen buiten hoor verdragsgebied 

zal blijven respecteren. Dot lijkt me een belangrijk punt. Zeker als je 

pleit voor een internationale rechtsorde. 

Slechts een opmerking. Ik geloof dot de laatste spreker teveel de bepaalde 

landsgrenzen daarbij in het oog heeft terwijl wij het hier hebben over 

operaties op de vrije zee. 

We hebben het hier inderdaad over de operaties op de vrije zee. We gaan 

over tot stemming. \•He is voor de uitbreiding van de maritieme NAVOtaken 

territoriaal. Voor groen. Tegen groen. Voor Oranje. Tegen Oranje. Rose voor. 

Rose tegen. Deze uitbreiding is aanvaard. 368 heeft ook betrekking op de 

NAVOtaken, maar dat is veel specifieker. Dat legt de comnissie meer vast. 

·~~il Norg het toelichten. Zo neen dan is het woord aan de commissie. 

Operationeel is dunkt mij de 2e helft van die voorliggende paragraaf dient 

onze nationale bijdrage aan de naritieMe belangen en dan worden genoemd behalve 

de vrije zee en de zeestrijdkrachten een aantal civiele belangen. Het gaat hier 

dus niet om de narine en de NAVO. Het gaat hier on steun in het bijzonder aan 

scheepsbouw, haveninstallaties, handelsvloot OT~ derwille van het strategisch 

belang. Nou is het strategisch belang iets dat bij de steun aan deze bedrijfs

takken zeker noet worden overwogen, maar dat het doorslaggevend zou ~oetenç 

zijn lijkt mij te ver gaan. Dat betekent dat wij onze regering zouden ver

:-·lichton deze bedrijf stakken te subsidieren wat ook verder de econorr'isc!w 

konsekwenties daarvan zijn. Uitsluitemten behoeve van de mogelijkheid van 

oorlog. Het is een stondrunt van Norg is een standpunt dat verdedigd is 

de Nederlandse regering heeft zich daar tot dus ver niet achter gesteld, ook 

liberale ministers niet. Wij kunnen ons dat zeer goed voorstellen omdat de 

konsekwenties zeer vergaend zijn en daarom zouden wij hoewel wij het eerste 

deel van deze ~otie blijkens ook de vor1ge motie netuurlijk onderschrijven 
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Ik breng deze motie in ste~ming. Wie is voor de notie Norg groen. Tegen groen. 

Voor oranje. Tegen oranje. Voor rose. Tegen rose. Dat is met overgrote neer

derheid verworpen. Dan krijgen we de alternatieve dienstplicht 371, 72 en 73. 

Wie wil als een van de drie voorstellers daar iets van zeggen. Dus de afdeling 

bondsrepubliek Duitsland, Waterweg noord en Berkel en Rodenrijs. 

Nie':land ja. Bent u een van de voorstellende adidelingen. 

De Voogd Berkel en Rodenrijs. 

Onze afdeling heeft gemeend dat de dienstplicht ook in deze tijd, met none in 

deze tijd van emancipatie niet beperkt moet worden tot ~annen en bedoelt daarmee 

speciaal de militaire dienstplicht dat mag misschien ter toelichting dienen. 

Er wordt in dit gedeelte van het liberaal manifest gesproken over de mili-

taire dienstplicht en die is dus hier ook uitdrukkelijk bedoeld. 

:ijnheer Hoefnagels namens de commissie. 

Er zijn hier twee dingen ter discussie. Enerzijds de c~npensatie van de achter

stand die ontstaat bij die jonge mannen die een dienstplicht vervullen tov de 

andere jonge mannen en alle jonge vrouwen.die de dinstplicht niet hoeven te 

vervullen. Voor die compensatie zijn wij. Een specifieke vorm wordt hier voor

gesteld. Een alternatieve dienstplicht en ja de vraag is dan wat moeten die 

1nensen dan doen. Raken wij dan niet in een discussie die we al eens gehad 

hebben in ons land en waarvan wij toch de bezwaren meer hebben onderstreept 

dan de voordelen. Het belemmeren en beperken van de vrijheid wat we doen door 

militaire dienstplicht, noodzakelijkerwijs doen dat willen we ook handhaven. 

Het beperken van die vrijheid dient zo beperkt mogelijk te zijn. En indien 

je dat voor een aantal mensen moet doen al is het dan maar voor een minderheid 

wil dat nog niet zeggen dat je om de gelijkheid te bevorderen de vrijheid van 

de anderen ook moet inperken. Ik dacht niet dat het een uit het ander voort

vloeit. Wij zijn dus eigenlijk niet zo voor alternatieve dienstplicht en 

eigenlijk op dezelfde gronden zijn wij ook niet voor die dienstplicht voor 

vrouwen. De gelijkheid van vrouwen in de krijgsmacht eenmaal achten wij een 

groot goed en het is zo dat op dit moment de dienstplicht vervuld wordt door 
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een minderheid van Jonge mannen en niet omdat de neerderheid niet geschikt 

zou zijn, maar omdat men er meer niet nodig heeft. Er worden dus mensen buiten 

de dienstplicht gehouden uitsluitend op gronden van nou ja meer hebben we 

er nou eenmaal niet nodig om nu nog weer veel meer mensen hier in te sluiten 

dot lijkt mij op zijn minst onpraktisch en als iets onpraktisch is en het is 

tegelijkertijd vrijheidbeperkend dan neig ik er toe om door tegen te zijn. 

Wij hebben niettemin gezegd 371 verwerken. Dat goot slecht een oplossing. 

Dot is juist wij hebben slech~een oplossing moor aangeduid. Daar wordt die 

vervangende dienstplicht inderdaad genoemd of dit laatste haalboor is dient 

vervolgens apart te worden bezien doch deze oplossing dient tenminste aange

duid te worden. Nou ik kon mij voorstellen dat wij een studie van dot onder

werp daar kon ik geen bezwaar in zien, ik geloof dot we die best zouden 

kunnen opnemen als de vergadering dot wil, maar verder gaan eo pleiten voor 

een alternatieve dienstplicht daar zou ik niet voor zijn. 

Dan gaan we in ste~ning brengen. 

'~g ik er misschien ook wat over zeggen mijnheer de voorzitter. Ik ben het 

niet eens :net de spreker uit de commissie over punt 373 als hij zegt dot dit 

vrijheidbeperkend zou zijn. Het is de onvrijheid eerlijker verdelend denk ik. 

En in dat opzicht zou ik het dus wel willen aanbevelen. In Delft zijn wij 

het geheel oneens rnet 371 en 372, want ik geloof niet dot je een achterstand 

moet compenseren door iedereen een achterstand te geven •. 

. aar ik dacht dat het toch verstandig is het ~eest verstrekkende voorstel 

dan het eerst in stemning te brengen en dan zie ik als het meest verstrekkend 

ondercentrale Waterweg Noord die zelfs het ideaal zou vinden o~ tot een alter

natieve dienstplicht over te gaan. Dat wordt dus ontraden. ,;cg ik vragen wie 

is daar voor groen. Tegen groen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. ~ose 

tegen. Don is dat verworpen. Dan kon ik op 373 Berkel en Rodenrijs. Die zegt 

het iets "1inderzijn hoeft niet uitgesloten te zijn. '.lie is de comrnissie 

ontraadt dat. Wie is er voor groen. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. 

Rose voor. 1~ose tegen. De cor;Jr'lissie vraagt O'tl herste:'1rning voor het a:o1ender:1ent 

Berkel en Rodenrijs groen. Groen tegen. Crcnje voor. Oranje tegen. Rose voor. 
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Voorzitter uitslag als volgt Verworpen. 323 stelGen tegen en 251 voor. 

Goed dan is het verworpen • 

. ijnheer de voorzitter nog een opmerking komen we dan niet in conflict met 

enendement 351 kolom 3 waor1n stoet dat dus vrouwen in de krijgsnacht steeds 

meer kansen moeten krijgen. 

Nee dot is als ze in de krijgsmacht zitten dot heeft de heer Hoefnagels ook 

gezegd als ze er in zijn maar dan op vrijwillige basis dan horen ze daar gelijke 

kansen te krijgen. i~aar het gaat hier over de dienstplicht eventueel alter~ 

natief en dus niet eens in de krijgsmacht. 

Voorzitter nag ik u dan vragen die tekst te nuanceren omdat nu •• 

Ja dat gaan we nu doen wanneer er gestemd wordt over 371 want dat zou naar de 

opvatting van de commissie haar de ~ogelijkheid geven de tekst te nuanceren. 

t~ee voorzitter wat ik wil aanbrengen is het feit dat wanneer we de vrouwelijke 

dienstplicht verwerpen en dat is gebeurd en u handhaaft de tekst in de 2e 

kolorn dat u daarn:ee in problemen komt rqet de mobilisabele bestanddelen. 

Nou dat probleem lost de commissie don maar op. Ik z1e het probleem eerlijk 

gezegd niet. Het goot hier over alternatieve dienstplicht en niet over mobi

lisabele bestanden. 371 bondsrepubliek duitsland wie is door voor groen. Groen 

tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dat is don ook verworpen. 

Alle drie verworpen. Dan gaan wij nu over naar 350 dat is dus toegevoegd kolom 

1. Dat is dus de motie, het amendement van de afdeling Brussel met een nieuwe 

tekst dat is de eerste kolor. op bladzijde 40 dat is de tekst die begint ~et 

het woord >;enten. Ja ik zie dat staan en als u het ook ziet staan don hebt u de 

goede bladzijde. 



Band 10 

Blad 201 

Ik denk dat maximale veiligheid alleen kan worden verkregen door bereidheid va~ 

de burger zich hiervoor in te zetten. De bereidheid van die burger leek de 

afdeling Brussel zo belangrijk dat die verwoord zou moeten worden in het mani

fest omdat in het huidige nederlandse maatschappij niet steeds duidelijk is 

of bij inderdaad iedere nedelandse burger de bereidheid bestaat dan misschien 

niet steeds in gewapende hand maar ook op andere wijze een bijdrage te leveren 

voor zijn eigen veiligheid. Dat is punt een. Het tweede punt wat ik er uit 

zou willen halen is dat de afdeling Brussel gemeend heeft dat in de huidige 

machtsverhoudingen het steeds goed is om in een bandsgenootschappelijk 

verbond te werken doch daarbij niet in een adem te willen noemen de NAVO. 

~~e hebben wel gemeend dat in de huidige omstandigheden de NAVO het beste 

bondgenootschap is. Enfin dat is een uitslag geweest van het deelcongres 

in Rotterdam en de afdeling Brussel heeft gemeend dat subtiele onderscheid 

en en die kleine niet te verwoorden in ons voorstel. Een derde punt wat in het 

stuk is opgenomen is de zaak van de kernwapens. De afdeling Brussel erkent 

dat kernwapens dat iedereen er alleen maar tegen kon zijn, maar omdat kern

wapens nu eenmaal omdat een aantal andere grote mogelijkheden de beschikking 

hebben over kernwapens niet het hoofd in het zand moeten steken en zeggen ja 

ze bestaan niet we zijn er gewoon tegen dat we realiteit zullen moeten aan

vaorden en dat daarom ook de konsekwentie uit moeten trekken dwz indien 

nodig we die kernwapens ook op eigen grondgebied willen accepteren moor dot 

ter voorkoming van nuceoire conflicten het van groot belang is dat de conventio

nele bewapening op peil wordt gehouden en bij dat laatste stukje wil ik er 

alleen nog aan toevoegen wat Brussel destijds nu in de voorgaande discussie 

heeft willen invoegen in de beginselverklaring\On de vergodering heeft 

gezegd dat is geen beginsel het op peil houden van je defensielasten. Ik zou 

het hier opnieuw ter discussie willen stellen. Dank u zeer. 

De cor.1missie. 

Drie elementen. Bereidheid van de burger akkoord. De ontkoppeling principieel 

en theoretisch hebt u volstrekt gelijk. Of het voor de komende tien jaar prak

tisch is dit onderscheid te ~aken betwijfel ik. Ik denk dot we die tien jaar 

nog wel die polarisering zullen hebben en door gaat het liberaal manifest 

over over tien jaar en ik vraag rne dan af of het in die contekst niet toch 
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tot misverstanden zou kunnen leiden bij dat onderscheid maken tussen bondgenoo~

schap en NAVO waarvan we misschien toch in ons achterhoofd de gedachte hebben 

dat we er ook weleens af zouden willen. Er zijn andere partijen die daar hard 

over nadenken en daarom zou ik namens de commissie willen zeggen dat ik er 

de voorkeur aan zou geven om dat onderscheid hoe juist theoretisch ook toch 

niet in een stuk voor de jaren tachtig op te nemen. Het derde punt conventionele 

bewapening ja. Geheel over eens. ~laatsing van kernwapens, gemoderniseerde kern

wapens waar ook gestationeerd noodzakelijk. Als ik het mag lezen het is nood

zakelijk in Nederland en dan zijn we er voor dan ben ik het eens. Als ik het 

zo zou :noeten lezen nou ja ze zijn noodzakelijk, roïaar de NAVO ziet r1aar waar 

ze ze plaatst niet bij ons dat kunt u niet bedoeld hebben. Dat is niet bedoeld. 

3edoeld is dus waar noodzakelijk ook als dat in t~ederland zou zijn te plaatsen 

akkoord. 

Ik vond het eigenlijk heel raar dat je tegen uitbreiding van kernwa~:ens bent en 

zelf wel vernieuwing van kernwapens in jouw land toestaat. Dat is toch enige 

teqenstr~igheid. 

ijnheer de voorzitter wij waren zeer voor dit genuanceerde paragraaf. Wij 

vragen ons echter af de laatste alinea de nadruk op conventionele bewapening 

dient kans op nucleair verbruik vermindert die vroeger opgeld deed en ook juist 

was of die nog geldt. Wij waren niet deskundig genoeg rn~ dit te kunnen overzien. 

:1et de nieuwe tactische kernwapens die er tegenwoordig zijn. Wij weten dat gewoon 

niet. 

1ijnheer 5wart. 

Ik heb een beetje noeite met het eerste punt wat hier uit gelicht is maxinale 

veiligheid kan alleen worden verkregen door de bereidheid van de burgers zich 

hier voor in te zetten. Er zijn twee mogelijkheden of deze uitspraak is een 

feitelijke constatering nou dan is het geen bijzonder liberale uitspraak en 

dan kunnen we hem rustig achterwege laten of wij willen hiermee wel degelijk 

een normatieve uitspraak doen en zeggen hoe het hoort en uitspreken dat de 

burger zich daartoe bereid dient te verklaren. Dan heb ik er bezwaar tegen. 

Ik denk dat wij als liberalen ook mens en de vrijheid ~oeten laten on op 
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principiele gronden te weigeren de dienstplicht te vervullen. Er zijn in dit 

land mensen die daarvoor te respecteren gronden hebben en ik dacht dat een 

aMendement van gelijke strekking in de beginselverklaring is afgewezen. Niet 

omdat dat ging om een ui twerkingskwest ie naar het r:~ani fest toe, :naar omdat een 

groot deel van de vergadering van mening was dat een liberaal een ander niet 

mag dwingen om de wapens niet te hanteren. 

; iijnheer Delvos. 

Ik vind dat hoofdstuk ook heel goed en genuanceerd, maar ook ik heb bezwaren 

tegen de laatste alinea. Het moge waar zijn wat er staat het zal de heer 

Hoefnagels en anderen bekend zijn dat dat doornaast een theorie is dat wellis

waar nucleaire conflicten verder weg geschoven worden, rnaar conflicten als zo

danig daardoor dichterbij komen. Het is een heel r;,oeilij ke 1:1aterie en ik dacht 

te moeilijk om daar hiet zo een uitspraak over te doen. 

Als reaktie op de heer Swart mijnheer de voorzitter. De fornulering gekozen 

zoals door Brussel sluit niet uit wat de heer Swart heeft gezegd het ondervangt 

namelijk zijn probleem. Het is een zeer zorgvuldig gekozen for1nulering waarbij 

juist het oog is gehouden op het feit dat mensen die bezwaar hebben tegen het 

dragen van de wapenrok dat die ook hier toch al een bijdrage kunnen leveren aan 

de verdediging, dan misschien op andere wijze. 

i1ijnheer Wijsglas. 

Voorzitter ik zou graag willen ondersteunen wat de heer Hoefnagels heeft gezegd 

over het tweede voorstel wat door Brussel ter sprake is gebracht het noemen 

van een bondgenootschap zoals Brussel dot wil. Ik geloof met de heer Hoefnagels 

dat het van groot belang is om hier man en paard te noemen en duidelijk te 

maken dat voor ons samenwerking binnen de NAVO primair staat. Een bondgenoot

schap is veel te vaag als de dan zittende nederlandse regering over 5 jaar net 

bijvoorbeeld yougoslovie het nodig vindt een bondgenootschap of te sluiten is 

dat ook een bondgenootschap dus nogmaals graag met steun voor de heer Hoefnogels 

om duidelijk te noemen dat het gaat om het bondgenootschap de NAVO. 

De commissie laatste standpuntbepaling of kunnen we al tot stemming overgaan. 
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lag ik niets meer zeggen over het 2e punt geheel aansluitend bij de heer ~ijs

glas eenstemmigheid. Punt 1 en punt 3 even. Punt 1 wij hebben dat niet gelezen 

als een pleidooi voor de afschaffing van de wettelijke regeling die het mogelijk 

maakt om dienst te weigeren. Wij hebben het wel gelezen als een constatering 

die wel normatief kan zijn voor regeringsoptreden in die zin dat een regering de 

plicht heeft om er voor te zorgen dat mensen dit inzien althans dat te bevor

deren. Niet ervoor te zorgen dat kan natuurlijk niet, om te bevorderen. Er 

wordt op dit moment wel eens een beetje verstoppertje gespeeld met de krijgs

macht alsof wij on moeten excuseren dat die krijgsmacht er is. Ik geloof dat 

de krijgsmacht als die zich iets meer zou mogen presenteren bepaald de bereid

heid tot defensie zou kunnen bevorderen. De krijgsmacht is bepaald veel 

beter dan sommige tegenstanders denken en dat mag ook wel eens blijken. In 

die zin was de com~issie voor deze tekst. Wat het laatste punt betreft de af

schrikking bestaat gelukkig niet meer uitsluitend uit de aanwezigheid van 

massale nucleaire vernietigingsmiddelen. De afschrikking is in drie trappen, 

de conventionele bewapening is daar bepaald een noodzakelijk onderdeel 

van en op de vraag van mevrouw vermindert het de kans is het antwoord vol

r,1ond ig ja • 

Dank u zeer dan gaan we de drie alinea's denk ik afzonderlijk in stem~ing brengen. 

Kon ik daarnee aan de wens van de vergadering tegemoet. Eerste alinea van 

veiligheid tm ontwapeningsonderhandelingen voor groen. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. l~ose tegen. Dat is duidelijk aangeno~en. 

2e alinea in de gegeven onstandigheden tm noodzakelijk voor groen. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dat is ook aanvaard. En 

dan de laatste elinee de nadruk t~ vermindert. Voor aroen. Groen teaen. 
v ~ 

Jranje voor, Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Dan is aldus de hele passage 

aanvaard en zijn wij aan het eind van datgene wat in dit uur konden behandelen. 

Ik heb alleen voor de zwijgende meerderheid een interessante ~ededeling. De 

zwijgende ~eerderheid Z1Jn na~elijk diegenen die niet geprotesteerd hebben 

tegen de uitslag Berkel en Rodenrijs. Nadere telling van de stenbuljatten en 

van de notieties die ge~oakt zijn door het ste~bureau geeft aan dat het 
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Berkel en Rodenrijs 373 dat de dienstplicht voor vrouwen niet uitgesloten 

behoeft te zijn is aangeno~en met 490 tegen 438 ste~len en de excuses 

voor de fouten van de neerlandicus. 

Ik wou de vergadering gaan schorsen. 

Een ount van orde. Ik zou graag de vergadering willen voorstellen toch haar 

mening te geven of gezien de huidige bezuiniging op defensie de vergadering 

het nuttig acht dat de defensiebijdrage op peil blijft ja dan nee. Het is een 

ingebracht voorstel geweest in artikel 12. Toen heeft de vergadering gezegd 

dat 1s geen beginsel maar dat moeten we uitwerken in het manifest. Ik dacht 

dat nu het ~oment geko~en is om daar nu over te praten. 

~;il iemand tegen dit voorstel van orde het woord voeren. 

: :ijnheer Delvos. 

Ik dacht dat het in het verkiezingsprogramma moest. 

Ik heb ook het idee dat wij ons over dit punt wanneer het gaat om 1981-1982 

en verder in elk geval in het verkiezingsprogram dienen uit te laten en dat 

wij toch op dit ogenblik, als partij niet in staat zijn mandaten te geven 

voor het jaar 1981 aan onze kamerleden tussentijds • 

. ;e1Jeran. 

Afgezien van dat,ai~sti~tijdstip voorzitter ben ik het met u eens, maar ook 

het tijdstip waarop de vergadering nu ge~vorderd is en het handhaven van het 

schema zou ik uit een oogpunt van orde er tegen zijn om het alsnog in behandeling 

te nemen. Het vereist wat meer overdenking dan zoeven emotioneel. 

Wij stemmen nu ook over de orde. Wie wil het punt ondanks het feit dat het 

buiten de gisteren afgesproken orde van dienst is behandeld. Wij hebben heel 

duidelijk gezegd als het uur om is houden we er absoluut mee op. Als hier een 

ander onderwerp achter zat ipv eten wanneer het zou zijn gegaan om onze geeste

lijke en niet materiele vrijheid dan was er niet over gestemd. 
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Voorzitter dit is in een voorafgaande discussie aan de orde geweest. 

Dan kan wel zijn, maar het tijdschema is ook absoluut afgesproken en we gaan 

ook absoluut om 2 uur verder. Als u verder onder de lunch verder wilt discus

sieren is dat prima maar dat goot don met volle mond. Wie wil het nu behandelen. 

Voor alle kleuren. Tegen alle kleuren. Ik denk dat het stembureau geen hertel

ling nodig heeft om te concluderen dot de vergadering wordt geschorst. Om 2 

uur wordt de vergadering voortgezet maar niet in deze zaal. Om 2 uur wordt de 

vergadering voortgezet in een zaal hierboven omdat hier het toneel in orde 

wordt gemaakt voor een opvoering van Othello en daar zijn wij als VVD nog niet 

aan toe. 

Dames en heren de vergadering is heropend. Er is een nieuw stembureau. Ik 

dank nog het stembureau van hedenmorgen en zou nu in het stembureau willen 

benomen de heer de :laar den Haag, mevrouw Jonker-'.~ormgoor uit Groningen, 

nevrouw Kochheid, ··nevrouw Reide en de heer dm • Smi t van de kamercentrale 

Heerlen. Eventjes het programma van vanmiddag. -Eerst de inleiding te beginnen 

bij motie nr. 9 dan onder voorzitterschap van de heer Kamminga misschien niet 

zonder reden het hoofdstuk de partij in de jaren 80 en dan daarna de verdere 

procedure waarbij dan ook de moties 1 tn 8 bij de behandeling van de verdere 

procedure aan de orde zullen zijn. Dan tenslotte een sluiting waarvan ik 

allen hoewel we zullen proberen alles binnen het tijdstip te doen dan afge

sproken is waarvan ik alle verzoek om toch ook tot en met de sluiting aanwezig 

te willen zijn. Aan de orde is 

eijeran. 

Voorzitter een vraag van orde over het tijdsche•na. 

~ag ik eerst het stenbureau vragen om achter ons niet te spreken, het spijt 

~e want anders kunnen we de zoal niet verstaan. ~ag ik aan de mensen in de 

zaal vragen, iedereen in de zaal on niet met elkaar te spreken want anders 

zitten we hier te dicht op elkaar •. loet u met elkaar overleggen dan toch bij 

voorkeur in de wandelgangen. Aan de orde is met welnemen motie nr. 9. 
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Ja voorzitter ik had een vraag. Ik had deze vraag van orde als over de partij 

in de jaren 80 naar ik 1nag oennemen straks rnet voortvarendheid zal worden gedü

cussieerd onder voortvarende leiding, waarbij ik~niets ten nadele zal zeggen 

van de voortvarendheid die u ook produceert dat we dan voor de partij in de 

jaren 80 zouden kunnen uittrekken de tijd van 15 uur tot 15uur 45 om daarna 

de tijd te hebben voor de verdere procedure waarbij rnede aan de orde ko~en don 

de :'loties alge'1een waarbij mede nog open staat nr la vanuit Nij·negen het laatste 

ount. ~ant anders zouden we dat bij inleiding moeten nePen. Ik zou het sterk 

voor willen pleiten dat we de 80er jaren in drie kwartier best klaar kunnen 

krijgen en dan drie kwartier hebben voor de orocedure. 

Ik ben best bereid o:·., proberen daarna te streven, ',laar ik geloof niet dat 

we verstandig doen de vergadering dit punt volstrekt vast te leggen. :~et 

punt partij in de jaren 80 is bepaald van belang o;l daar niet ~ee 1n tijdnood 

te ko:·.;en. Het duurt tien jaar. Nr 9 wie namens de indieners. 

De voorg. 

De motie van de afdeling Berkel en redenrijs slaat hoofdzakelijk or de inleiding 

mnar ook wel een beetje op het hele liberale n~nifest. Een van de kernvragen die 

bij ons opkwar1 was wat verstaat de commissie eigenlijk onder het begrip ~onifcst. 

~ij vonden het geheel niet zo erg nanifest als ik het zo nag uitdrukken en dat 

lag dan vooral aan de toonzetting van het geheel en con de uitweidingen, uit

weidingen verwacht je niet zo zeer in een inleiding. Het is in het geheel van 

het liberaal r.1ani fest waarschijnlijk niet heleoaal te ver:nijden r;;aar ··1et no·;"Je 

in de inleiding verwacht je toch een korte en kernachtige en vooral een toe

srrook als het ware die karakter van het 'iloni fest draagt en dat is de reden 

waarom we de ~otie hebben ingediend. 

De co;:rnissie. 

Ik denk dat er impliciet drie problemen worden aangesneden. De eerste 1s de lengte 

van het Manifest en in verhouding daor~1ee de lengte van de inleidingo De 

co:rn1issie is uitgegaan bij het maken van de ollerleerste opzet van een uit

geschreven inleiding en korte punten in de verdere hoofdstukken" Het zal u 
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niet Z1Jn OfJgevallen dat dat laatste niet is gelukt, Vele hoofdstukken bleken 

toch argur1entaties nodig te hebben, uitleg nodig te hebben, nuances nodig te 

hebben waardoor ze steeds lager zijn geworden. Inmiddels in de behandeling in 

de afgelopen anderhalve dag en vorige week is die lengte van de hoofdstukken 

bepaald niet ver~inder. Het is nog langer geworden den ik. Daar is bij het 

herschrijven wellicht nog iets aan te doen, n1aar ik denk over het geheel genoMen 

dat het totaal aan besluiten dat is genor~en ertoe heeft geleid dat het liberaal 

mcnifest als geheel langer 1s geworden. De inleiding moet toch in een zeker 

verband staan tot de rest. We hebben bij de inleiding gedacht, ~isschien 

hebben we op 2 gedachte gehinkeld dat is niet onmogelijk. Het moet een recht

vaardiging zijn voor de rest in die zin dat men zegt nou liberale beginselen 

hebben we geformuleerd wat is nou in die maatschappij een aantal zaken die 

aan de orde zijn waar we iets aan moeten doen. En dat ;noet dan inderdaad geschre

ven zijn in een sti~l die naar ik hoop begrijpelijk is en die wellicht ook 

voor een aantal ~ensen opwekkend is. Nou die we hebben toen afgezien van eenç 

droge analyse van de huisige maatschappij waar die beginselen dan op toege-

past zouden worden, we hebben het wat anders aangepakt. Ik geloof dat ik geen 

geheim verklap als ik zeg dat toen ik een ontwerp had gemaakt de commissie eerst 

ook even keek ven he is dat nou eigenlijk wat we bedoelden want ~en dacht in 

eerste instantie aan een ander stuk en analyse van de huidige maatschappij 

als brug tussen de beginselverklaring en de hoofdstukken. Nou anders aangepakt. 

Te lang ik heb dat gevoel zelf niet. Over leesbaarheid kun je twisten. Ik 

kan daar wel een aantal wetenschappelijke gegevens over aandragen die ik voor 

handen heb maar ik zal dat niet doen. Ik denk dat ik kan zeggen op goede 

gronden dat voor het publiek dat wij trachten te bereiken de tekst leesbaar is. 

Ik hoop dat u dat van mij wilt aannemen als ik dat zeg, dat je dat niet later 

hoeft te adstrueren en ja gesignaleerde matheid, ik heb niet het gevoel dat dat 

uit de tekst spreekt zeker niet uit het slot van de tekst. Daar kan ik dus 

weinig :nee. Ik heb zelf niet het gevoel dat het een tekst is die door matheid 

wordt gekaraktiriseerd. Met andere woorden hoewel wij van mening zijn zeker 

na wat er allemaal gebeurd is dat de tekst op zichzelf ook deze tekst bijstel

lingen behoeft geloof ik dat de principiele uitspraak die Berkel en Rodenrijs 

vraagt en die van belang is die we daarom ook aan u hebben voorgelegd dat 

die principiele uitspraak te ontraden waren. 
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Voorzitter ik zou het niet willen hebben over de lengte dat komt als ~otie 1 

aanbod is. Ik zou het niet willen hebben over de leesbaarheid dat ko~t in 

motie la vanuit Nijmegen overstaande met dien verstande dat als het over de 

wetenschappelijke analyse van de leesbaarheid gaat ik er aan zou willen 

herinneren dat ook de stapel noties die hier niet behandeld zijn een analyse 

ligt uit een van de afdelingen van onze kamercentrale over de gemiddelde 

woord- en de gen~iddelde zinslengte en die zou ik dan de comnissie die 

het straks nog herschrijven moet nog wel in welwillende overweging willen 

aanbevelen. Dat ~in of meer terzijde. Ik dacht dat de kern van Berkel Roden

rijs het oordeel over de matheid iets is waar we ons niet over hoeven uit 

te spreken. Dat er een nieuwe inleiding moet worden geschreven lijkt ~ij 

zeer duidelijk, dat hoeven we dus ook niet ueer uit te spreken. Ik dacht 

dat de kern is de or een na laatste zin dat of zinsnede dat de inleiding een 

sanenvatting geeft van hetgeen volgt. De heer Hoefnagels heeft gezegd of het 

it een brug van de beginselverklaring naar wat er volgt maar dat is ook 

rdn of :neer in deze geest een duidelijk verband. : ,otie 10 hoeft wat r:üj betref~ 

niet apart in behandeling te ko~en, maar daar staat ook de vierde alinea van 

onderen waarbij overigens een duidelijker verband :net de vcrschillende 

hoofdstukken gewenst is en ik dacht dat dat van essentieel belang is dat de 

inleiding echt een inleiding is op datgene wat er volgt. Hetzij een samen

vatting, hetzij een aanloop omdat we dat met name hebben gemist en dat in 

dier voegen die zinsnede van 9 alleszins verdient o:'l von harte te worden 

ondersteund en aanbevolen en aangenomen. 

Schot afdeling Delden. 

Gehclve dan de onderstreping van dat laatstgenoemde punt dat een inleiding 

duidelijk inhoudelijk ook een aanwijzing noet zijn. Ik dacht dat een 1mnifest, 

een liberaal manifest ook een manifestering van de liberale partij moest 

zijn en als je dan begint met een inleiding waar je na 2 kolo~men dreigt bij 

in slaap te vallen wegens inderdaad die matheid. Als je dan begint ~et een 

inleiding waarin aan het eind van het verhaal zich niets ger~ifesteerd heeft 

dan vraag ik ook nog eens met nadruk aandacht voor die zinsnede in de ~otie 

ven Berkel en Rodenrijs dat het duidelijk de stijl en de toon moet hebben 
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Jo mijnheer de voorzitter ik kon uit Del ft. Ik geloof dot we de co,nnissie 

onrecht zouden doen als we niet onze gevoelens over tafel, of over de micro

foon zouden brengen op dit ogenblik. Naar de mening van Delft spreekt het 

hoofdstuk te veel in die twee kopjes die ik nu even wil aanhalen de ene 1s 

fouten maken moet, ik geloof dat dot ook gebeurd is in die inleiding en de 

man1er waarop die geschreven is en de andere is de grote matheid en die 

s~rok naar ons idee in Delft teveel uit het hoofdstukje inleiding zoals het 

er nu staat. Het enige wat ons erg aansprak was het laatste deel naar een 

liberaal mensbeeld. Ik geloof dat dat ook de toonzetting is die we eigenlijk 

willen hebben in een liberaal manifest. Wat willen wij met dat liberale mens

beeld en in die toonzetting zou het hele stuk herschreven moeten worden en 

verkort moeten worden en daarom wil ik ook van harte amendement 9 aanbevelen. 

1:ag ik dan tot stemming overgaan of wil de comnissie nog een korte reaktie 

geven voor de stemming. Ik versta de uitspraak en daar wou ik even niet te 

veel misverstanden over laten bestaan dat de motivering als zodanig dan wel 

wel zien, maar dat de uitspraak waar het echt om gaat is dat het een seinenvat

ting moet geven van hetgeen volgt in een wat andere stijl. Korter, leesbaarder 

precies. We gaan dat dus in ste~ning brengen. Berkel en Rodenrijs wie is voor 

groen. Groen tegeno Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Dan is deze motie aanvaard. 

De commissie stelt voor over te gaan naar 16 de polemiek met andere maatschap

pelijke groeperingen binnen zo'n inleiding die dan herschreven zou zijn. 

Wie wil voorzover na de aangenomen motie 9 nog nodig amendement Hengelo nader 

toelichten. 

:,evrouw. 

De toelichting zou dit kunnen zijn dat een zakelijke constatering dat poli

tieke tegenstanders anders denken en dat wij daar dus niet r.1ee eens zijn datç 

dat zeer wel kan en ook misschien moet, maar het gaat uitsluitend in dit voor

stel van Hengelo nr. 16 over de toon waarop het gebeurd is. Die toon vonden 

wij ironisch, daarom dus onjuist en niet waardig. 
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Wij hebben graag de vraag ter discussie gesteld Uberhaupt dus of er gepolemiseerd 

zou kunnen worden. Onze opvatting was dat dat zinvol was in een dergelijke 

tekst. Ik zou graag een opmerking willen maken over punt 8 omdat het toch niet 

helenaal onbelangrijk is van de toelichting. Er staat hier met het collectivis

tisch denken wordt een generalisering de aanduiding gegeven van al onze socia

listische tegenstanders als zodanig onjuist en ongewenst. Er&aat collecti

vistisch juist omdat we dat onderscheid willen aanbrengen tussen de collecti

visten, het collectivistisch denken en anders soortig denkenden binnen wat 

er dan in deze toelichting onze socialistische tegenstanders heeft. Het is 

juist een nuancering geweest. Niettemin ik geloof dat dat niet het kernpunt 

van de motie is. Het kernpunt van de motie is men mag niet ironiserend 

polimiseren met anders denkenden in de politiek, althans in dit stuk. Ik nee~ 

aan dat er iets verder wel goed vindt en daar moet een uitspraak over ko~en. 

~Hj zelf hebben het idee dat dat een stuk leefbaarder gemaakt heeft, maar dat 

1s aan u om te bepalen. 

; .ijnheer eijeran. 

Voorzitter ik dacht dat je voor de termijn van tien jaar hier erg ~ee zou 

Moeten oppassen want als je ironiserend polimiseert met huidige opvattingen 

bij anderen misschien dat die anderen zich ook in die loop van die tien 

jaar neer tot de onze zouden kunnen bekeren en dan is het volkomen een uit 

de tijd geworden stuk. Ik dacht dat je hier bijzonder voorzichtig mee moet 

zijn en de intentie van Hengelo graag ondersteunen. 

Voorzitter 1n aansluiting op de beginselverklaring waar oa een passage staat 

ven mensen te nemen zoals ze zijn daar zou dit volkomen tegenstrijdig zijn en 

het is ook onbegrijpelijk dat de co~1issie zelfs met haar eigen voorstel dan 

durft te poneren. 

Ik zou zeç1gen lees het nog eens .-De C0!•1'Tll.SSle-

Dames en heren we gaan over tot ste'71f1ing nro 16 afdeling Hengelo voor groen. 

Teqen groen. vranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. Hengelo is 
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aanvaard. Dan gaan we over naar nr. 19. Dat is een sociaal econo:1isch punt voo:

ko<;ende in de inleiding van de afdeling ter ,\er. l'>'il de afdeling ter Aar dit 

toelichten. Dan is het woord een de co~nissic. 

Het is !lOeilijk om Je uit te spreken tegen iets dat verder niet wordt toege

licht omdat het wel erg kort is wat hier staat. Het 1s een stelling die 

••••••• heeft verdedigd tav de in het bijzonder zuid a~erikaanse landen wannee: 

je boven een bepaald percentage valt van beslag op het nationcel inkomen 

van de overheid ko~t dan is dcar~ee de dictatuur gegeven. Dat is een inte

ressante stelling, zeer onstreden. Hij wordt ook bijna door niemand aange

hangen. ~ij zijn de mening toegedaan dat je in ieder geval zou neeten nader 

definieren wat nou precies dat beslag op de collectieve middelen in deze 

betekenis is. Zou je het zo laten staan dan zou dat betekenen dat nederland 

al geen democratie ~eer is en dat lijkt mij wat overdreven gesteld. ~lij vinden 

deze stelling hoe interessant ook niet passen in de contekst van ons verhaal. 

Wie wil hier nog meer iets over zeggen. 

· .ijnheer Swart. 

Ja mijnheer de voorzitter we hebben 1n de beginselverklaring een hele duidelijke 

dynamische definitie gegeven van de overhdistaak. Dat is iets wat we steeds 

opnieuw moeten bepalen wat wel en wat niet een overheidstaak is. Daar~ee is 

uiteraard ook de omvang van de collectieve sector bepaald. Ik denk dat je dan 

niet moet vastleggen dat het 5ryjo is want daarmee leg je dan ir1pliciet ook de 

or:"!Vang van die overheidstaak vast en dat hebben we bewust niet gedaan. 

Het woord is aan de heer Rietkerk, 

Ja voorzitter ik geloof dat dit amendement ontraden moet worden omdat we echt 

niet nu kunnen zeggen dat dat percentage op 50 moet komena We zijn het er 

allemaal over eens dat dat beslag teruggedrongen moet worden rnacr ik heb 

nog niemand goed gefundeerd kunnen bewijzen dat er bijvoorbeeld wel 49 en 

geen 52 mag zijn. Het is nu 65 het moet een stuk terug, rnaar we kunnen ons 

niet op zulke exacte uitspraken ~astleggen. Wel op de richting waarin wij de 

zaak willen ombuigen. 



Band 10 

Blad 213 

Ik stel voor tot stenming over te gaan. Afdeling ter Aar op nr. 19 voor 

groene kaarten. Tegen groen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen, 

Gewillige belanstingbetalers dank U. 

De procedure brengt met zich mee nu wij door deze voorkeursnu~~ers heen zijn 

dat wij tenzij u een afwijkende volgorde voorstelt nu beginnen bij nummer 10 

en misschien dat het zo zou kunnen zijn dat we dit hoofdstuk nog wel in 

zijn geheel kunnen afwikkelen. 10 is een ~otie van de afdeling Naarden. 

Te wijzigen over de gehele linie: Wie wil namens Naarden het woord. 

<ijnheer t ieijeran. 

Zoals ik al zei voorzitter is de essentie van 10 in een zinnetje tussen haakjes 

in:niddels komen te staan en hebben we bij 9 aangenomen. Ik dacht dat gezien 

de uitslag van de stemming over 9 en 16 over de rest wat er «n de inleiding 

heeft gestaan ook nauwelijk meer hoef te praten. Ik zou het prettig als wij 

bij motie 1 nu konden beginnen. 

Ik sluit me daar bij aan voorzitter. 

Ik geloof dat bijna alle moties over de inleiding als behandeld beschouwd 

kunnen worden gezien de moties die we aangenomen hebben. Allen 25 wat dan 

toevallig ook nog uit Delft komt, vandaar dat ik dat even onder de aandacht 

breng, is nog niet behandeld maar dat hebt u eigenlijk in uw eigen rede 

een paar uur geleden al op deze manier verdedigd. 

Nou ik vind het ook pr1ma om hier overheen te stappen want ik heb zelf als 

ik die opmerking mag maken ook de indruk dat wij door het aanvaarden van 

de motie 9 al hebben bepaald dat de commissie alleen nog op de wereld is 

o~ nu te doen wat deze vergadering gezegd heeft. l~aar dan is het redelijk 

om dan nu de periode van 1 uur en een kwartier maximaal die staat voor de 

partij in de jaren 80 dat zou lopen van 1500 tot 1615 01:1 dan nu die partij 

in de jaren 80 te behandelen in de periode die loopt van 1422 tot 1537. 

Dan numner een. 

Ik denk dat we in een of twee minuten 25 even kunnen behandelen want daar 
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Ja ~ijnheer de voorzitter en voor we dan beginnen aan het behandelen van aller

lei toch ~eestal vrij redaktionele amendementen op het eerste hoofdstuk kan 
'' ik mij toch voorstellen dat er in de nu allemaal afgehandelde hoofdstukken 

toch nog amendementen zitten die veel wezenlijker zijn. Ik zou er de voorkeur 

aan geven om die te behandelen. H 

Het is zo dat de commissie dan nu zal reageren op 25. 

Ja zoals de partij voorzitter enkele uren geleden heeft gezegd wij sluiten 

ons aan bij en dan gaan we terug naar de franse revolutie en die franse revo

lutie had een heel specifieke kreet vrijheid, gelijkheid ze zeiden er niet 

bij voor de wet, maar dat werd wel bedoeld gelijkheid en broederschap. 

Die kreet werd daar geciteer onmiddellijk in de volgende zin wordt uitge

legd dat gelijkheid niet wordt bedoeld in de zin waarin men dat in socialis

tische kring nog weleen wil bedoelen. Ik zou er de voorkeur aan geven orn de 

kreet te citeren zoals die was want men kan per slot trots zijn op ons 

traditie in de sfeer van de verlichting en dat dan uit te leggen onr.1iddellijk 

in de volgende zin. En te zeggen, duidelijk te naken wat wij bedoelen is 

gelijkwaardigheid en niet alle mensen in een f1ro crustus bed hoedjes er af 

of kopf..~ie er af. 

Voorzitter dit is toch wel heel raar wat u nu zegt. U zegt ja we bedoelen 

eigenlijk niet wat er staat naar we leggen de zin er naar uit dat we bedoelen 

wat u in U\J a'-:ende::Jent zegt. 

Nee dot is niet waar. Het is een citaat en het is een goede gewoonte om een 

citaat te nemen zoals het ooit gezegd is en daar niet stiekum in te verbeteren. 

Je kunt ~el daarna zeggen bedoeld is dat en dat en dat is wat hier gebeurd 

;,;aar het citaat als zodanig stelt de co•:1rnissie voor o·-; dat letter lijk te ne~1en 

en daar niet 200 jacr no dato in te gaan veranderen. i !ag ik dit in stenning 

brengen. Is er ic•1cnd die het voorstel Delft steunt. Alle kleuren voor. Tegenç 

ollc kleuren. Dan is dct toch nog verworpen o Dan dank u zeer voor deze :.!ede-
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werking en het tijdsche:~a is dan dus nu dat er tot 15.39 wordt gesproken over 

de partij in de jaren 80 onder voorzitterschap van de heer Kamminga. 

Er zijn bij het hoofdstuk de partij in de jaren 80 drie politieke hoofd

lijnen en ik denk dat daarmee alle andere moties en enendementen meteen zijn 

gevangen. De eerste betreft een partijverband dat is 376 van de afdeling 

Delden. Is er iemand die dat wil toelichten. 

,',ijnheer 3chat. 

~ijnheer de voorzitter wij hebben de tekst van die motie tussen aanhalings

tekens omdat die niet helemaal in de vorm van een motie is gegoten hebben 

wij geformuleerd in een periode dat er nogal intensief gelonkt werd zou je 

bijna zeggen in de richting van de PvdA en D66. En hoewel wij een samengaan 

van alle liberalen in Nederland dus ook de liberalen die niet lid zijn van 

WD toejuichen menen wij toch de nadruk op voorzichtig beleid te rnoeten 

zetten vandaar ook dat er in onze motie heel nadrukkelijk het woord of de 

zinsnede niet forcerend staat. Ik dacht in het nederlandse politieke bestel 

de 

een aardig voorbeeld hadden waar ze drie groeperingen bij elkaar geveegd hebber 

waar ze drie letters onder de kop CDA en ik heb het gevoel dat wij weleens de 

neiging hebben om te zeggen van wat is het nou helemaal ondanks het feit dat 

we ermee in de regering zitten. Onze notie is in feite alleen maar bedoeld 

om nadrukkelijk de algemene ledenvergadering te vragen de commissie er 

op te wijzen dat het nooit de bedoeling van ons kan zijn om geforceerd te 

komen tot een liberale partij in Nederland onder welke naam dan ook. 

; iaar wanneer in de loop van de 80er jaren de duidelijkheid van de liberale 

kanten van de verschillende andere politieke groeperingen er op zouden 

wijzen dat het beter is om niet door te gaan onder de naam VVD maar voor 

een liberale portij een andere naam zouden bedenken don moeten we dat natuur

lijk altijd doen maar niet quote que qoute en ten koste waarschijnlijk van een 

groot aantol leden nu in een paar jaar tijd proberen te komen tot die andere 

groeperingen. En ik vraag de vergadering don ook om die gedachte die in onze 

motie is vervat te ondetsteunen. 

~ijnheer Geertsemo. 
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Ja voorzitter ik heb het gevoel dat en ik denk daarbij dat het ook wel mijn 

toelichtingen zijn geweest die ik hier voor de radio heb gegeven die de 

gedachte hebben doen ontstaan alsof de commissie stand te springen om een 

eind aan de VVD te maken. Niets is minder waar. '1aar wij hebben de geschiedenis 

voor ogen gehouden en gezegd als je nu dan toch wel min of meer tussen aan

halingstekens maar alle liberalen in een partijverband zou willen brengen dan 

is de ~eest voor de hand liggende weg dat die liberalen die op het ogenblik 

nog in endere partijverbanden te vinden zijn of die wellicht politiek dakloos 

zijn dat die zich aanmelden bij de WD. i'~aar er zou zich weer een situatie 

kunnen voor doen zoals destijds bij de partij van de vrijheid en het commite 

Oud dat je zegt ja toch is in dit geval de beste weg om samen iets nieuws te 

creeren. Dat hangt natuurlijk heel sterk af van niet alleen de kwantiteit 

maar r.1et name ook de kwaliteit van diegene die zich gebundeld tot de VVD 

zouden wenden om te zeggen zullen wij niet samen iets liberoals creeren. 

Ik zou niet graag die weg totaal afgesneden willen zien. Ik vind dat die 

mogelijkheid ook open moet blijven, maar de primaire weg zal natuurlijk zijn 

dat wij via ons nieuwe beginselprogramma en via datgene wat onze volksvertegen

woordigers in alle overheidslagen naar buiten brengen dat wij grote aantallen 

mensen die liberaal denken maar nog niet bij ons zijn er toe bewegen om tot 

de VVD toe te treden, maar nogmaals ik zou die 2e weg niet volstrekt willen 

afsnijden. : 100r ik begrijp van de toelichting dat dat ook niet de bedoeling J.s. 

Dat is zeer zeker niet de bedoeling, maar toch zou ik dan deze vergodering daar 

wel nadrukkelijk een uitspraak over willen ontlokken en daarmee toch wel 

die motie in deze vorm handhaven. 

; .ijnheer .. eijeran. 

Het spreekt vanzelf dat wij uiteraard zeer welkom alle lieden die zich tot 

ons beginsel en onze portij willen bekeren daar eigenlijk al van overtuigd 

zijn zonder dat ze het zelf wisten graag in zullen schrijven, dat lijkt ~e 

geen probleem. Ik dacht dat het goed was om de toelichtingen die bij de pre

sentatie van de beginselverklaring en liberaal rnanifest zijn gegeven buiten 

bespreking te laten. Ik zou ook wel even op de historische weg willen gaan dicç 

de heer Geert serilC noe;nde. 
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~n als hij zegt het zou zich kunnen voordoen dat er een situatie kont els van 

de VVD or. de pertij van de vrijheid onder ~,tikker en eon groep Oud en den hangt 

het ook van de kwaliteit af en de kwantiteit dan kan ik me nauwelijks voor

stellen dat het een groep bij ons zullen krijgen met iemand els leider ~et 

de kwaliteiten van de heer Oud, maar je kunt dat natuurlijk nooit uitsluiten 

en dat zullen we ook don graag accepteren. liet is elieen de vraag of je dat 

zo :'wet Oî1schrijven als het is gebeurd. Ik nag nisschien nog wet de historie 

betreft iets citeren en ik zal straks zeggen waar het uit kont. Wendt zich 

tot alle Nederlanders die van oordeel zijn dat de beginselen van vrijheid 

verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en sociale gerechtigheid een grondslag 

behoren te zijn van onze samenleving om naar de geest van het liberaal ncni

fest met leden van de VVD te overleggen over de zo noodzakelijke hervorming 

van ons partijstelsel. Einde van dit citaat. En dan hebben we een groe1 nee

gemaakt van de partij iets in de verleden tijd helaas maar als we iets verder 

terugkijken toch altijd een groei en het verschil tussen hetgeen we hebben 

gedaan en bereikt en het gaan praten of onderhandelen net andere partijen 

en groepen is dat WlJ in het eerste geval aanhangers gewonnen hebben net het 

krachtig onder uit te dragen van onze doelstellingen en dat in het andere 

geval meer aanhangers trachten te krijgen door de gedachte en doelstellingen 

juist ter discussie te stellen. Deze laatste methode brengt het gevaar mee 

dat we een typische vleugelpartij kunnen worden. Het 2e citaat is uit 

vrijheid en democratie van 16 februari 1973 van de heer Abspoel nov het 

toenmalig liberaal manifest en het eerste citaat is uit een resolutie 

van 13 en 14 april 1973 naar ik meen in Assen is aangenomen. En ik dacht dat 

we over het feit van hoe lang resoluties geldig blijven misschien straks nog 

kunnen spreken bij de laatste paragraaf van dit manifest, maar ik dacht dat het 

heel duidelijk is dat je moet proberen uit kracht van overtuiging mensen te 

bekeren tot Je beginselen en dat je niet moet uitsluiten dat je eens net 

iemand gaat praten die je graag bij je wilt komen en zeker niet als kwalitatief 

en kwantitatief grote groep is, maar dat de indruk die door het liberaal 

manifest in deze tekst in het hoofdstuk wordt gewekt een gans andere is 0 

En als ik een zijdelingse op~erking mag maken naar iets wat aan de andere 

kant even is genoemd dan is ook de mededeling dat een bepaalde vorm van 

kabinetsvorming niet zou zijn uitgesloten. Alleen al uit het feit dat je die 
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speciaal noemt al een soort indicatie dat je daar eigenlijk oen denkt. :~aar 

daar komen we misschien straks op terug. In eerste instantie deze motie graag 

ondersteunend. 

i ,ij nheer Swart. 

De oude beginsel verklaring vermelde8 dat de VVD heel persé het enige vere

nigingspunt van alle liberalen in Nederland wilde zijn. ~Je hebben dat verworper 

in Nijmegen. }~e hebben gezegd de WD is een liberale partij. Ik denk aan de 

andere kant dat het ook duidelijk zal zijn dat wij er toch naar streven om 

zoveel mogelijk alle liberalen vanuit een verband te laten opereren. Als 

je die twee dingen naast elkaar zet dan kom je uit op een streven om een 

liberaal blok of een liberale partij te vormen en dat betekent dat je dan ook 

bereid moet zijn eventueel je eigen voortbestaan daarbij ter discussie te 

stellen. Ik vraag me ook af wat de indieners van de motie precies willen be

reiken want de tekst zoals die in het manifest staat is erg terughoudend. 

Er staat alleen maar zij wenst als catelisator op te treden om het boven 

geschetste perspectief naderbij te brengen. Er staat helemaal niets in de 

trant van en de VVD moet over~orgen worden opgeheven want dan hebben we ten

minste een grote liberale partij. Er staat een heel voorzichtige en geleide~ 

lijke formulering en ik denk dat de motie niet een reaktie is op de tekst van 

het liberaal rnani fest maar een reaktie is wat in de kranten en over de rnedia 

tot ons is gekenen en ik denk dat dat niet een goede ::1anier van discussieren 

~s. 'v-ie zijn hier bezig met het vaststellen van een liberaal rnani fest. Niet met 

een persverklaring. 

Voorzitter Rode den Haag. ik wilde in tegenstelling tot de vorige sprekers 

en dan srreker voor de motie de afdeling Delden. 1k wil het als volgt onder

bouwen. De VVD er is gezegd in de komende toekomst kan er een situatie ontstoor 

als toen de partij van de vrijheid, de heer Oud, die fusie plaats vond dan 

zouden in ieder gevoel deze zaak moeten herijken. Ik geloof dat als we ervan 

moeten uitgaan dan een liberale partij dat er een liberale partij is en dat 

~s de VVD dat is punt een. tunt twee er is een enorm misverstand ontstaan door 

de uitspraken van de heer Geertse~1a daar heeft ook de heer ~ietkerk een reak

tie op gegeven en er is toen in brede kring ~s er over gesproken en de soep 
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is toen niet zo heet gegeten als die werd opgediend, maar het is toch zo dat 

de gedachte nu lanceren van een partij op heel veel ~cnsen in de buitenwacht 

de indruk zol rnaken van kijk eens eventjes die W) die loopt terug, kijk ze 

hebben geen vertrouwen ~~er in zichzelf. Kijk naar Terlouw die groeit, Zie JC 

\4el ze zien het gevaar clat no~ten we voorko.11en. Z:el fvertrouwen voor de VVD 

dat 1s weer we op ~oeten bouwen in een partij •. ocht het zo zijn dat er ooit 

eens een andere liberale partij komt dan kunnen we altijd nog het liberaal 

manifest in die zin wijzigen, maar ik ben er voor dat we nu Delden aanner1en 

went dat schept alle duidelijkheid waar wij liberalen zo voor zijn. Dank u wel. 

ij nheer ~.fib1er • 

. ijnheer Rake wij hebben een vice voorzitter van de partij die de zaak juist 

een hart onder de riem gestoken heeft dat is in Groningen begonnen dus 1n 

ieder geval hoeven we daar cl niet aan te twijfelen. Weer ik verder op wijzen 

wil is in ieder geval een punt dat een politieke partij niet alleen door 

de hoeveelheid tekst gedragen wordt, maar wel degelijk ook door de mannetjes 

die het naken. Als wij kijken naar de tekst van de commissie Geertse~a den 

staat daarin duidelijk te lezen in ieder geval tussen de regels door, dat lS 

een kwestie van een goede verstaander dat de partij de mogelijkheid moet 

hebben om eens een keertje de hand in eigen boezem te steken en eens een 

keertje bij zichzelf te rade te gaan in hoeverre eigen ongelukkig of misschien 

zelfs verkeerd handelen eigen onheil inhoudt. Als ik de tekst van de afdeling 

Delden bekijkt dan wordt men bijzonder voorzichtig. Als we dat gaan aannenen 

ben ik bang dat we dat uitgelegd gaat worden als kijk eens jongens we zoeken 

eerst de schuld bij een ander en dan bij ons zelf en als ik de toelichting 

hoor dan heb ik 1neens het idee van dat die hele motie overbodig is. Ik ont

raadt hem sterk. 

: .ijnheer ~üjsglas. 

Voorzitter misschien een wat onnozele of wat ruwe vraag aan Delden. ~eb ikç 

goed begrepen dat wanneer de motie Delden wordt aangenomen dat naar de rnening 

van de indieners naar de mening van Delden inhoudt dat de zin daarbij is voor 

haar het eigen voortbestaan enz. geschrapt wordt. met andere woorden impli

ceertronnemen van motie 376 dat ook motie 377 daarmee in feite is aangenomen. 
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Ik heb niet de indruk dat die twee begrippen mekaar volledig dekken o~dat wij 

dus in onze motie minder op de tekstuele van het Danifest in gaan als wel 

om de tendensies die al eerder gesignaleerd zijn en waar wij ernstige bezwaren 

tegen hebben. 

Het gaat om de politieke hoofdlijn en niet om de vierkante centimeter. 

; ,ijnheer !,~igboldus. 

;:ijnheer de voorzitter de indiener van de motie heeft het voorbeeld genoemd. 

Elk voorbeeld gaat mank maar dit voorbeeld komt helemaal niet vooruit. Hij 

heeft gezegd na de fusie bij het CDA weten we niet wat het is. Dat is geen 

nieuwe situatie wat ook voor de fusie van het CDA was het niet bekend op wat 

men precies had aan die partijen. Een feit is dat er veel liberaal denkenden 

zijn die dakloos zijn. Ik ken ze van zeer nabij. 15 jaar geleden heb ik een 

dak gevonden en ik vind dat er maar een politieke partij is die liberaal 

is in Nederland nu en dat is de VVD. En ik vind het absoluut onzin om daar 

eeuwigheidswaarde aan te geven en ik vind als we een constructie kunnen vinden 

om met andere liberaal denkenden een verantwoord politiek samenwerkingsverband 

te gaan dan vind ik het liberaal om die ruimte over te houden. Er is geen 

twijfel over dat er is nu maar een liberale partij dat is de VVD met de 

konsekwentie daar voor eeuwigheid vast te stellen met het voorbeeld van 

het CDA. Nee dat gaat te ver. 

Ik dacht dat ik in mijn toelichting ook die mogelijkheid beslist niet had uit

gesloten. Ik heb bewust die ruimte in die richting nadrukkelijk open 

gehouden. ; ·,aar niet forceren. 

lijnheer Wijsglas. 

Voorzitter ik ben het helemaal met u ?eens dat hebben we sinds gisterenrniddag 

2 uur ook bewezen dat we naar de politieke hoofdlijnen moeten kijken. Ik ben 

het niet helemaal met u eens dat de zinsnede daarbij is voor het het eigen 

voortbestaan geen uitgangspunt niet een politieke hoofdlijn zou zijn. 

Jawel, 'Jaar dat 1s natuur lijk ook de es sent ie van Delden. 
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Ja maar of deze zin al of niet blijft staan in de tekst die het resultaat van 

deze drie vergaderingen zal zijn lijkt mij toch een heel belangrijk punt. 

Dat is juist. 

ijnheer vd .)toe!. 

ijnheer de voorzitter ik wou even opmerken dat de zelfbewustheid die de voor

standers van deze motie etaleren juist een beetje riekt naar zelfgenóegzaamheid 

en dat is nou net wat anderen die zich wel tot onze principes voelen aange

trokken ergert in de WD dat is een zel fgenoegzacmheid. \lat we n:et deze 

opzet van de commissie alleen ~aar doen is zeggen wij zijn een open partij. 

·et ons valt te praten kom naar. En wet kan daar nou tegen zijn. 

Niets. 

Een heel eenvoudig ordevracgje. Wat is nou precies de konsekwentie van het 

aanne~en van de motie van Delden. Blijft het een losse ~otie naast het ~ani

fest of moet het leiden tot een tekstuele aanpassing en zo ja hoe want ik zie 

niet in hoe het nog terughoudender kan worden gemaakt. 

Het gaat er ~n dat bij de herschrijving van het liberaal nanifest, dus ook de 

herschrijving van het hoofdstuk de partij in de jaren 30 de teneur van het 

eventueel aangeneroen amendement of motie 376 bij die herschrijving wordt 

betrokken en het gaat verder, het is breder dan alleen het schrappen van 

een zin • 

. ijnheer Korthals Altes. 

Toch ook want het 1s van belang wat is er nou beslist in l~ij~egen als verschil 

ten o~nichte van het vorige beginselverklaring ovér een liberale partij of meer. 

Er is in de beginselverklaring zoals die nu is aangenomen op geen eakele wijze 

gezegd dat de WD een liberale rart ij is en dat er op dit ogenblik 'neer zouden 

kunnen Z1Jn. acr er is wel een belangrijke verandering tov vroeger, want in 

het oude beginsclprogrm;r;1a clcar staat de WD zichzelf eentroel stellend zegt 

W1J wensen als liberale partij het verenigingspunt te zijn. liet is geredeneerd 
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vanuit het partijverband zelf. Dot is wet een van de sprekers de heer van der 

Stoel ~isschien zelfgcnoegza~e opstelling zou kunnen noe~en want in rJijmegen 

is gebeurd dat is een duidelijke verandering en ook daar wordt gezegd de volks

~crtij voor vrijheid en de~1ocratie staat als liberale pertij open en den stellen 

we ons neer de mensen toe open dat is niet zelfgenoegzaamheid. Dan zeggen we 

korn er naar toe en doe mee als liberaal. Ik geloof dat je dat in alle 

duidelijkheid in je beginselverklaring en ook in het manifest moet zeggen 

dat ons uitgangspunt moet zijn uitgaande van onze beginselen dat hebben 

we te bieden, daarwillen we met iedereen over praten want wij staan open en 

sluiten van onze kant niemand uit die zelf mee wil doen in een liberale partij. 

Dat is van belang en wanneer dan na de discussies die zich hebben voorgedaan 

voor en na de presentatie de motie nû·voorstelt roep niet geforceerd dat is 

heel voorzichtig gesteld nieuwe partijen in het leven dan houdt dot hele~aal 

niet in dat wij nooit bereid zouden zijn ons bestaan ter discussie te stellen. 

Ik heb daarvan in de partijraad al eens gezegd wij zijn het aan ons eigen ont

staan als VVD verplicht om die mogelijkheid inderdaad open te houden, rnaar 

het is iets anders of je dat op een zodanige manier naar voren brengt in 

een liberaal manifest dat het algemeen wordt opgevat als een uitnodiging tot 

ontploffen of dat je zegt nee wij zijn natuurlijk iedere liberaal die wezen

lijk liberaal denkt is natuurlijk ook bereid het eigen standpunt en dat is 

in dit geval de partij mede ter discussie te stellen. Dat is innerent aan de 

liberale beginselen ~aar zegt dat niet geforceerd. 

• :ij nheer Rietkerk. 

Als ik de discussie nu zo aanhoor dan kom ik tot de conclusie dat wij 

het net elkaar eens zijn. Als ik de toelichting van Delden hoor, het antwoord 

van de heer Geertserna er op dan is duidelijk dat wij allemaal vinden dat 

liberalen in onze partij thuis horen, dat wij vandaar uit moeten werken. Als 

er zich in de toekomst situaties voordoen waar de heer Geertsema op duidt 

dan zijn we natuurlijk bereid tot gesprekken maar nu gaat het er om dat de 

liberalen hier in onze partij met onze beginselverklaring, met ons r~anifest 

thuis horen. En het enige waar ik dus nog een vraag over heb is deze als ik 

begrijp dat de heer Geertsema het met name ook met de toelichting van Delden 

eens is waarom de commissie dan niet aanbeveelt deze motie aan te nemen. 
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Daar zal de heer Geertsema op antwoorden. 

Ja voorzitter wij zijn het natuurlijk met Delden eens ik heb dat in eerste 

instantie ook gezegd dat het onzinnig zou zijn om geforceerd een nieuwe partij 

in het leven te roepen, naar er is door andere sprekers al gezegd je kunt het 

nauwelijks voorzichtiger formuleren als wij het in het liberaal manifest hebben 

geformuleerd als je zegt daarbij is voor haar het eigen voortbestaan geen uit

gangspunt dan wijst dat er op dat je persé niet bezig bent om nou geforceerd 

een nieuwe partij in het leven te roepen. Wij vonden dat onze tekst voor

zichtig genoeg was. 

eijeran. 

Aangezien Je nooit voorzichtig genoeg kunt zijn is Delden beter. 

';!ij gaan over tot de stemming. De stemming over de motie van de afdeling Delden. 

Groen voor. Groen tegen. Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. 

Aangeno·nen. 

Dan zijn bij 379 dot is het amendement van de ondercentrale ~Jalcheren. Is er 

ienand uit Zeeland die dat wil toelichten. 

· :ijnheer Vos. 

Ja voorzitter :nisschien staat er wat harder dan het in feite bedoeld is. 

rlèt is een a:1endement wat enigszins aansluit op nr 16 van Hengelo ·~1een ik. 

tielliswaar is hier dan niet zo zeer sprake van de ironische toon naar het 

afzetten tegen socialistische en christen de:,ocratisch blokken vonden wij 

niet de juiste manier. I,Jij vinden dat dot niet :;1oet, dot je wel rf'lag o:1schrijven 

wat het liberale blok dan zou moeten zijn. Het tweede punt waar dit a•1ende~ent 

over gaat is dat drie stromenland. uok daar wil ik kort over zijn. Een drie 

groeperingen systeen een drie stromenland ~n het dan zo te noer1en is op zich 

hele~aal niet iets wat je zou neeten afwijzen maar wij vonden dat het te hard 

gefor~uleerd was in dit geval en er te weinig rekening gehouden wordt ~et de 

kleine groeperingen die in Nederland zijn, die nog altijd gezamenlijk een 

vrij grote groepering vertegenwoordigen en is er o~ een of andere r1anier 

daar ook positief bij ~oeten kunnen horen. Vandaar dot wij hebben gez~gd JO 
als a0ende~cnt schrap dit dtuk. 
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Als u daar tegenover stelt W1J willen het in die 1n acn1:assan den hebben W1J 

er ook alle vrede ::e0. 

ijnheer Gecrtse.~. 

Voorzitter laat ik met het laotstc beginnen. ~'ij hebben geprobeerd hierin tot 

uitdrukking te brengen dat het voor ons staatkundig bestel, voor het kabinets-: 

formaties, regeringsbeleid enz. een heel goede zaak zou zijn wanneer we 

voorna:~'elijk met drie grote stro,Tlingen te ~.1aken zouden hebben. êr is s1cen 

s~roke van ook dct is hiet en daar gesuggereerd dat wij enige neiging zouden 

hebben or1 aan ons kiesstelsel te gaan morrelen o~ op die ~anier te bereiken 

dot kleine ?Ortijen het leven zuur gemaakt zou worden. In de verste verte niet. 

;üj hopen clleen dat de naderlanders die nu een11acl een zekere neiging tot 

individualis~e hebben, een zekere neiging hebben als ze het or een bepaald 

punt ;'let een politieke stror:1ing niet eens zijn orn don ten snelste weer een 

politieke partij te stichten. We hebben geprobeerd tot uitdrukking te brengen 

dct er ongetwijfeld en dat staat er ook in altijd in Nederland een aantal 

kleine getuigenispartijen zullen blijven, die willen wij geen strobreed in de 

weg leggen, naar het is een beroep op het nederlandse volk om toch terwillen 

van de bestuurbaarheid van ons land waar de proble~en steeds groter worden 

en waar je toch moet proberen ~et grote stromingen ons land bestuurbaar te 

houden een beroep te doen or de neder Ionder or~ zich voorzover dat niet 

duidelijk tegen zijn geweten instrijdt bij een van de drie grote stromingen 

een te sluiten. Dat is de bedoeling van deze passage. Daarnaast hebben wij 

hier en ik dacht dat dat een §eitelijke constatering was waar nie~and eigenlijk 

bezwaar tegen zou kunnen rnaken dat als wij slagen in onze doelstelling hoe dan 

ook on de liberalen die op het ogenblik nog in andere partijen aanwezig zijn 

1n de •-vdA en in het CDA om er nu rnaar 2 te noemen, als we er in zouden slagen 

or" die naar de WD te krijgen den spreekt het daarr11ee vanzei f, nather::at is eh 

vonzel f dat dan het CDA behoudender zal worden en dat de i'vdA radicaler zal 

worden. Dat hebben wij in deze passage tot uitdrukking gebracht. 

:ij nheer de Vos. 

ijnheer Rietkerk zei bij het vorige nummer cl ik geloof dat we het eigenlijk 

eens zijn. Ik dacht dat wat dat drie stro~enland betreft hier ook zo is zei 
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het dat er nogal concreet in regel 58 over het nieuwe drie stromenland wordt 

gesproken. En dat komt misschien, net die paar woorden ko~en dan misschien 

net iets te hard over. En wat dat socialistisch en christen der1ocratische blol 

betrefto Liberalen die in die kampen verkeren moeten niet naar ons toekomen 

omdat het daar verkeerd is, maar omdat het bij ons goed is. 

Geertsema. 

Ze mogen best naar ons overkomen omdat ze vinden dat het ~n hun partij niet 

goed gaat. Dat mag van mij best. 

:.ijnheer de voorzitter wat mij in de onderhavige passage vooral gehinderd 

heeft is de profetische stelligheid waar~ee een en ander verkondigd wordto 

Wanneer hier zal staan dat het toch wel handig zal zijn en meer edequoot dan 

de feitelijke politieke tegenstelling in ons land. Als het zich zo zou ont

wikkelen dan zou ik het ermee eens kunnen zijn behoudens dan de en ik moet 

weer zeggen de voorspelling tav CDA die mij beslist te gedurfd voorkarnt. ::aar 

zoals het hier staat moet ik mij aansluiten bij degene die vinden dat het 

beter geschrapt kan worden. 

, .e~Jeran. 

Als iemand naar ons toe wil komen omdat het elders slecht is is dat dan toch 

n1aar dat hij het rninst kwade kiest. He zullen er toch naar neeten streven dat 

iedereen naar ons toe zou willen komen omdat onze beginselen en de uitvoering 

daarvan goed zijn en in zoverre zien we eigenlijk als ideaal een eenstromen

land al zou dat ook zijn bezwaren hebben. iiaar in de beginselverklaring staat 

dat we de '1ensen moeten nemen zoals ze zijn en dan zou ik ook die mensen die 

een nieuwe partij willen oprichten die toch geen toekomst heeft willen ne:~en 

zoals ze zijn en niet vanuit ons liberaal manifest vertellen dat dat kwalijk 

is en dat ze dat niet moeten doen. Zelfs al zou dat in tegenstelling tot 

de toelichting van Walcheren al zouden dat linkse en niet corrigerende 

partijtjes zijn ik dacht dat we die vrijheid moesten laten en dat een veel

vormigheid in de samenleving die we ook in onze beginselverklaring hebben 

staan niet bij voorbaat in een profetisch drie stro~enland moet worden sa~en

heperst. Dank U 
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Drie punten. Ten eerste er staat niet dat degenen die weg zullen stromen dat 

doen omdat het in hun blok niet meer bevalt. Er staat alleen cd.s die ';:en sen 

een~aal naar ons zijn gekomen dan zullen die andere blokken behoudender of 

radicaler zijn geworden. Tweede punt is wij zouden ons in dit punt afzetten 

nou dat zie ik niet. Ik kan me alleen voorstellen dot je naar het socialistisc· 

blok zou zetten radicaler ipv extreMer dat dan ~isschien beter weergeeft wat 

we bedoelen. Tenslotte het verwijt dat deze tekst te stellig zou z~Jn. 

i· let hele liberaal ,non i fest geeft notuur lijk een visie \veer en je weet 

natuurlijk nooit zeker of dot gerealiseerd zal worden •. :aar ik vind het 

zo orti1nistisch en ~ostitief te for~uleren dat het mensen aans~reekt door cl 

bij voorbaat gos terug te ner1en en allerlei twijfels in te bouwen is het geen 

echt manifest ~eer zOU ik zeggen. 

ijnheer Rietkerk. 

0.: :::isverstanden te voorko~;en, ik ;1oet u zeggen dct ik deze passage een 

insGire~ende passage vind o~ als liberalen oen die ontwikkeling te werken 

en ik dccht ook dct de toelichting van ~Jalcheren een aantol ele~enten bevat 

ik zal ze niet in rij zetten, in detail die minder juist zijn. Ik geloof dat 

het heel goed is dat wij ons als liberalen gaan opwer~en, gaan wer~en cnn een 

belangrijke stro~ing en daar mogen we best andere partijen r·~e canvallen. 

ijnhcer Korthals Altes. 

Ik ben het geheel eens dot ~n een laatste hoofdstuk van een ~anifest een rers

rcctief wordt geopend een opti1nistisch perspectief van wat wij in onze toe

ko:,st hopen te hereiken. En wanneer hetden gaat o:: het bundelen vc-m alle 

liberalen dan vind ik dot er gesprokrn 1 :ag worden over Gen ;Jers:'ect ief dat 

in dot slothoofdstuk \.,rordt geoïJen, ;~:aar ik twijfel toch of het verstandig 

is in dat perspectief dan ook te betrekken andere stror·;ingen die er zij1. 

\ent dan is het net alsof W~J ook met vreugde begroeten dat er nog andere 

~artijen zijn waaronder in die drie stromen die hier met zoveel woorden 

zijn genoe~d een partij op confrssionele grondslag die wij ook cl is dat 

niet neer "let zoveel woorden in onze beginselverklaring verwoordt toch 

in ~rinci~e verwerpen. ~}ij neeten toch ook als liberalen dacht ik blijven 
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staan voor een partijvor~ing op politieke grondslag of men het eens is of niet 

-~et ons dat is ieders vrijheid daarin ne~en wij inderdaad de 11ensen zoals Z1J 

zijn. ; aar we Mogen toch voor de politiek in Nederland blijven hopen dot het 

nederl~ndse volk gaat kiezen tussen de werkelijke politieke tegenstellingen 

die er in ons land tussen de verschillende stro~ingen zijn en dat ·~en niet 

zoals het jaren gebeurd is ~et een groot aantal confessionele partijen in 

Nederland een groot aantal kiezers door daarop te ste'mnen een •..terkelij ke 

keuze uit de weg gaat. Wie het heeft over een drie stronenland inpliceert 

doar,:ee een grote confessionele groepering het CDA die eigenlijk in liberaal 

oersoectief daar heleMaal niet !~et zoveel optinisme moet worden gezien. 

En ik dacht dat wij ook miskennen dat er op het ogenblik zich duidelijk een 

andere alternatief aan het ontwikkelen is dat zichzelf redelijk noe~t maar 

eigenlijk onredelijk is orndct het de kiezers ook weer een escape geeft van 

wel een stem uit te brengen en niet te kiezen. Daartegen moeten wij ons ook 

verweren. 

evrouw Cappeijne. 

Ja mijnheer de voorzitter ik vind het verhaól van de heer Korthels Altes erg 

principieel maar ik vind het niet erg realistisch. Het lijkt me een groot 

verschil tussen een liberaal beginselprogranma en een liberaal anifest. Als 

ik de kritische woorden van de heer Korthals Altes over confessionele partijen 

hoor en ik zou dat bijvoorbeeld doorvertalen naar het verkiezingsprogrcmna dan 

zouden we niet eens in 1981 een coalitie met het CDA kunnen aangaan. Dat is 

ongetwijfeld ook niet zijn bedoeling en daarom sluit ik m1J van harte aan bij 

de woorden die de heer Rietkerk gesproken heeft. Het is op zichzelf nieuw voor 

onze partij dat wij het lef opbrengen om een politiek perspectief te bieden 

voor tien jaren. Dat hebben wij nooit gedaan in het verleden. \~e hebben weleens 

gezegd we zullen n0oit met die partij regeren. Later hebben we gezegd nooit 

nooit. Nu wordt er een beeld geboden voor de komende tien Jaar en ik vind 

dat een heel realistisch beeld en daaror:, vind ik de tekst die de co;nmissie 

Geertse~a bier heeft voorgeschoteld zeer realistisch en daardoor zeer liberaal. 

Tenslotte. 
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Ik vind dat als Je de angel er uit wilt halen dan ;·;oet ;e eerst a••ende;:~ent 38: 

behandelen. 

Nee daar gaan we nu niet neer aan beginnen. We gaan nu het woord geven oen de 

heer Geert se1i~a. 

Voorzitter nog maar een paar woorden en dan sluit ik mij hele~aal aan bij 

nent no~e datgene wat mevrouw Ccppeijne heeft gezegd. Dit is een liberaal mani

fest voor de jaren 80. Als je realistisch bent dan weten we dat in de jaren 

80 het CDA zal bestaan, dat er in de jaren 80 een christen democratisch blok 

zal zijn waar wij ongetwijfeld van tijd tot tijd nee zullen rnaeten sa~enwerken. 

Ik geloof niet dat het realistisch zou ZlJn o~ dit er nu uit te gaan halen. 

Tenslotte nog een slotwoord. Er is ons bij bijna alle hoofdstukken van het 

liberaal ~anifest als co1nissie verweten dat wij geen visie hebben gegeven 

or de toeko~st. ~!e hebben het een keer gedaan en dan wordt er gezegd nou 

geef je nog een visie ook. 

Dan gaan we nu ste~;:nen over 379 het a:nendernent van de ondercentrale ~iele heren. 

De groene kaarten voor het ar1endenent 'rialcheren. Tegen groen. 0ranj e voor. 

Jrcnje tegen 0 Rose voor. Rose tegen. Walcheren is verworpen. Don zijn we bij 

382 dat is de rnatie van de kamercentrale Friesland. Is er ienand. 

Van Ulzen. 

In de eerste plaats zou ik willen or_-;nerken dat deze :.:otie eigenlijk een a·~ende

i~ent is -~ar dat is maar een kleinigheid. In de 2e plaats de toelichting 

na~:ens Friesland is wat kort uitgevallen. U r~oet dat lezen els in een kctbinet 

~oet i~ principe dus los van de politieke situatie gezien elke ~olitieke 

co: bi nat ie .1ogeli j k zijn tussen der·,ocrat ische part i jen. Dan de argu·":enten 

dat zijn er voorna~elijk 2. De eerste is dct wij zeker D66 niet zouden willen 

- ' ' • • I I• I • d t . . d . l . t + noe:.:en. J.ll Cie umge ter -,~J nstu.< ...... e twecae 1s AG ~.oa; e socJ.c .... J.s ·en c; .. ·ar, 

niut zoucl~n willen noe:ien uit ~sychologischc overweging het zou ean soort 

liefdesvcrklarin~ zijn vaoruf. Ge uitsluiting ven Je iVdA is d~~rvoo= in de 

tekst cl uitdrukkelijk ingetrokken. 

ijnheer Geertsernao 
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Voorzitter WJ.J hebben ge··eend o· • dü' zinsnede o 1 .~ te nw:en o. h(~t 'r:cor heel ciu::.:.:-

1 ~ ;.: 1
K' ":'" Z'".-.',c·,· <>n o. · .. u''· 1 + "'"'· '10~ r·· 1 _l. an~--.··"" ,., -, .. ~ C"'1" ·r ,· J. t1 ~ -· '"'--- + • ·c·"rf·'n a'e V\-'D r' 1e- 1 -.&. 1. '-" '0':_ _ v - • -: I 'j ·-- ;• ,·t..J. .~ "~'-" ;..- '_j\c!'.~<.;(;;~ C W .1• -'I· ' <.;f 

~;Crlen\olerking ·1et de 1 vd/\ h:<::eft ui tç1esloten. t··Jc;c~orhond ~s 

èct ingetrokken, :eer het is een punt wot toch cl tijd nog in de ;~crtij een 

h-:-wl belan;rijke rol speelt. f(un je nou ooit net een :vdA sc:,cnwcrken. 1;e 

I I b J f j ~ • I • I +. . . neo .en ge. :eeno de-:: C(luro:: ~n oeze vor ' ~n de par_ lJ te 1 d I • • :oeten . eggen, caroJ.J 

heel nrrdrukkelijk te zeggen dct dcarGee niets gezegd is over de wenselijkheid 

in een concrete situctie en dct had ons bovendien de gelegenheid om nog heel 

nadrukkelijk te zeggen dat in coalities je wel tot co~pr~~issen zult ~oeten 

ko: :en :K:cr dat er bepaalde zaken zijn waarover je' niet tot een co:+•ro•Üs kunt 

ko:nen. ',,'ij hebben geprobeerd or1 op deze wijze dit toch 1n de r:art ij cl )Oren

leng sterk or;streden punt heel nadrukkelijk ter discussie te stellen. 

Ie:xmd van u. 

ijnheer eJ.Jerano 

Gezien dat het drie strornenland gehandhaafd is ben ik het met de toelichter ac7 

de overzijde eens dat je D66 niet meer kunt noemen in de totale sa>1enhang en 

dat bovendien als ~en zich beroept or even verderop een ste~busakkoord dct 

nooit is ingetrokken dat je je don dus tevens moet realiseren dot uitsluiting 

van de lvdA wel allang is ingetrokken dus dot je dat niet nog een keer hoeft 

te zeggen •. ~aar bovendien vraag ik ne af of de co~missie die resolutie over 

die ste::1busakkoorden wel heeft opgeslagen want er is nonelijk op 16 nove •ber-~ 

6ï hele•1ac.:l die re sol ut ie niet aangeno:nen. Die 1s van 15 nove;-1ber 196i3. Als 

Je hem opslaat zie je de dotu~ en als je hem dan leest dan zie je dot daar 

heleï'laal niet iets over deze soort sa;;1enwerking wordt gesproken >'laar dat 

in het elgerreen over stembusakkoorden worden gesproken en dat is nou precies 

wat in de momenteel in behandeling zijnde motie het geval ~s. Elke politieke 

c~nbinatie met den natuurlijk voor de praktijk wel wat uitzonderingen, ja 

ik bedoel eigenlijk van C07munisme of dergelijke an de anarchisten, n~ar elke 

c~nbinatie moet in beginsel ~ogelijk zijn en als Je er een speciaal noemt 

den wekt dot een indruk waar ik inderdaad de socialisten niet nee onder de 

kin 
'I noe 

zou willen kietelen. 

groot is die bedrijfshal 
waar uw erehief ~s opgeborgen. 
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Dit is een vrij klein kanertje voorzitter maar als je een beetje geheugen 

hebt en je bewaart de exact goede dingen en je stopt ze ook nog in je tas. 

Ik heb niet rájn hele archief 0:1eegenor1en, naar dit vond ik leuk or:1 nee te 

ijnheer Swart. 

Ja n1ijnheer de voorzitter de commissie Geertsema wijdt 50 regels aan de coalit:f

vor' ;ing. Het is een heel genuanceerd beeld op welke "'anier de VVD bereid is 

tot sa:~enwerking te komen. Daar staat een heel mooi alge~een verhaal en de 

vraag die ons n1eteen gesteld zal worden is maar sluiten jullie nou nog steeds 

deFvdA uit of niet. Nou daarover wordt nog onduidelijkheid geboden. Ik denk 

dat die duidelijkheid zeker moeten geven. Het is onze plicht om in het mani-

fest heel duidelijk te Gaken wat we nu precies willen. Dit is de vraag die 

iedereen ons zal stellen en laten we daar nu aub geen doekjes om winden. En 

als hier mensen in de zaal zijn die die samenwerking liever niet tot stand 

zien kor1en laten ze dat dan ook duidelijk zeggen maar laten ze dat niet prober~·~ 

door allerlei tekstuele wijzigingen voor te stellen. 

: .ijnheer vd Stoel. 

Ja voorzitter ik wou via u mijnheer i :eijeran even antwoorden dot het drie 

stro: ,en land een wenselijkheid is wat de aanwezigheid van D66 een realiteit 

is en door op door redenerend als wij als portij nog niet eens deze uitspraak 

zouden kunnen doen dan vraag ik me af dat als wij praten over duidelijkheid en 

over visie en je durft dit nog niet eens te zeggen wat doen we hier dan nog. 

· .ijnheer '"lilr.1er. 

Zoals ik het zie ~s als W~J de tekst van de co:T1issie volgen, de heet Geerts•~

::1a volgen dat we dan bereid zijn 0~1 vooruit te kijken. Gaan we dat ancnde~nent 

aanne~en dan vrees ik dat we in feite bezig zijn als bouwzuchtig op te stellen 

terug te blikken als het geweest is en buitengewoon voorzichtig te zijn. Volg 

Geertse"o. 

Tenslotte de heer Seertse,·1a, den gaan we ste•,;men. 
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Voorzitter als ik even mag reageren op de opmerking over D66. Wij hebben 1n 

dit stuk heel nadrukkelijk een perspectief op lange termijn geschetst en dan 

~oct u dat lange dus ook zien in het kader van de tien jaar waar we nu 

over praten, moer toch een perspectief op lengere ter~ijn geschetst wuar1n 

066 niet ~eer voorko·:t. ; oer we hebben ook een perspectief or wet kortere 

ter·üjn geschetst waarin D66 er nu eem;oal 1.s en of '"et dat prettig of niet 

prettig vind dat laat ik hele··,aal in het r:lidden, !;ioClr het is voor de korte 

ter~ijn is dat nog een heel duidelijk feit en dan zeggen we dan zijn er 

diverse "Ogelijkheden tot coali tievor,üng en ik ben het eens met de 5j-reker 

die zegt als u deze passage die niet anders zeqt dan dat deze coalitie , •oge-

lijk 1·oet zijn els je die er uit gaat schro~ren dan ge je toch heel sterk de 
• j I .j.-. d . . I 1n0ruK ves.1gcn ct Je Geze coalitie heel bc,.cnld niet wil. I!c zou noJ 

tan~lotte even er o~ willen wijzen dat in de kn,Jerccntrale Friesland daar 

staat moet elke politieke co:'~binatie mogelijk zijn. Daar zijn notuurlijk 

toch wel wat uitzonderingen te : 1aken rr.acr ik nee:1 a::m dc:t die bij Frieslond 

wo-l inb0gre;.;en zijn dat dot natuur lijk den toch cllcen ::car een co; 'binot ie · et 

de. ocrotisc:1 funktienerende ;:artijen :-:oet zijn, ··:acr ik nee;; i ''tlicir.:t oen 

dct dct de bedoeling ven Friesland is. 

0an cocn w'e over tot de ste~nina. Groen voor de .,,ot ie of het c· ;ende 1ent Fri~sl:: .. i. 
~ -

Groen teg(~n. vrcmje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. De ~~otic .1s 

verworpen. Daorr1ee hebben wij het hoofdstuk de partij in de jaren 80 gehad en 

z~Jn we nu bij de verdere procedure. ~en half uur gewonnen voorzitter. 

Dct gcct de goede kant op wat de tijd betreft en nu de procedure. Ik dacht 

dat wij als bijzender nosititef ~ogen waarderen ook als vooruitblik naar cle 

procedure die zal gccm volgen dct wij kons hebben gezien o·:: nc eerst indenJood 

iedereen alle tijd en zelfs nog meer dan dat te geven voor een discussie die 

volledig vrij was dnt wij gisteren ons vrijwillig hebben geschaard onder de 

werking van een tijdsche·:1a en dct wij binnen dot tijdschema tot zulke goeie 

conclusies z~Jn geko:c'en, dot is zeer positief. aar het betekent wel dot \H) 

doordoor extra veel naar de toeko;->;st hebben geschoven en dat het du~. uiterste 

zorgvuldigheid vereist bij het vaststellen van die procedure die dat ~n de 

toeko• :st zal gelden <n niet in die toeko:nst overboord te gooien wat we juist 

: 1et deze hele discussie in de partij voorafgaande oen deze algenene vergoderingen 
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;'et elkoer hebben ge'Wonnen. Het goot er nu o;:; dat \.Jij :-let z'n ellen tot 

nfs~raken komen voor de toeko~st waarbij de discussies gevoerd voor de 

behandeling van a~ende~enten, dus de discussies in de afdelingen nog elsnog 

volledig tet hun recht zullen kor:1en in het uiteindelijke stuk •. :isschien 

ik voordot wc tot de behandeling van inoties overgaan een paar feitelijke 

r;;ededelingen doen. Er is gevraagd om canvullinq van de cornrüssie Geert sema 

~et een lid dat speciaal belast zal zijn 8et de redaktie van de volgende 

tekst die con u zal worden voorgelegd in die zin dot die tekst dan een 

vloeiend van het begin tot einde vanuit een pen en een geest lopende tekst is. 

Korto~ wij hebben op ons genomen te zoeken naar een redakteur met schrijvers

talent en ~et voldoende politiek inzicht en dan bij voorkeur liberaal zodat 

hij werkelijk een taal die iedereen aanspreekt want daar gaat het bij het 

manifest om, taal die iedereen aanspreekt toch voldoende exact weergeeft wet 

deze vergadering heeft besloten. Wij hebben daar nacj. gezocht en wij zijn 

als hoofdbestuur en als co~missie want we zijn het er over eens geworden, 

als con~issie bijzonder verheugd u te kunnen vertellen dat de oud hoofdre

dakteur van vrijheid en democratie Philip Lachapelle bereid gevonden is 

deze teak op zich te nemen. ;.cg ik uit uw applaus afleiden dat u zich kunt 

verenigen met diens toetreden met deze speciale opdracht tot de commissie. 

'-:eijeran. 

Ik zou straks toch graag eerst de desbetreffende .notie la die in Nijmegen 

voor punt 4 is blijven liggen toch graag eerst nog toelichten en ook graag 

nog in st~~~ing gebracht zien. 

Prina. Dan de procedure tot herschrijving. Voordat we don over omvang ed 

zoals motie 1 gaan spreken. ~rocedure wat is wet wij ons nu op dit ogenblik 

voorstellen. Dat is het volgende wij publiceren als hoofdbestuur als het even 

mogelijk is begin oktober 2e helft oktober een overzicht van de aanvaarde 

~oties en amendementen zodat de partij dat kan naslaan zelfs Glijnheer eijeran 

over 12 jaar nog. Dat hopen wij te doen zodat u deer zowel bij de behandeling 

van het verkiezingsprogra~1 als bij de verdere behandeling van het ~cnifest 

zelf over een overzicht beschikt van wat de vergadering nov het liberaal 

ronifest heeft besloten dat is punt 1. De co~1issie gcat aan de hand van dat 
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overzicht ·naar vooral aan de hand. van alle nog niet behandelde en zelfs nog 

niet gepubliceerde ~oties en c~endementen vervolgens over tot een herschrijving. 

En bij die herschrijving worden de niet gepubliceerde en niet behandelde rnaties 

en a•:1ende~nenten door de CO' nissie gewogen in het licht van wet er in deze 

vergadering tav andere zaken is beslist. Die nieuwe tekst die zal don door de 

co F;1ss1e sa:c1en , 1et de heer La Charelle en eventueel se :)en '1et la als ik datç 

zo ,. ag conduiden ;">ij nheer .eijeran worden geschreven in het ko· :ende joor en 

die zal warden ge~ubliceerd zo kort ~logelijk na de verkiezingen die wij nog 

altijd venmchten oo 26 ~1ei 19t51. Jus publicatie zegt u ··.;aar in juni, juli 

1931. Don wordt er een tijd geopen zich uitstrekkend tot in het naJaar van l9J1 

voor alle ofdelingen die kunnen nagarm of de door hen ingediende ::ot ies ~n 

an:mde•.;enten door hen ,,"orden terug gevonden in de tekst of niet. t~n ofdeJ.ingen, 

ondercentrales co,.,·::"issie ed die van 1ening Zl.Jn dot zij een a:·;ende• :ent 

hebben ingediend of dat nu behandeld is of niet weervan ZlJ dA we8rqave onvol-

doende in de tekst aantreffen. Jat ken ? redenen hebben, hot kan zijn dct de 

cu .. :l~>s.t<: !wt ui td:t,ukkelij k venJcr;;t. Dan ko: :t het er niet 1n. 1 -'~J~ kun ook 

Zl.Jn dct de co 1 .J..SSlC denkt het over te ne:·en, !ac:r dct Of:, een zodanige Wl.JZe 

doet dat de betrokken afdeling het niet merkt en dan is het dus niet op de 

·· · b · o· fl 1· cl' d ' ·1, · goccae '1an1er ge curd o 1e c c e 1ngen 1e aar a.~.snog over H.l. 1en s; ·rer<en 

die :~unnen hun oude C'lender-:ent of 'lotie clai~en. Dus die sturer: een b:::i2f 

~en het hoofdbestuur dct zij de ledenvergadering gehoord alsnog hun 0·nendc-

··ent nu·ncrs •••••• en noc1t u ~·ëacr o:· dot die bij de cindbehcnc!eling ven 

het libcrac.l. ~lcni T<~St dot cie dan aan de orde ÇJCSteld 'iOCten \>/Orden. ;\ fcl,"llingen 

CJ.e hun a; ;ender·entcn en ,~oties niet opnietJ\.f c.lai:1cn die worden den geccht 

hun ; ·;ot ie of cnende--:ent ofte\vel verW'erkt gezien gevonden te hebben of.o~e.l 

ingetrokken te hebben. Dus wat in de eindfase in behandeling ko~t dat is de 

tekst zoals hetschreven met geclaimde amende~enten zoals ze weren ingediend. 

Die behandeling verwachten wij zoals we het nu zien in november 1931. Afhcnke-

lijk van het aantal gecloi: 1de r_;:;:endementen zal den moeten worden uitgezocht 

of dat in een vergedering gebeurt of daar bepaalde tijdsche~a's, spreektijdbeperk

ing of wet ook geldt. Dat kunnen we den pas zien went het hangt uiteraard ven 

het aantal geclair:de a:nende:nenten af. Het is ook rnogelij k dat in de proce-

dure van indikking die wij kennen een soort zoals dot vroeger heette 0~ende

~entenbeurs nu claimhandel te noe:~en wordt geopend waarbij wij kijken of er 
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binnen de partij voor de behandeling in de alge~ene vergadering nog tot zeker~ 

vergelijk gekor.1en kan worden, ·1aar ook dat heeft pos zin orn doorover een 

procedurele beslissing te ner.1en wanneer we zien over welke omvang het gaat. 

Spreken W1J nog steeds over 9 kilo enendementen of worden ze den nog slechts in 

grammen ge~eten. Dat weten we gewoon niet, dat hangt van de co~Missie af. 

Geert ser.Jo. 

Ik ben het met deze procedure voorzitter volstrekt eens. Het is wel duidelijk 

dat ons nog een heel zware weg te wachten staat. ~,i ij hebben als co, 1; uss1e 

er al even met elkaar over gesproken. Het betekent dat de camnissic nu dacht 

ik allereerst aan de hand van alle aangenor~1en ar:~ende''lenten en ,;1ot i es in de 

onbeholpen taal die de com~issie klaarblijkelijk eigen is een nieuwe for

nulering gaat geven don vervolgens mijnheer La Chapelle daar goed en leesboer 

Nederlands van r~aakt. Wij houden rekening met de mogelijkheid dat er dan toch 

een aantal nuanceringen zijn weggevallen, dus dat we don toch nog weer eens 

r:;et :'1ijnheer La Chapelle arn de tafel moeten gaan zitten en zeggen het klinkt 

nou wel nooi, maar je hebt niet tot uitdrukking gebracht datgene wat de 

algemene vergadering bedoeld heeft. Al met al is er nogal wet werk te ver

zetten, maar gestimuleerd door deze zes dagen vergaderen zal de commissie 

dat bijzonder graag doen. 

: ·ijnheer van Bernmelen. 

Ja mijnheer de voorzitter ik kan me geheel aansluiten bij dit procedurevoor

stel :naar ik zou toch nog even ook de aandacht van de conmissie en de ver

gadering willen richten naar het punt naar mijn oordeel en ook uw oordeel neem 

ik 

op 

van 

aan een uiterst 

dit r:;o;nent noch 

gezegd of over 

belangrijk punt mbt de economische wereldbestel. Daar is 

in de beginselverklaring noch in het liberaal manifest iets 

gezegd. Het enige waar het even on de hoek is geko;-;;en 

12 conform de co~missie getiteld internationale sanen

werking. Ik zou toch graag wel een toezegging hebben dot we dcarover een 

uitspraak kunnen verwachten. 

was 1n het artikel 

Als daar in het verleden geen enkel a'1endc;;1ent of :'iotie ooit over is ingediend 

den moet ik u zeggen dot daar dan geen uitspraak over te verwachten is. 
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Ik zou :;1et na;~le kunnen denken oan de vandaag niet behandelde a~:1ende1:1ent 361. 

aar dat alles wet vandaag niet behandeld is ~aar wel was ingediend wordt dus 

in de toekrnnst wel behandeld, hetzij ~1dat de coMmissie dat op voortreffelijke 

WlJZe in de tekst verwerkt zodat nie:nand er meer over hoeft te praten, hetzij 

Oildat het a:·1ende:1ent voor nadere behandeling wordt geclai'ld. Dus dat korf!t van

ze! f con de orde dcor raakt niets onder water ni t s u ·1aar goed oplet. 

Dat zullen WlJ doen. 

ijnheer . elJeran. 

Ik dacht ilet genoegen te hebben geconstateerd dct niet alleen de huidige vice 

voorzitter ,,,aar ook de huidige voorzitter zich sterk heeft ge''',oakt or1 voor 

de partij in de jaren 30 een waardevolle bijdrage te leveren en ik wou dot 

toch ook graag even gezegd hebben. U heeft gesproken over de 9 kilo of daaro~

trent. Ik Meen dat verstand bij het lood wordt gewogen, .Jacr als je heel veel 

verstand ~1oet wegen dan krijg je ook heel veel lood natuurlijk. Ik hoop dot 

u heel veel mag wegen en dat het don wel verstandig is. En dan zou ik willen 

overgaan eerst als dat 'ilOQ tot ::ot ie 1 van nu en daarna tot die schin: <ige la 

die bij velen wet in het vergeetboek is geraakt Misschien. otie 1 daar wou 

ik alleen ~1ocr vcm zeggen ·1otie 1 van het boekje nr, 2 0 Daarnc ko;; ik op do 

r,rocedure vic die ",ot ie 1. 

Nee lc;tcn ~,,c Gerst de ;'rocedure even af naken. 

:(ort hels /\1 tcs . 

.. ie wil over de ;-'rocedure nog iets zeggen. 

,el J E:rcn. 

\'oorzi ttc:r : ~ag ik .;ven zeggen dct totie 1 een essentieel ~unt . 
13 voor CG ~race-

bekorting, d::t 

=o . i~sio 0n dat dcar~ij hoort o~ ve!kc wij~e dot verdar wordt gespeeld en dat 

is dan verder de procedure in engere zin. En ik zou het graag mogen behandelen 
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Vindt u het goed dct ik de heer .~ijeran over laat spreken en dct ik uitdruk

kelijk verklaar dat de procedure dus nog steeds een de orde is zodct ieder die 

daar nog over wet wil zeggen dct ook nc de interventie van de heer . eijeran 

kan doen. Dat punt is niet afgesloten ven de procedure • 

. ijnheer • .eijeran. 

Die notie 1 van ons huidige boekje als die vooraf was behandeld dan zou ik 

nu niets meer durven zeggen. Dan hadden we ons er niet oen gehouden gesteld dat 

die congeno~en ware geweest en dan was het verkocht en verloren •. :aar nu ~otie 

1 achteraf ko~t nu kan het een nuttige herinnering zijn een herinnering aan 

datgene waarover we ons hebben uitgesproken dot we in Nijmegen, in Rotterdon 

in Enschede zouden spreken over hoofdlijnen. Dat wij bij elk punt zouden zeggen 

is het verkiezingsprogramma of is het liberaal manifest en ik dacht dat we 

nu achteraf dct zeker kunnen onderscheiden. We hebben dat niet bij de geco~

pliceerde behandeling in korte tijd bij elk punt kunnen doen, ~aar achteraf 

bezien bij herschrijving is dat een zeer belengrijk punt dacht ik en dan lettend 

op de moties uit deel 2 die zijn behandeld of die nog niet zijn behandeld 

en op degene die er overigens liggen. En dat betekent dat er een ruime ordracht 

gegeven ~oet worden aan de comnissie tot herschrijving. Ruimer don de woord

voerders van achter de tafel dikwijls dachten dat het was en ruiner dan uw 

interpretatie dat er gevraagd zou zijn om uitbreiding van de co~m1ss1e. 

Dat moet een ;nisverstand zijn bij u en bij de vergadering want het bestuur 

heeft in januari neegedeeld bij de toenmalige gedachte omtrent de stand van de 

procedure dat het dan herschreven zou moeten worden door deze redaktiecom~issie 

of een andere daartoe te benoemen cor:~m1ss1e. Dat punt is dus open. Er is hele

rcol geen vraag on aanvulling. Er is een voorstel en dat is dan die beruchte 

r.1otie la die in het vorige boekje stond, die we per nota van wijziging hebben 

aangevuld, maar op dit punt ongewijzigd hebben gelaten en dat was het uit

drukkelijk verzoek van de kamercentrale Haarlem om de voorgestelde herformulering 

op te dragen aan een doortoe nieuw te benoemen redaktiecommissie. Hetgeen on

verlet laat dat daarin ook leden van de commissie tot herziening kunnen worden 

benoemd. In welke verhouding laat ik in het midden. 
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Waarom hebben we dat toen voorgesteld.' isschien een beetje ~et profetische bli,. 

isschien, nou misschien ook een beetje terugblikkend op het verleden. Er 

zijn in de afgelopen dagen een paar dingen aangenomen die de ondercentrale 

Hilversum in 65 had voorgesteld die toen niet zijn aangenomen naar nu wel 

uiteindelijk zo vooruitstrevend kun je ook nog eens zijn. Een van de dingen 

was ook het benomen in de redaktiecommissie die ook toen aan bod was van een 

politicoloog bijvoorbeeld oa een neerlandicus, een politicus en misschien 

iemand van public relations en ik dacht wat u nu voorstelt dezelfde commissie 

dus zoals mijhheer Geertsema zegt en daarna gaat mijnheer La Chapelle het 

wat uitvlooien hij zegt het den wat netter 80or daar komt het dan op neer 

dat dat beslist niet de bedoeling was van de indieners van die notie la. 

En wat is daarvoor don het motief. De commissie heeft enor~ veel werk gedaan. 

Heeft goeie stukken geleverd, heeft stukken geleverd die wat minder de sym

pathie hebben verworven maar heeft zich wat vastgebeten in deze materie. 

Dat is ook gebleken tijdens de behandeling dezer weken, is vandaag met neme 

gebleken bij de inleiding waar een drietal dingen waar de commissie zegt nee 

op dit moment zeggen we tegen die moties nog nee, de vergadering toch 

conleiding gaf om er JO tegen te zeggen. Ik dacht dat we de commissie niet 

:nogen kwalijk ner~n dat men zich zo in de materie heeft vastgebeten dat een 

zekere bedrijfsblindheid daardoor zou kunnen ZlJn ontstaan. En dat een volkor~e~ 

niet een volkomen nieuwe commissie, het laat onverlet dat je ook andere kunt 

benonen, maar een volko:nen heroverweging voor de herschrijving op haar plaats 

zo niet geboden is en vandaar dat ik stemming vraag en discussie uiteraard 

over dat laatste punt van la uit het eerste boekje het op te dragen aan een 

daartoe te ben~1en redaktiecommissie hetgeen onverlet laat dat daarin ook 

leden van de huidige commissie kunnen worden benoe1d en dat ik mede nogeens 

wilde wijzen op de verschillende kwaliteiten die deervoor nuttig kunnen zijn. 

En als ik nou op de procedure ko,n voorzitter dan vraag ik :1e toch af of u 

niet iets tekort doet als u zegt dat je clleen ~aar destijds ingediende c~en

dementen zou kunnen clainen, want als het werkelijk herschreven wordt als 

het ook drastisch wordt bekort daar ko~ ik nog even o~ terug dan kun je niet 

zonderleer zeggen dat alle destijds ingediende daarvoor van toepassing kan 

zijn en dat er niets nieuws zinnig zou kunnen wezen. Drastisch bekorten in 

de '":Jotic staat tot ongeveer geen notie heb hoe 

groot het nu zou zijn dacht ik dat we dat tot ongeveer de helft moeten laten 
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vervallen •. ·.otie 1 wordt dus drastisch bekort tot deze ene zin drastisch bekorten • 

. iJ. nheer de voorzitter ook al \...Ïl ik straks :nisschien noa wet zeagen over ount 
- w ' 

1. Ik geloof dat u in uw procedure wellicht voorbij gc0t oen de enor~c ins~an

ning die de afdelingen hebben geleverd in die zin dct als de co;nissie r:;eent 

een aantal a,endencntcn te nocten overne~en weervan de afdelingen vinden dat 

het eigenlijk niet terecht is r1aar ze hebben deer ~~dat die oorspronkelijke 

tekst zo goed was geen onendec.;ent op ingediend den is in U\-.' voorstel is de 

:.ogelijkheid verdwenen o~ daar nog op terug te ko~en en ik geloof dat dat een 

fout is in de procedure die hersteld ~oet worden voordot die aongeno~en kan 

worden. Als de co::nissie van goede standpunten afwijkt en verkeerde c:-:ender'lenten 

overneemt althans in de ogen van de afdelingen dan ~oet de afdeling de gelegen

heid hebben on deer op terug te komen. ~~et een a~ende~ent. In concreto betekent 

dat dus eigenlijk dat afdelingen het voorstel van de co~missie 1noeten kunnen 

lezen en moeten kunnen zeggen van nou hier zijn we het niet r1ee eens en daar 

dan ook amende~enten op kunnen indienen die dan vervolgens behandeld zullen 

worden op de alge:nene vergadering. Ook hoor je dat ook wel indikken zoals we 

d at nu gedaan hebben. 

: 'ijnheer Troost. 

Ja dct gaat in wezen ook weer eigenlijk over hetzelfde punt. Ik begrijp best 

dot alleen die afdelingen die amendementen hebben ingediend en moties ingediend 

hebben die niet gepubliceerd zijn die alleen kunnen claimen. ;.aar datgene 

wat afgedrukt is in vrijheid en democratie moet naar ik meen ook andere dan 

de betrokken afdeling geclai~d kunnen worden. Dat lijkt mij in de rede te 

liggen omdat daarover geen discussie in deze vergadering, deze vergaderingen 

heeft kunnen plaats vinden. Ik dacht dat dat een tamelijk belangrijk punt zou 

zijn. Een tweede punt is dat is al aangesneden een nieuwe tekst die ~oet natuur

lijk wel weer amendeerbaar zijn en een derde punt is er zijn moties en amen

deinenten net toelichting behandeld waarbij interpretaties gegeven zijn die 

niet als zodanig zijn afgedrukt, maar wel in de discussie meegenomen ZlJn 

daar moet ook op teruggekomen kunnen worden. Het lijkt mij een te star 

standpunt on daar een inflexibele houding een formalistische houding bij aan 

te nemen. En zo zou ik dan nog een tijd kunnen doorga~n en dat mondt dan 
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daarin uit dat het gewoon verstandiger is o;n herschreven tekst opnieuw de ver

gadering in te sturen. Want als ik deze opsonming nog een tijdje voortzet dan 

merkt u vanzelf dat het gewoon niet op een andere manier kan. 

Even snel ruggespraak hebbende gehad met de commissie althans met de voor

zitter hebben wij de indruk dat het voorstel van den Haag om te zeggen een~aal 

afgedrukte amendementen die daarmee een beetje publiek eigendom zijn geworden 

die mogen ook geclaimd worden door andere afdelingen dan degene die ze hebben 

ingediend. Dat betekent dus in feite dat iedereen alle arnendernenten rnag clain1en 

maar alleen maar diegene kan claimen die die kent en dat diegene die niet 

zijn afgedrukt om die reden dan alleen maar geclaimd kunnen worden door de 

oorspronkelijke indieners want de andere hebben ze niet voor handen. Die uit

breiding dus wel. Wat betreft het voorstel van de heer ·~ijeran en zeggen 

nee die nieuwe tekst die moet als totaliteit worden geamendeerd die nogelijk

heid Moet er Z1Jn. Ja den verzeilen wij in wat de heer Geertsena de vorige 

week genoer'ld heeft het perpetuem mobile want ik !~laak nij heel sterk dat de 

partij dan weer geweldig veel nieuwe amendementen gaat indienen dat kan ook 

bij een nieuwe tekst, dat gaat dan gebeuren daarm1 wordt er ook om gevraagd 

en dan moet het weer herschreven worden ter verwerking van die amendementen 

en dan m.et er weer een commissie komen die dat op de juiste wijze verwerkt. 

Dat gaat eenvoudigweg niet. Die discussie moet op een goed moment ten einde 

en het punt is natuur lijk ook dat wij nu de ge~enheid hebben bij de benoe:;ling 

van de corrnissie en wij hebben inderdaad imr;liciet voorgesteld de co" w1issie 

Geertsema als zodanig te continueren aangevuld met de heer La Chapelle. 

U hebt daar nu inspraak in. De bedoeling is dat wij die commissie met 

elkaar zodanig noemen dat wij die ook het vertrouwen kunnen neegeven dat die 

eaumissie werkt overeenkor<1st ig datgene wat a hier besloten is. B wat uit een 

aantal besluiten die hier genomen zijn redelijkerwijs voortvloeit en C dat 

de liggende mnende.1enten zo goed mogelijk worden ven."erkt voorzover de 

co~nissie die voor haar rekening wil nemen of in het verlengde te liggen 

van wat hier besloten is en de rest ken dus op grond van clai·~s con de orde 

ko~1en. Den is er nog de vraag ja naar dan zit er een nieuwe passage in en 

daar zijn vlij tegen. Dat is een k•,.,restie van alinea voor alinea in ste1,.1ing 

brengt::n. Dct is niet e•:::n k\.;est ie van c:,1cnde ,:enten indienen. :·let ar1ende:,:ent 
. d . ...!" • J • ! ' . .J-schra;;pen ~s eertoe n~ct no-..~g h'::mneer H~·1am_, ~n cc vcrgacer~ng ze g, 
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ik wil over c:!c ~e elinee o1 bladzijde zoveel kolo',·, 5 .,Jil ik stEu,.,üng of we die 

Uberhaupt er in willen ja of nee dan meen ik dat het in die procedure eenvoudig-

weg ':loet kunnen. Bevalt het hele verhaal u niet Jan ncer,Jt u aan het beÇJin ven 

de vergadering een rc;ct ie ocm dat u alsnog die endere corni::issie gaat bener'en 

die een nieuw ·1cni fcst gaat schrijven dcat voor 199() klaar ;·;oct zijn. Dat kan 

ook nog. 

Gecrtse~a. 

Voorzitter üsschien nag ik op uw laatste voorstel nog een aanvulling geveno 

Ik kan mij heel wel indenken dat wenneer zoals ~ijnhecr Troost zegt de co~~is

sie een verkeerd c:~1endernent heeft overgeno:nen en dus een tekst uit het huidige 

concept liberaal r~anifest heeft gewijzigd dan lijkt het mij ook niet in strijd 

~et de procedure dat er dan voorgesteld wordt on de oude tekst weer te her

stellen dat dat een vor;~ van amendering is die in de procedure heel wel zal 

kunnen passen. Als ik dan nog iets zou nogen zeggen over de vrees die geuit 
• t d • • I 
~s :ne none oor ruJnneer ;eijeran dat de comrüssie zoveel auteurstrots zou 

hebben dat ze zich zo vast hebben gebakken in de teksten die ze tot nu toe 

hebben geproduceerd dat de co•unissie in feite niet geschikt zou zijn voor 

het nieuwe redaktionele werk. Ik geloof dat ik daar mijnheer : ieijeran in gerust 

kan stellen. De commissie is nij gebleken en ik wist dat ~ouwens tevoren al 

bestaat louter uit de:nocraten die heel goed geluisterd hebben naar wat er 

6 degen long door de algemene vergadering is gezegd en hun uiterste best 

zullen doen on die bul van de vergadering 1n het nieuwe concept neer te leggen. 

Ik geloof dat het ook verkeerd zou zijn o~ mensen die de hele sfeer die er 

1n deze 6 dagen heeft geheersd niet hebben meegemaakt on1 die mensen nu 

ineens te belasten met de redaktie van een nieuw manifest. Ik geloof dat u 

dan aanzienlijk verder van huis zou ko'nen. Dan zou ik tenslotte nog een oprnerk-

1ng willen naken over de nu door mijnheer :ieijeran wat geamendeerde tekst 

van bekorten tot de helft tot bekorten. Ik moet toch de vergadering er op 

wijzen dat de vergodering tot nu toe zes dogen lang bezig is geweest met 

de tekst van het libercal manifest aanzienlijk te verlengen. Dat daar hele hoofd

stukken over volkshuisvesting en noemt u maar op aan toegevoegd zijn. En ik 

ben ontzettend bang dat als wij werkelijk tot drastische bekorting over zouden 

gaan wij in november een chaotische vergaderingen zullen krijgen waarbij 

iedereen zegt dat die zijn eigen uitermate belangrijke stukken niet meer 
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terugvindt. Iedereen vindt altijd datgene wat een ander heeft ingebracht dat 

dat best bij de bekorting weg kan vallen naar niet datgene wat hij zelf heeft 

ingebracht. Ik zou dat toch bepaald met een korreltje zout willen nemen. 

Opdat we niet weer het eerst laat ik zeggen tot tweederde terug brengen en 

vervolgens in november moeten besluiten o~ dat eenderde wat toch ook nog zo 

belangrijk wordt gevonden er toch ook weer aan toe te voegen. l1et heel veel 

voorzichtigheid zou ik dit willen hanteren. 

Kunnen wij overgaan tot stemming. 

, iijnheer Troost. 

Ik had nog een punt wat niet beantwoord J.S en dat is wanneer bij :1ot ies en 

amendementen een andere zaken die in de afgelopen vergaderingen aan de orde 

geweest zijn, dingen ter sprake gebracht zijn. De heer van Bernr:1elen heeft 

er al een genoemd, maar zo zijn er nog wel meer van die punten dan geloof ik 

don wel met de nodige flexibiliteit en niet met het nodige fonnalis~e dat 

behandled zou neeten wordeno fiiet andere woorden het punt wat de heer van 

Bernmelen opgebracht heeft we zouden ook nog het op peil houden van de defensie 

kunnen noemen in een moeite daarbij dat ook bij artikel 12 aan de orde geweest 

is dat zou wel weer in de discussie ingebracht moeten kunnen worden. Omdat 

het nu onder de tijdsbijl gevallen is naar we daarnet gemerkt hebben. 

Geert se· 10. 

:.aar als u er nou maar weer die oude cornrnissie er neer zet die hebben die hele 

discussies gevolgd die hebben dat allenaal in hun hoofd en zullen dat allemaal 

meene~en bij de herschrijving. 

Ja naar ik wou de formele kapstok hebben voor de vergadering hebben rnn er op 

terug te kunnen komen. 

i\orthals Al tes. 

hot onder de bijl van de tijdklein is gevallen J.S niet behandeld en staat dus 

ter discussie. Dat is de formulering geweest. Alles wat vandaag en vorige week 

niet is afgehandeld staat ter discussie voorzover het wordt geclairnd. Als 
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de heer van Ger1nelen zou vergeten het defensiepeil te clai~en dan wordt het 

rloeilijk. ; aar ik zou u willen vragen wilt u zich nou na drie vergaderingen 

in een geest zoals ze gehouden zijn zich ook geen zorgen meer ~aken over de 

fle>:ibili te i t van het hoofdbestuur en van de co:.,·uss~e. 

Ik wou graag een o;Ynerking :iaken !Jijnheer de voorzitter •. ~ls u praat over een 

definitieve bijstelling in nove~ber volgend jaar en u wilt in juli het conce~t 

publiceren dan denk ik dat u op dat ;.>or,;ent weer in een t ijlskleLJ zit O'.~da t de 

vergaderingen in de afdelingen dan pas in septe·1ber kunnen ~laats vinden. 

L:at hebben -..,;e in een uerking geno;l<m. , :isschien ~wrdt die vergadering dan \.fot 

1 J . ' b' " ,..! ' -1- I ' ' I I I I t I 0 .~.c~ cc'r • . :e he, oen ex;Tcs n~et gezcg .... oK .. oocr •.. c neooen nc over novc:1or~r aan 

heb":: u enige r;aanden de tijd. Het is ook zo dat wij met elkaar wel dacht ik 

een keer tot echte re sul toten ;;oe ten ko.nen. 

Ik ben het helcTacl net u eens dot wc tot re sul toten :.loeten ko ;~en ; :aar zet 

u de zr~ken den nog eens een keer netjes op een rijtje en els u dat netjes doet 

~en ko~t u tot de conclusie dat u pas in 82 zover kunt zien. 

',,'e hebben en1gc ervaring ':let dingen netjes op een rijtje te zetten. ; ac:r die 

data zijn beslist niet bindend behalve dat ik wel graag zou zien dot de com

·::issie zich gebonden acht aan de publicatiedatur;; want anders \.Jordt het inder

daad erg noeilijk. 

Tot nu toe hebben we ons deer altijd stipt acn gehouden. 

De cor~issie heeft er blijk van gegeven inderdaad zich aan de zelf gestelde 

doeleinden wet data betreft voortreffelijk te houden. 

ijnheer de voorzitter ik wou toch nog wel even ondersteunen wat de ka~er-

centrale Hacrle~ bedoelt. ~ie hebben het gehad over leesbaarheid en leesbaar

heid is ook iets \.Jet met kortheid te 1aken heeft. Ik denk dat 5;.~ hooguit 

van de liberale WOleden in Neder land dit verhaal lezen. En \•Ie kunnen alleen 
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wat effect hebben als het zo bekort is dat de essentiele eruit springen, dat nenç 

het boeiend vindt dat men er aan blijft en dat al die beschrijvingen en wat 

Haar lern schrijft voorbeelden die kunnen er uit. ~-Jont dat :10akt dat je in slaap 

volt en het niet leest. Dat is essentieel en dat bedoelt Heerlen. En als het 

dan de helft is of tweederde het gaat ero~ dat het toch een leesbaar interessant 

stuk is. 

Het moet inderdaad interessant zijn. Ik wou toch nog eens waarschuwen zonder 

nou echt in een vergaande discussie daarover te vervallen dat er natuurlijk 

toch een verschil is in een nota waarin je je beleid op lange of middenlange 

tern1ijn uiteen zet dat is een stuk daarin moet je afwegen en propagondage

schriften. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Wij r1oeten het tenslotte 

bij dit soort nanifest hebben niet alleen van de mensen die het lezen maar 

ook van de verslagen die door dezer dagen zelfs uur voor uur via radio worden 

gegeven en die de schrijvende pers ook geeft over wat er gebeurt. Dat is ook 

een van de grote belangen van het opstellen van een dergelijk liberaal manifest. 

En onderschat u dat ook niet wonneer je dan zegt de leesbaarheid is punt een 

en dat is heel belangrijk. Dan ga je met een kritische beschouwing daarvan weer 

onderuit en dat moeten we ook voorkomen. Ik dacht dat duidelijk genoeg was 

wat wij bedoelden en dat we tot stemning kunnen overgaan. 

: .ijnheer Swart. 

Ja ik denk dat dot korte, heldere, leesbare stuk vanzelf ontstaat omdat we 

een nieuwe inleiding gaan vaststellen. 

:.e~Jeran. 

En als u een 2e ronde had mag ik hem ook nog even hebben misschien. Ik dacht 

dat als je het inderdaad richt op de lange termijn, ik heb er in de loop van 

de dagen een paar voorbeelden van gegeven, als je het richt op de lange termijn 

dat die bekorting dan best mee zal vallen en dat je natuurlijk geen chaotische 

vergadering moet hebben naar ook niet een chaotisch liberaal lang manifest. 

Dan gaan we nu stem~en motie Haarle11 nr i. Wie is daar voor groen. Groen tegen. 

Oranje voor. Oranje tegen. Rose voor. Rose tegen. tiaarlem is verworpen. 
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Den krijgen we la. \Jij stellen de voorgesteld herformulering op te dragen aan 

een daartoe nieuw te beno~en redaktiecom~issie. Nou het hoofdbestuur heeft u 

gezegd wij stellen voor de co·;;missie Geertse•1a als zodanig de commissie Geert

sena te laten en deze te versterken door de benoeming van de heer La Chapelle 

oud hoofdredakteur van vrijheid en democratie. Gaat u. Dan is er dus aan die 

motie wellicht geen behoefte meer. Iemand het woord over het voorstel de 

invulling van die la zeek. Zo niet dan wens ik de con:1issie Geertsena en de 

heer La Chapelle bijzonder veel sterkte en succes toe. Dan breng ik dat 

~n sternriling Alle kleuren voor. Alle kleuren tegen. Is verworpen. Dan herhaal 

ik nu de reeds uitgesproken gelukwens. Afdeling Rotterdam tot uitbreiding ~et 

een aantal hoofdstukken. 

Ik heb niet door of we nu duidelijk door hebben wat we nu afgesproken hebben 

over de vergadering in nove:·nber wat het betreft aan de orde r:1ogen stellen van 

zeken die niet goed zijn. Ik wou graag dat u dat toch nog een keertje uitsprak 

zodat iedereen dat goed door heeft want dan kunnen er daar eventueel nog oinende

:-:enten op ko:nen. 

In nove:1ber ko~en aan de orde de nieuwe tekst van het liberaal nanifest. Daar 

kan clineasgewijze ook tegen worden geste~d ongeacht of daarvoor een desbe

treffend a:·;ender:ent is ingediend en verder worden behandeld bij de behandeling 

van die nieuwe tekst. Alle in de afgelopen 2 vergaderingen niet behandelde cr,en

de:lenten en ~oties als afgedrukt voorzover deze door een afdeling, ondercen

trale of coT:uss~e zijn geclaL:d. Als ze niet zijn geclaü.;d kor1en ook al Z~Jn 

ze afgedrukt zelfs na de a :~endering Troost als ik zo :nag noe'":1en ko .•en ze • + 
n~c~ 

'~'eer oen de orde. De a. ,ende."Jenten die niet zijn afgedrukt die bij de eerste 

indikkingsprocedure zijn gesneuveld die kunnen alleen door de indieners ven 

c!e betrokken a "'ende 'enten en · ot i es worden geclai ;d en zullen don sar.1en 

:~et de andere geclaimde noties worden en amendementen worden gepubliceerd 

en die ko~en in behandeling dat is het voorstel. 

1 lus d0t iedereen de oude te:<st ven de con:nissie Secrt se:~•a mag claL·:en. 

[n 0rcc1cs ·en heeft ook clai:~recht hebben we gezegd op de oude tekst Geertsenc 

je • 
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Als ~;;e er helemaal uitkonen keuren we die goed dan hebben \-IC ten:~instc een 

·1cni fest. , .ag ik dit in ste:;;:üng brengen. Geen a:.iendering er o;1. Den gact 

dit voorstel in ste .. ffi1ing wie is er voor alle kleuren. Tegen alle kleuren. 

Dat is niet het geval, den is deze ~rocedure aanvaard. Den gaan wij over naar 

2 kotterde~ motie. 

Voorzitter gez1en de vergaande vorderingen bij de behandeling van het liberaal 

nani fest zou l~otterda· 1 als de vergadering daarmee akkoord gaat o;•ende•·'ent 

n2 willen intrekken. Hetzelfde geldt voor amendement nr 3 van RotterdaP. 

Ik geloof niet dat het nu nog van toepassing is. 

Akkoord :1et deze intrekking. Dan gaan WlJ naar 4 rîot ie Hee111stede. Een hoofd-

stuk ·:1ens en :nede•.1ens. 

Ja voorzitter namens de afdeling Heemstede Bakker de bedoeling van dit voor

stel is om juist dat liberale nenselijke gezicht waar we sinds jaar en dag 

naar zitten te zoeken om dat een duidelijk gebundeld karakter te geven in 

een nieuw apart hoofdstuk. De co~8issie heeft op dit moment de mogelijkheid 

om aan alle kenten een totale herschrijving te plegen waarin je de diverse 

elementen die in de hoofdstukken op dit gebied steen vermeld centraal kunt 

bundelen onder een begrip mens en medemens een van de basisvoorwaarden waarop 

wij onze liberale politiek baseren. Ik mag een tweede punt daarbij vernelden 

dat in het vorige beginselprogra~ het gezin als een kernpunt stond vermeld. 

~Jij hebben in onze nieuwe beginselverklaringen daar duidelijk andere scmen

levingsvorr~en gelijkwaardig aan toegevoegd. Ik vind daarbij tegelijkertijd 

dat je toch wel het begrip een heel duidelijke omschrijving wel zult 

moeten geven r:1bt 'die andere smnenlevingsvornen en daarmee dus niet in een 

vergeethoekje ~ag drukken. ~at dat betreft dacht ik dat die een zeer welkome 

eenvulling zou kunnen zijn • 

. ag ik gelijk ook Gelderland, want dat heeft betrekking op hetzelfde onderwerp 

in discussie brengen. Eerst de commissie. 

Ja voorzitter dit staat natuurlijk ten dele wel weer een beetje haaks op de 
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gedachte dat we tot een bekorting van het liberaal nanifest zouden moeten 

ko~en. Ik wil niet zeggen dat alles wat in dit nieuwe hoofdstuk wordt voorge

steld dat dat alle~ool gloednieuw is, dot er niet onderdelen daarvan in het 

liberaal manifest nu al voorkomen. ~~ar het is toch duidelijk iets wat weer 

tot een verlenging van het liberaal manifest zal leiden en ik geloof dat we er 

erg voorzichtig mee moeten zijn met het zo claimen van mens en mede~ens en 

het gezin in zijn moderne opvatting dot we ook weer niet te kort gaan doen aan 

die mensen en ook die zijn er temidden van de liberalen die het alleen leven 

prefereren boven het leven in welk verband dan ook. 

: :ijnheer Delvos. 

Voorzitter aan een hoofdstuk mens en medemens zoals door Hee;nstede voorge

steld heb ik geen behoefte. Ik dacht dat de relevantie van enkele van de 

voorgestelde chapiters niet zo groot was dat die in een liberaal manifest ~oet. 

Wat betreft gezin, kind en opvoeding noet ik n1J wel bij de indieners aan

sluiten en ik vind het zrgument wat de heer Geertsena net noemde volstrekt 

irrelevant. Ik zeg het maar eerlijk, want het gaat er niet om of somm1ge 

mensen prefereren alleen te leven in elk geval buiten het gezin. Het gaat 

o~ de betekenis van het gezin in onze samenleving en de daarmee verband houden

de probleuen en ik zou het toejuichen, ik vind het nodig dat wij als partij 

ons daarover uitspreken. 

Voorzitter ik vind het niet terecht dat hier gesproken wordt over uitsluitend 

verlenging. Ik heb gesproken over een bundeling van elementen die in andere 

hoofdstukken staan ver~eld. Als je specifiek over een nadere o~1schrijving 

van endere scmenlevingsvor~Jen gaat zoeken in het liberaal ~anifest wet wij wel 

hebben uitgesproken in de beginselverklaring dan kune je dot zeggen en schrijven 

in een zinnetje terugvinden in het hoofdstuk 1nens en recht. Ik dacht dat het 

noodzakelijk was o~ een nadere invulling wat wij doen in het manifest nbt 

de beginselverklaring dot dat wel enige uitbreiding wel degelijk behoeft. 

Ik wou overgaan tot de ste:~aing en nu 1s het zo Gelderland van de twee gaat 

het verst zodat Gelderland doet een bindend voorstel voor de tekst , ~ieenstedc 

doet alleen r:aar een susgestie dot is vrij blijven. Als ~"e G,3lder land conne;.;en 
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don is niet alleen besloten dat het hoofdstuk er ko: 1t, r,1aar ook wat er in 

staat. ,ct alle res;?ect lijkt r ,ij dat een wet sne.llere proccdure gelet op de 

bélof.;fte die bestaat een c: 'endering, 1 'aar ik bren~i for ;eel toch eerst Gelderland 

als ·!eest verstre!~kend voorstel in ste.Tling ::aar i:~ zie daar nog een s ;:>reker. 

I:< ::oet \-/crkelijk oven reegeren 1--/Gnt dat gelooft u zelf toch niet •. ie hcbl:!,'?n 
C I IJ.. 11 ..;. I • _j t !•• I t • k • I, 

a(gcs~roKen cc. c~~es wc. wc n1er zouuen ooen ClT wec;(cno vor1g wee. and oe~ 

dat naar de co:J~issie toegeschoven wordt of er nou stond een bindend voorstel 

voor een tekst of een suggestie dus op die gronden ken ik u niet volgen 

o ~ te zegç;<:-n dan nc· •en we ook een stu:<je tekst. 

Dat is ook niet de bedoeling, ~·acr het gact o;:: de vraog \>Jordt de co.·: r·,1ss1e 

fJGVracgd lo::; van de inhoud die er staat en dan zijn Gelder land en ! ·:ee:·~stcde 

gelijk los van de inhoud die er stoet om een dergelijk hoofdstuk sc~en te stel

Ion of niet. Dus dan lezen we 1let uw welne~en Gelderland en Hee·1stede als ven 

gelijke inhoud dan kunnen we daar een ste1~ning over houden. Den gaat het niet 

over de inhoud van het verhaal, ~aar wil men een hoofdstuk of niet 0 ag ik 

dot zo in ster:1ming brengen. ~-.'ie is dacr voor groen. Groen tegen. uranje voor. 

Ürçnje tegen. flose voor. ;~ose tegen. Dot voorstel is verworpen. Doar;1ee z~Jn 

W~J den bij ·:lot ie 6 van den Helder. Grondstof fenenergie en inko·,·1ens. \;il ie::~ond 

dct toelichten, ges~lit~ste ste~~ing vragen. 

Afdelina den delder. 
•J 

Ik wilde het gracg nog even toelichtèn. Het ja;qmere van de huidige hoofdstuk

kenindeling vind ik toch wel dat sonrnige zeer belangrijke onderwerr;en en ik 

noe~ hier ook het energiebeleid inkomensbeleid dat die nogal vers~rcid staan 

over de diverse hoofdstukken en het lijkt me toch ook wel verstandig om alle 

zaken netjes op een rijtjè te zetten en te bundelen. Ik denk dan bijvoorbeeld 

r.~et na::1e aan het inko;:Jensbeleid weer wij afgelopen dogen toch wel uitvoerig 

over gediscussieerd hebben, het energiebeleid om dat toch nog een keertje te 

bundelen en het don sonen te vatten in een nieuw hoofdstuk. 

:.i jnheer Geert se:na. 

Ja ik dacht dat misschien de heer Verheul iets over wil zeggen. 
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Bij de behandeling van de paragraaf energiebeleid is een aantal voorstellen 

overgenoMen tot herschrijven en aanvulling. Ik herinner aan een motie die 

bestaat uit 10 punten uit de motie van .1iddelburg van de kernenergie over 

het onderdeel van de co:n::1issie over energie. Dat betekent dat al uitvoering 

is gegeven aan punt 2 om aan energiebeleid belangrijk meer aandacht te geven 

dan dat in de oorspronkelijke tekst is gebeurd. Ik voeg er aan toe dat over 

is gen~nen de doelstelling van energiebeleid. Besparing en vermindering van 

de afhankelijkheid van levering doorde OPEClanden. Ik geloof dus dat de 

motie op dit punt van punt 6 nu overbodig is- Tav het grondstoffenbeleid 

heb ik impliciet aangegeven dat ook dacrin al in de te herschrijven tekst 

~eer te vinden zal zijn nav besluiten van uw vergadering dan in de oorspronke

lijke. Tav punt 3 is het een aanbeveling om aan inkomensbeleid meer condacht 

te geven en dat is iets wet de commissie graag meenneemt. Het staat nu op 2 

plaatsen bij het hoofdstuk mens en arbeid is er iets over gezegd •. aar ik 

meen dat in de paragraaf mens en welvaart ook een wat duidelijker formulering 

n10et plaats vinden over het inkomensbeleid binnen het totaal van het economisc"' 

beleid inneemt. 

Aan dat laatste zou ik ook graag het hoofdstuk mens en welzijn rnee wil geven 

waar ook nog een en ander over het inkomensbeleid wordt gezegd. 

, ,aar om te zeggen dat dit in een apart hoofdstuk zou moeten dat gaat :ne te ver. 

We kunnen dit verwerken binnen de 10 bestaande hoofdstukken • 

.. aar u gaat in ieder geval met de toezegging dat u in ieder geval tav deze 

3 punten in ieder geval tot een bundeling wil komen. Ik wil dan ook graag het 

enendement intrekken. 

U trekt het in op grond van de toezegging dat het herschikt wordt. Akkoord. 

Dan krijgen we Zuidhorn. fraktisch geen aandacht aan ruimtelijke ordening, mid

denstand, landbouw, volkshuisvesting. Er zijn natuurlijk allerlei a~1endementen 

die tzt nog behandeld worden. Wil Zuidhorn dat toelichten. Zo niet dan den 

heer Geert se•1a. 

Ja voorzitter we hebben besloten dct het inderdaad een o~1ss1e was dat aan een 
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zo belangrijk onderdeel als volkshuisvesting geen aandacht was besteed. Daar 

1s een motie over aangenenen door deze vergadering. Dus de kwestie van de 

volkshuisvesting, de kwestie van de stadsvernieuwing die zullen nu rui~ere 

aandacht krijgen in het n1euwe liberaal manifest i~pliciet ook de ruimtelijke 

ordening. ;;aar on nu te zeggen dat we ook nog weer over de landbouw en de 

~liddenstand nog weer uitvoerige paragrafen het wordt dan inderdaad langzamerhand 

een boekwerk van 100 pagina•s. Er zal ongetwijfeld want die zijn 2 zeer aktuele 

punten de ·üddenstand en de landbouw zcl in het verkiezingsprogra:'l ik kan : 1e 

dot niet anders indenken rui~~ aandacht worden besteed. Ik geloof dat we het 

daar toch bij zouden Moeten laten. 

Ik had nog een punt aanvullend op het voorstel of de ~otie van de afdeling 

Zuidhorn. Ik sluit ;,~e graag een bij de woorden van de heer Geertse·1a ;,iet na;,;e 

rui~1telijke ordening. Daar is oen aspect in dat spreekt ~ij natuurlijk ter zcke 

'..terkzca:.~ \.lel aan C:at is verkeer. et no··;e \<Jccr er tegcm10ordig nogal geijleit 

wordt o:,; zelfs in de gronciwe'.: het princi;:,iele recht o; te ne :on van te gaan 

e" te staan waar 1en wil de vcrplactsingsbehoefte tegenover rui~te, energie 

en Jat soort vraagstukken wellicht dat dit zijn liberale visie kan hebben 

en kan worden ~eegenomen. Ik zou dit toch ter overweging willen geven. 

Geert ser:;a. 

Ik zou er op willen W1Jzen Je kunt het natuurlijk altijd niet genoeg vinden 

··,acr ik zou er op v1illen ·wijzen dat in het hoofdstuk iiens en 0' :goving pC'ginc 

16 kolo~ 8 ~et na~e over de verbetering van de kwaliteit van het openbaar 

vervoer een integraal verveersbeleid enz gesproken wordt dat er heel duidelijk 

daarin gezegd wordt geen anti autobeleid ik geloof dat het verwijt dat. we geen 

o~ndacht aan het openbeer vervoer, aan het verkeer hebben besteed niet heler~aal 

terecht is. 

Den gacn v.te nu over tot ste 71Îng. ,Jie is voor Zuidhorn alle kleuren. t\lle kleuren 

tegen. Dan is dot verworpen. Dan krijgen we afdeling Delden. 

Schct afdeling Delden. 

:::en kle~ne toelichting is toch o~1 zijn rlaats hoe'.,rel het noe:1en van na:"'1en 
in sornr.uge gevallen ondersteunend kan werken nenen wij toch dat op vele 



13and 11 

Blad 250 

r,laatsen ll!"SHXlli in het libercol 1ani fest na:·1en, voorbeelden geneend zijn die 

niet altijd even zinvol weren. [n op grond daarvan hebben wij hier alge~een 

:;1enen te moeten fort~1uleren dat voorbeeldm zoals in de inleiding het voorbeeld 

Auschwitz, zoals diverse anderen in de definitieve tekst bij voorkeur echter

wega gelaten zouden moeten worden behalve daar waar ze ter ondersteuning van 

de tekst kunnen werken, maar dat was lang niet in alle gevallen de feitelijke 

situatie. 

Geertserna. 

Voorzitter de co;nrr.I.ssl.e 1s graag bereid om •nisschien nog iets kri ti se her dan 

de vorige keer te kijken of het noodzakelijk is voorbeelden te noemen. :.aar 

ik geloof dat het hier en daar ter verlevendiging van de tekst en verduidelijking 

van de tekst om hele passages te vermijden toch wel heel erg nuttig kan zijn • 

. aar ik beloof graag nanens de commissie en mede namens nijnheer La Chapelle 

al weet hij dct nog niet dat we dat punt nog een extra kritisch zullen bekijken. 

·eijeran. 

~leeft nijnheer La Chappelle dan deze 6 dagen niet meegemaakt. Dat was een essen 

tiele voorwaarde voor mensen die eventueel in die commissie benoe:nd moesten 

worden. 

We komen niet op het besluit terug. Het jMiz lijkt me juist zo geweldig nuttig 

om daar eens iemand met onbevangenheid naar te laten kijken. Ik ben tenslotte 

net diezelfde onbevangenheid vorige week begonnen en het is m1J best bevallen. 

Nummer 8 instemning of is Delden tevreden met de toezegging van de voorzitter 

van de conmissie. 

Ik kan 8ij volledig vinden in deze toezegging en ik heb geen behoefte aan 

stemming. 

Dan heb ik nog een klein punt om daarover geen problemen te krijgen. 3 van het 

oude boekje is destijds verwezen naar de behandeling van het liberaal manifest. 

Dat was afdeling den Hcag die een alternatieve tekst had voor het hoofdstuk 

de partij in de jaren 80. Er is gezegd het ko~t in een latere vergadering maar 
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het viel nu niet binnen de groep van voorstellen die in deze vergadering zouden 

worden behandeld. Ik zou willen voorstellen dat we :net den ~~ag daarover geen 

conflict hebben dat dit dus gewoon tot de uitgestelde groep van amendementen 

blij ft behoren en inderdaad niet nu ~n behandeling ;;10et konen. Akkoord. Dan 

mag ik :nisschien vragen voor dat ik tot de sluiting van de vergadering overga 

went dat gaat zo gebeuren of iemand in het belang van de verdere procedure voor 

dat ik dat onderwerp afsluit nog een op~erking wil maken. Vanuit de zaal 

mijnheer , ,eijeran. 

Ik zou u alleen willen herinneren aan onze brief inzake artikel 4 van de statu-

ten die nog een keer in behandeling zou konen maar niet nu. 

Van de kant van de co~nissie nog iemand. Zo niet. Dcnes en heren dan geloof 

ik dat ik tot de sluiting van de vergadering kan overgaan. Daar past toch wel 

een enkel woord. In de eerste plaats dacht ik dat W~J voor diegene die 

dit alle;·:10al technisch 'loge lijk hebben ge<1aakt en ons bij onze besluitvorning 

hebben geassisteerd neen bijzonder woord van dank past. Ik bedoel daar<r1ee 

uiteraard het algeneen secretariaat maar ook in het bijzonder en ik >wil hen 

genoe:nd hebben al diegene die in cl die vergaderingen ste~bureau's hebben 

gevor~d en zich heel veel moeite hebben gegeven o~ zo nauwkeurig de nenings

vor:;ing 1n deze pertij te registreren. Dat is bepaald een inspannende bezig

heid en lang niet altijd eenvoudig. , aar ik dacht dat ik ook wel den bij deze 

gelegenheid nog eens tot uitdrukking wachtbrengen dat wij aan de co~~issie 

Geert se,-;a die zich buitengewoon heeft ingespannen O!,l aan de part ij in een 

buitengewoon korte tijd dat ~cg toch nog weleens gezegd worden concepten 

voor te leggen die in de eeuwigheid van het liberalis~e qez1en toch een 

vergaande or:-1:-:eer betekenen in de aanpak die de VVD in politiek opzicht 

zc:l geen ken:;ierken in de jr-ren 3'J. C>ie stukken die zijn en dat hoort bij dc?:e 

tijJ dacr ~.1og~n \~e !J.lij or.~ zijn niet zo~~acr !<lakkcloos convanrd dat is he-t nu 

W1J hebban een nieuwe belauwdruk weer wij ons els liberalen naar gaan richtan. 

:·.Jee die :>tukken zijn uit er :ate :~rit isch ontvangen bestucleerd, bes;::roken en >!l. J 

ZlJn er gezamenlijk nu in een aantal vergaderingen in geslaagd o~ deervan 

voor wot de beainselverklarina betreft ezn :':initieus en wet de inhoud betreft - ~ 

volledig nauw!~euris en voor wet het libercel ~nnifest betreft w~t betreft de 

contouren en hcofcllijnGn duidelijk~ beslissingen en besluiten over te ne1en. 
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l 'et '"os van de co:~;:;issie Geert:;e :a niet alloen :,;oecl~g or.; deze pog~ng te onder-

ne:·;on O'; in korte tijd deze stukken te produceren, het is voorel ook ·:oedig 

o:;1 in een tijd wc:arin \.Jij ons bijzonder kritisch opstellen ook on dct lS 

goed tov w0t vlij als IA;rt ij zelf een standpunten en voorlopige : 1eningen 

i:oroduceren o:; je ocm die discussie bloot te stellen. Dct heeft de co :r:~issie 

ook gedcan, die r.;oed heeft zij o;Jgebracht en die co..-,;;;issie is bereid 

gebleven en dat is ui ter:;,atc positief over te zeggen en nu gaun wij sc~~1en 

als goede de:1ocraten de discussie gehoord hebbende de definitieve vorm pro

beren te bepalen van datgene wat wij gezamenlijk hebben besproken. Daarvoor 

1s behalve een geweldige hoeveelheid doorzettingsver;nogen wederom ~eed nodig 

en ik r~een dat wij daar de cor·v:Jissie Geertserna op dit ogenblik al al zijn zeç 

rüsschien zlef s nog niet ~ele!ilaal op de hel ft van de taak in ieder geval aan 

de tijd gezien zou dat betwijfeld kunnen worden dat wij de co~nissie Geertse

rla voor die stoutmoedige onderneming bepaald heel veel denk verschuldigd zijn. 

Alle leden daarvan al degene ook mijn linker buurvrouw die de co~1rlissie 

daarin heeft geassisteerd. 

~Jij hebben vanr:1iddag enige \-/oorden gewijd, soms ook weleens kritisch van 

aard over het perspectief in de jaren 80. ~anneer ik nog een ogenblik naar de 

WD zelf ;;10g kijken en niet naar de or.1geving van de WO dan geloof ik dat wij 

met volle overtuiging kunnen zeggen dat het perspectief voor het liberalisme 

in de jaren 80 zoals we dat ·.Jet deze discussie de jaren 80 zijn ingegaan dat 

dat perspectief bepaald wel een perspectief is dat ons allen geweldig moet 

aanspreken. :Jij moeten ons ook realiseren dat het een goede zaak geweest is 

dat wij ons drie congressen lang hebben bezig gehouden met echt de grondslagen 

van de liberale overtuiging. \;anneer wij nadat wij ons drie vergadering met 

ons zelf hebben bezig gehouden weer eens even voordat we naar huis gaan een blik 

op de wereld slaan den hebben wij in de afgelopen weken in ~olen gezien wat het 

betekent wanneer je voor die vrijheid werkelijk moet strijden. \Jat het betekent 

wat vrijheidsdrang is in de samenleving. Laten wij als liberalen er trots 

op zijn dat wij daaraan uiting willen geven, ·~aar wij zijn dan ook verplicht en 

dat hebben we nu gedaan om ons voordurend rekenschap te geven wat voor verant

woordelijkheden dat eist. ~Jc.nneer wij zien wat in Polen gebeurd is, wanneer 

W~J z1en hoe daar vrijheidsdrang geleid is door een geweldige zelfbeheersing 

waardoor men naar wij mogen hopen niet verder is gegaan dan redelijkerwijs 
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mogelijk is een regime dat eigenlijk elke vrijheid bij voorbaat wenst in te 

perken dan zeg ik wij zijn als liberalen ook tov de wereld verplicht om on~ 

de rekenschap op serieuze wijze te geven zoals dat in de afgelopen weken gedaar 

hebben en na die discussie zijn wij verplicht om inderdaad weer over te gaan 

zoals het bij vele ;noties heeft gestaan tot de orde van de dag en dat zullen 

we dan ook doen door dan weer als praktische liberalen de hand aan de ploeg 

te slaan. Dat gaan wij nu doen met voorbereiding van een verkiezingsprogramma 

gericht op de aktualiteit. ~iet gaat onze 2d kanerfraktie doen door bespreking 

straks van de begroting. Dat gaan wij als partij doen meteen al over 2 weken 

in een vergodering van de pertijraad waarvoor ik u bij de sluiting van deze 

vergadering alvast van harte uitnodig. 

Geert se"la. 

Voorzitter üsschien staat u ~üj toch nog een slotwoord toe. De part ij heeft 

6 dagen lang op 9 rianisten kunnen schieten. Ze hebben dat gedaan zoals goede 

liberalen dat betaant in vrijheid ~net verantwoordelijkheid en !·let verdraag

zao~~heid. Ik verzeker u dat die 9 pianisten ondanks dat u er nisschien vanç 

dacht toch echt hun best hadden gedaan en zij verzekeren u dot zij in het 

konende ruin een jaar ook hun best zullen blijven doen. Ze zijn u bijzonder 

erkentelijk voor het vertrouwen dat u 1n deze co~missie hebt gesteld door 

de co~o::~issie weer een nieu\-Je opdracht te verstrekken. Ik zou graag na•·nens de 

co ':Üssie hulde oen deze zoal en de 5 vorige zalen willen brengen voor de voor

treffelijke wijze weerou wij deze discussie met elkaar hebben kunnen voeren • 

. ;e zijn dolblij dat de discussie in de partij is los gek~~en Gacr nog blijer 

over de wijze weerop deze discussie is gevoerd. Dank U. 

)e vergedering 1s geilotcn. 
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