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larnes en heren zo tussen sinterklaas en Kerst~is verwacht u van mij 

misschien vooral een terugblik op het afgelopen jaar. Ik zal dat 

maar niet doen. Terugkijkend naar het verleden ligt ons liberalen 

niet zo. Liever kijk ik met u vooruit naar de toekomst, naar wat er 

in de komende jaren in onze sa~enleving moet gebeuren. Daarom uit

eindelijk zijn we vandaag bij elkaar om als partij de laatste hand 

1. 

te leggen aan onze bijgestelde uitgangspunten die ons door de tachtiger 

jaren moeten leiden. Vandaag zullen we of morgen zullen we het proces 

afronden dat drie jaar geleden begon met het instellen van de com

missie Geertsema. En nog nooit is in de hele partij zo hard en op 

zo grote schaal gewerkt en gediscussieerd. Duizenden ingediende 

amendementen hebben mij niet alleen nachtmerries bezorgd, vooral 

in het begin, maar zijn ook een feit om trots op t~ z55r. ?t '·-

~ L ·1 partij springlevend is en haar energie richt op de toekomst. 

Wij zullen deze discussie vandaag en morgen afronden. Wij zullen 

dan de basis hebben gelegd voor ons politieke denken in de komende 

jaren. Ik kom daar nog op terug. In het liberaal manifest wordt ook 

gesproken over de parlementaire democratie. Liberalen geloven daarin, 

willen daar waar mogelijk is de democratie versterken. En als ik voor 

mijzelf ontwikkelingen voor de laatste jaren eens op een rijtje zet 

dar is er reden voor ongerustheid. Iedereen die de parlementaire 

democratie na aan het hart ligt zou zich zorgen moeten maken. Een 

toenemend aantal mensen lijkt het gevoel te krijgen dat het niet 

uitmaakt wie regeert, of men nu door de hond of de kat gebeten wordt 

maakt 1mmers helemaal geen verschil. Veel mensen lijken het vertrouwen 

in de politiek te verliezen en gaan hun eigen weg. Ergeren zich aan 

ruziemakende politici die hun eigen gelijk belangrijker lijken te 

vinden dan de bereidheid om gezamenlijk naar oplmssingen te zoeken. 

En vooral als dat betekent dat men een stukje van het eigen gelijk 

van het eigen standpunt moet inleveren. Mag ik u op een aantal ont

wikkelingen wijzen. De laatste tien, twintig jaar zijn de mensen 

mondiger geworden. Een ontwikkeling waaraan liberalen maar al te 

graag aan hebben meegewerkt en waar we ook trot~ op mogen zijn. 

Het heeft er ook toe geleid dat de mensen niet meer zomaar slikken 

wat er in den Haag wordt bekokstoofd. Men gaat zich organiseren, 

komt op voor het belang van de omgeving of de groep. Prima tot 

zover. De laatste jaren heeft dat beeld zich versterkt. Allerlei 

maatschappelijke groeperingen zijn lijnrecht tegenover elkaar 
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komen staan. Dat is heel begrijpelijk in een tijd van slechte econo

mie, wanneer minder te verdelen Vnlt moet meer voor de belangen 

warden opgekomen. En politici hebben de t8ak de verschillende op zich 

vaak heel gerechtvaardigde verlangens tegen elkaar af te wegen, 

want zij dienen immers het algemeen en niet het groepsbelang. We moeten 

ook het lef hebben, de politici nee te zeggen. Of dat vanuit hun 

verantwoordelijkheid andere prioriteiten stellen. Maar gebeurt dat 

voldoende. Praten veel politici de mensen niet teveel naar de mond 

uit angst om populair te zijn. Worden de krachtigste wensen niet het 

eerst gehonoreerd ipv de meest gerechtvaardigste. Als veel politici 

verzuimen om de mensen eerlijk te vertellen dat iets niet kan is 

het dan een wonder dat mensen zich afkeren van de politiek, het 

vertrouwen verliezen. Het jaar dat nu bijna is afgelopen zal ook 

niet te boek staan als een jaar waarin het vertrouwen in de democra

tie is versterkt. Denkt u maar eens aan de beloften die in mei weer 

eens onver de mensen zijn uitgestort. De witstrijdpunten van de PvdA, 

de uitspraak van het CDA dat de belastingschroef is dolgedraai~, ter

wijl nu de belastingen weer worden verhoogd. De suggesties van D66 

dat prioriteit zou moeten worden gegeven aan het milieu. VVD leverde 

vier jaar lang een prima minister van milieuaangelegenheden en nu 

is die zaak afgescheept met een staatssecretaris. Weet u ook nog 

de verschillende groeipercentages waarop sommige partijen zich voor 

de verkiezingen rijk rekenden. Misschien dat er in een verkiezings

tijd nog enige verontschuldigingen zijn aan te voeren. De kiezer 

weet ook best dat hij sommige belofte soms met een korreltje zout 

moet nemen, maar nu gaat dit kabinet onverdroten daarmee verder. 

Hoeveel woorden zijn al niet gewijd aan het zogenaamde werkgelegen

heidsplan. Hetplan dat de werkeloosheidsmisere nu eens echt zou aan

pakken. We weten het nu, het centraal planbureau heeft berekend dat 

het plan er uiteindelijk toe za~. '.;;-i.d::;r; ~-.f r'(; •.::;'';., ,, 

vijfduizend mensen minder stijgt. Kosten meer dan tweeduizend miljoen 

De olifant heeft een ~uis gebaard. Over de kabinetsformatie zelf 

zal ik er dan maar het zwijgen toe doen. Vijf maanden kibbelen~e 

politici. Drie partijen, drie als krolse katers om elkaar heen 

blijven draaien en elkaar vertrouwen dat doen ze niet. Gemeenschap

pelijke opvattingen kunnen pas bereikt worden door de zaak zo te 

formuleren dat ieder zijn eigen gelijk eruit kan halen. De partijen 

zouden tot elkaar veroordeeld zijn zegt men vanwege het brede maat

schappelijke dr8agvlak zegt men. Vanwege het feit dat de vakbeweging 

meer vertrouwen zou hebben in een kabinet met de partij van de 
arbeid zegt men. Maar wat zien we, de relatie met de vakbeweging is 
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nu al grondig bedorven. De looningreep staat voor de deur. Er is in 

feite geen maatschappelijk draagvlak, er is alleen een politiek draag

vlak. Terwijl de werkeloosheid verder oploopt, deskundigen van links 

en rechts er het over eens zijn dat ingrijpende bezuinigingen nodig 

zijn zetten de ministers van dit kabinet hun onderlinge ruzies en 

discussies via media met elkaar voort. Er is geen zicht op structu

rele verbeteringen in onze economische sitautie. Mensen zijn moede

loos, mensen zijn mat, de mensen nemen geen initiatief. Alle gekra

keel in het kabinet lijkt men een ding niet te beseffen en dat is 

dat je het vertrouwen in de toekomst niet kunt opleggen, je kunt 

het vertrouwen in de toekomst ook niet kopen. Niet met een banenplan 

van tien miljard. De onmacht die de politici en daarmee de politiek 

uitstraalt werkt verlammen. In plaats dat kabinet- en kamerleden 

zich bezig houden met de lange termijn, met een krachtig functionerende 

democratie creëeren en zo een klimaat scheppen waar we weer met zijn 

allen vertrouwen hebben in de toekomst houdt het kabinet zich 

bezig met bakkeleien over een tijdelijke belastingmaatregen die 

solidariteitsheffing wordt genoemd. En daarna na die tijdelijke 

weer een andere incidentmaatregel. Het lopen van incident naat inci

dent is dat ~egeren. En dan de kamerleden, ipv als vertegenwoor-

digers van het volk te vragen om beleid om een visie, ipv zich bezig 

te houden met de grote lijnen worden honderden schriftelijke fult

vragen gesteld over bijvoorbeeld het gebruik van schoennoppen tijdens 

teamwedstrijden. Ja u lacht maar er moesten drie ministeries aan te 

pas komen om die vragen te beantwoorden, het ministerie van CRM, 

van sociale zaken en van volksgezondheid. Het is misschien niet 

helemaal een eerlijk beeld van het haagsche gebeuren, maar zeker 

is dat de stemming in het land is een stemming van waardeloos en 

troep. Is het dan een wonder dat de mensen het vertrouwen in de' 

politiek verliezen. Er is meer aan de hand dan een teruglopende eco

nomie waarvoor oplossingen moeten worden gevonden. Het zit immers 

veel dieper, het vertrouwen in de democratie zelf staat op het spel. 

Juist liberalen hebben de taak en de plicht op dat punt waakzaam te 

zijn, de ontwikkelingen te signaleren en oplossingen een te dragen. 

Parlementaire democratie is de minst slechtste staatsvorm zei Churchill. 

Zeker ook niet de meest efficiente, maar wie weet een betere. Demo

cratie dames en heren dat moeten wij ons goed realiseren is in onze 

wereld een uitzondering. Zij moet verdedigd worden tegen belagers 

van buiten ook tegen ons zelf, tegen onverschilligheid, tegen gemak

zucht, tegen nonchalance, tegen de wijze waarop ook sommige politici 

ermee omgaan. Wij moeten ons niet laten leiden door een kans op een 
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goedkoop succes op korte termijn. Wij moeten kiezen voor het succes 

op langere termijn. Dok al lijkt dat in te gaan tegen de waan van 

de dag. De democratie is een staatsvorm voor volwassen burgers. 

Neem de mensen serieus, luister naar hen, geef de mensen inspraak 

waar dat kan. Laat de mensen meespreken en meebeslissen waar dat 

kan. Daarom kiezen wij liberalen uit de grond van ons hart voor de 

democratie omdat dat de enige staatsvorm is waar dat gebeurt. In onze 

parlementaire democratie hebben de politieke partijen, juist de 

politieke partijen een plicht vorm te geven aan wat in de samen

leving leeft. Zij horen als het ware te kanaliseren wat voor idee~n 

en wensen er bij de mensen te leven, zij hoort gerechtvaardigde 

verlangens op te pakken en dient te proberen deze te realiseren. 

Als de politiek dat niet doet ontstaat er een kortsluiting, ont-

staat er een frictie tussen de idee~n in de samenleving en de politiek. 

En op dat punt moeten wij liberalen ook de moed hebben de hand in 

eigen boezem te steken. Het is zo makkelijk om bijvoorbeeld om op 

lange termijnvisie te zeggen dat bezuinigd moet worden op de over-

heidsuitgaven. Maar de vraaç is ~~c ·· ~. Een voorbeeld overigens 

dAt we gaan invullen op 27 februari tijdens een partijraad in Leeu

warden, maar er zijn meer voorbeelden te bedenken. Wij moeten ons 

afvragen zijn wij allert genoeg, zijn onze contacten met allerlei 

mastschappelijke organisaties altijd intensief genoeg om precies 

te weten wat echt noodzakelijk is. Zijn we niet te zeer geneigd 

teveel idee~n aan de kant te leggen omdat ze niet uit een liberale 

hoek komen of ons op het eerste gezicht niet passen. Zijn we zelf 

ook niet te gemakzuchtig door teveel vast te houden aan het oude 

omdat het zo vertrouwd is. En we weten hoe we moeten reageren. 

Onderzoekt alle dingen en behoudt het geode. Dat 1s ee~ wijsheid die 

wij ons meer ter harte zouden moeten nemen. Doen we dat niet dan 

zullen we ons onnodig van een aantal mensen vervreemden. Hier kom 

ik nog op terug. Mag ik verder eens proberen een aantal ideeën 

aan u voor te houden die er misschien toe kunnen bijdragen onze 

democratie te versterken en onze ingewikkelder wordende samenleving 

is een duidelijke tendens dat de macht steeds meer komt bij des

kundigen, bij a,btelijke specialisten, bij mensen in ieder geval 

die niet gekozen zijn en ook geen verantwoording hoeven af te leggen. 

Tegen al die ambtelijke deskundigheid steekt de werktuiging van de 

tweede kamer erg schriel af. Ondanks het feit dat de resultaten 1n 

het algemeen gelukkig beter zijn dan de kwestie van de schoennoppen. 
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Het lijkt mij een uitstekende gedachte dat bij de 2e kamer een dienst 

komt waar de frakties op kunnen terugvallen, een dienst met deskundigen 

en specialisten die belaidsalternatieven zouden kunnen aandragen. Die 

de kamerleden alle hulp geeft die nodig is om haar controlerende taak 

echt naar behoren uit te kunnen oefenen. Onnodig om te zeggen dat 

het ook goed zou zijn wanneer de kamerleden zich meer zouden beperken 

tot hoofdzaken. Dan dames en heren zal er uiteindelijk eens ernst 

gemaakt moeten worden met de decentralisatie. Hoe dichter bij huis 

de besluitvorming is, hoe groter ook de betrokkenheid van de mensen 

kan zijn. Den Haag is voor zoveel mensen zover weg. Den Haag is in 

zoveel regenjngen voor vergunningen en subsidies in zoveel procedures 

een grauwsluier, waar niemand ooit doorheen kan breken. Dat zou toch 

niet zo moeten zijn. Ik weiger te geloven dat het nodig is. Er dient 

een herschikking te komen tussen Rijk, provincie en gemeente en dan 

niet het is al zo vaak gezegd ja ja ja het is waar en we gaan over 

tot de orde van de dag. Het moet echt prioriteit hebben, dat is een 

visie op lange termijn, dat moet gebeuren. Het vertrouwen in de demo

cratie zou ook gediend zijn met een terugdringen van de bureaucratie. 

Onze samenleving dreigt te verworden tot een lokettenmaatschappij. 

Voor alles en iedereen zijn speciale loketten, soeciale regelingen. 

Is het een worder dat de mensen zich ergeren, zich van de politiek 

afwenden, als diezelfde politiek er maar niet in slaagt procedures 

te vereenvoudigen en doorzichtig te maken. Wanneer men in ons land 

nieuwe projecten wil starten zijn er eindeloze vergunningenproce

dures die enorm remmend werken. In het verleden zijn steeds weer 

nieuwe regels bedacht op verouderde structuren. Veel te zelden wordt 

een regel opgeheven. Regels, regels, regels het beheerst ons alle

maal. Ook in onze eigen partij worstelen we er soms mee. Twee echte 

commissies hebben maanden gestudeerd op regels voor een advies over 

cumulatie van funkties en in opdracht van uw algemene vergadering. 

Uiteindelijk heeft het hoofdbestuur in de laatste vrijheid en demo

cratie gewoon geschreven wat ze ervan von en niks regels. Ik heb geen 

negatief geluid gehoord, voor mij een verademing. Dan zal er ha~st 

gemaakt moeten worden met een grondige doorlichting van de departe 

mentale structuur. 5tamt in feite onze organisatie niet uit de vorige 

eeuw. P~~t zij neg steeds in de huidige complexiteit van de pro

blemen, SteE'ds meer zijn interderartement<1lo :::r'l':'l;'J'',f' r-rr'·-· 

~~kelijk om langs elkHar heen werk~n te voorkomen. ilen Haag st?at 

bol van het bestuurlijk, ambtelijk ov2rleg. Vertraging, ondoor

zishtigheid zijn de gevolgen. Iedere regering zou haast moeten m3ken 

~et een grondige doorlichting van het overheidsapparaat. 
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Het rapport van de commissie Vonhoff mag niet in de kast, mag niet 

,,llijken voor zaken die v1ndaag even belanc;t.ijker lijken. Er moet v-Jat 

mee gedaan worden. Meer efficiency, een grotere doorzichtigheid en 

~inder bureaucr~tie kunnen het gevolg zijn. En wanneer de mensen 

werking van het overheidsapparaat wat beter begrijpen dan kan 

daardoor de betrokkenheid vergroot worden. Zoeven zei ik u al dat 

het parlement m.i. onvoldoende 1s toegerust om werkelijk gefundeerd 

haHr taak, het controleren van de regering uit te kunnen oefenen. 

Ik plät voor een speciale dienst bij de 2e kamer, kwalitatief h8og

waardige dienst die de frakties technisch bij de beleidsvoorbereiding 

kan ~ndersteunen. Maar daarbij kan het niet blijven. Zou het ook 

niet goed zijn het parlement zelf eens grondig wordt doorgelicht. 

Dat zou dan moeten gebeuren door deskundigen van buitenaf aan te 

trekken. De kamer zou zich open moeten stellen daaraan mee te werken. 

Nu hollen kamerleden amechtog achter zichzelf aan, hebben vaak 

meerdere vergaderingen tegelijk. Misschien is het omdat ik nog niet 

zo goed ben ingevoerd en omdat ik er van buitenaf tegenaan kijk. 

MAar dames en heren die 2e kamer wat een bedrijf, wat een onover

zichtelijkheid, wat een eigen winkels, wat een verspilde energie. 

Wat kan er als je dat ziet funktioneren terecht komen van studie en 

het denken op lange termijn. Ik denk dat het in de ogen van sommige 

mensen misschien wat vreemd mag zijn, maar het gaat toch om de effi

diency en de kwaliteit van ons democratisch bestel. Het zijn dames 

en heren zomaar wat bouwstenen voortkomend uit de zorg, de betrokken

heid van de mensen bij onze parlementaire democratie. En behoort dat 

juist niet tot ons liberale erfgoed. Daar moeten liberalen zich 

als eerste zorgen maken als het naar hun idee niet goed gaat zouden 

zij ook de eerste moeten zijn vernieuwende idein aan te dragen. Ik 

heb gesproken over het vertrouwen van de burgers in de democratie. 

Er moet meer aandacht worden besteed aan een visie op onze samen

leving op langere termijn. De bomen bleken niet tot in de hemel te 

groeien. Nu gaat het om een nieuwe toekomst en vooral vertrouwen' 

in een nieuwe toekomst. Liberalen zullen over deze zaken moeten 

denken, nieuwe oplossingen durven voorstellen en de moed hebben ze 

uit te voeren, het gewoon te doen. Dat zou dan ook de sleutelwoorden 

moeten zijn war:Jr wij na dit congres in de komende jaren mee verder 

moeten. Denken, durven. doen. 
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De heer Steinmetz voorzitter van de afdeling Hattem heeft gevraagd 

u allemaal even welkom te mogen heten. Het woord is aan de heer 

Steinmetz. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, naar wij hebben begrepen is 

het vrij ongebruikelijk dat een afdelingsvoorzitter zich richt tot 

een algemene ledenvergadering als die plaats heeft in een desbetref

fende afdeling. De afdeling Hattem hecht er aan u toch welkom te 

mogen heten in dit stadje in de provincie Gelderland en wij danken 

het dagelijks bestuur voor de geboden gelegenheid. Een algemene leden

vergadering is namelijk voor alle leden toegankelijk en het is ons 

bekend dat er in deze regio leden zijndie mogelijk voor het eerst 

zo'n vergadering bezoeken. Het is een goede zaak dat de basis van 

onze organisatie meemaakt wat er gebeurt en waarover wordt beslist. 

Hoewel u op het punt staat een uiterst belangrijk stuk te weten 

het liberaal manifest vast te stellen biedt de agenda minder aan

trekkelijke punten voor leden die niet afgevaardigd zijn. Dat de VVVD 

op de Veluwe levend is blijkt uit de nu betoonde regionale belang

stelling voor deze vergadering, uit een toenemend ledental en uit 

een toenemend aantal VVDstemmers in de afgelopen jaren in Hattem. 

Door deze plaatselijke betrokkenheid is het ons bekend dat het 

laatste wetsont~1erp tot provinciale herindeling niet goed is gevallen. 

In het verleden is de provinciale herindeling in het oosten van het 

land met als uitgangspunt de vorming van een provincie Twenthe wellis

waar niet enthousiast ontvangen, maar wel positièf benaderd. Hattem 

is nnder een aantal voorwaarden bereid geweest bij te vormen pro

vincie groot Ijsselland ingedeeld te worden. Kernpunt daarbij was 

dat Hattem tot een provincie zou behoren waar een zo groot mogelijk 

deel van de Veluwe zou toe behoren. Historisch is Hattem Gelders, 

de burgers zijn overwegend Veluwnaren, daar zorgt de woonruimtewet 

1.-Jel voor. De bestuurlijke banden met Zwolle zijn niet ste;_,l :er. :·. 

zelfs tegenstrijdig. Het is in deze gemeente niet te verdedigen dat 

Hattem met 11.500 inwoners en 2420 hectare van kwalitatief en kwan

titatief gewicht zou zijn om als enige gelderse gemeente aan de te 

vormen provincie IJsselland te werden geplakt. Wij stellen dat niet 

als verwijt aan welke minister van binnenlandse zaken dan ~ok. In 

een land van com~romissen komen grenzen vreemd tot stand. Doch zelfs 

de argumenten voor de indeling zijn niet duidelijk geworden in de 

nog deze week gehouden besloten gemeenterRadsvergadering WRar de 

heer Brinkman directeur generaal binnenlands bestuur van het minis-
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terie van binnenlandse zaken het wetsontwerp toelichtte. Teleurstel

lend is het ontbreken van overleg ter plaatse voor dat het wetsont

werp in procedure werd gebracht. Om over de haalbaarheid ivm de 

meerkosten per jaar van 57 miljoen gulden bij 13 provincies maar 

niet te spreken, volgens de heroverweging van de collectieve uitgave. 

Mijnheer de voorzitter wij nodige u derhalve extra uit om nog even 

in het historische Hattem zelf rond te kijken tijdens deze dagen. 

Voor nadere informatie hebben wij aan de ingang van deze zaal een 

stand gemaakt waar die informatie te krijgen is. Eventueel kunnen 

onze leden van deze afdeling u begeleiden. Ik heb begrepen dat er 

daarnaast misschien mensen zijn die graag in Hattem zouden blijven, 

zouden overnachten hoewel dat niet aanvakelijk in hun bedoeling 

lago Als u in de pauze straks tot mij komt dan kunnen we daar misschien 

nog wel zorg voor dragen. Tot slot wensen wij u in dit bolwerk van 

particulier initiatief dit centrum 't Heem een zeer goede alge-

mene ledenvergadering toe. Dank u wel. 

Voor het agendpunt 2 andere microfoon. 

De benoeming van een nieuwe secretaris voor de organisatie betekent 

dat er ook afscheid genomen moet worden van de vorige. De vorige is 

Piet Blauw. Wij hebben er zelf met elkaar voor gezorgd dat hij uit 

het dagelijks bestuur moest, want we hebben hem op een zodanige 

plaats op de kandidatenlijst voor de tweede kamer gezet dat hij er 

ook is ingekomen. Dames en heren de heer Blauw is sinds 1976 het 

voorjaar 1976 lid van het dagelijks bestuur. Dat is een periode van 

bijna st jaar. Op een half jaar na heeft hij de twee termijnen van 

drie jaar volgemaakt. Als u in het boekje kijkt, in ons handboek 

dan ziet u achter zijn naam organisatieproblemen en dat is een 

geweldig belangrijke taak. Degenen onder u die zo ongelukkig zijn 

geweest met de heer Blauw te hebben kennis gemaakt in zijn funktie 

van troublesuiter die weten dat. Maar als daar staat zo alleen 

maar organisatieproblemen dan is dat maar een topje van de ijsberg, 

want de heer Blauw was in de afgelopen jaren bij heel erg veel be-

trokken. Hij heeft bij de kadervorming geholpen, hij heeft voor-

lichting mee helpen trekken. Hij is vice voorzitter van de landelijke 

kadervormingscommissie, vice voorzitter van de LPC. Toch zou ik 

kunnen zeggen zijn niet al die funkties, al die taken het belangrijkste 

geweest die afgelopen jaren, de heer Blauw heeft in het dagelijks 

bestuur centraal gestaan, vooral omdat hij luisterde. En omdat je 

in de politiek praters genoeg hebt is iemand die ook kan luisteren 

bijzonder. Vooral bijzonder ook voor jongeren, de nieuwe leden in 
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zo'n dagelijks bestuur, want je komt als een kat in een vreemd pakhuis 

en wat gebeurt daar allemaal. En als er dan iemand is die echt bewust 

werkt aan de opvang, die bereid is naar je te luisteren, met je mee 

te denken in de problemen die je hebt dan schept dat telkens een 

heel gehleldige goede band. Dames r.n her~''' vanuit ''!::'cu\rE Pekela nachten 

op stap. Hoe vaak is het ni.Jt voorgekomen dat onze beidcz rFe::r' L:: 

. r· l ~- l, c ~. ~ t,.. \I • • f , ·':lag naar het noorden stoomden. I i< 

weet wat het betekent. De heer Blauw heeft veel gedaan in het dag~ 

:ijks bestuur. Hij was altijd bereid om zich in te zetten als er een 

beroep op hem werd gedaan. Piet in het dagelijks bestuur hebben 

we al afscheid genomen, in het hoofdbestuur. Namens de leden van de 

VVD, deze algemene vergadering wil ik je bijzonder bedanken voor 

datgene wat je tot nu toe voor de partij hebt gedaan. We volgen 

je in de toekomst, op onze steun kun je rekenen. 

In de beschrijvingsbrief van de algemene vergadering hebt u gelezen 

dat door het hoofdbestuur de heer P.L. vd Bossche te Berkel Enschot 

is kandidaat gesteld. Tot 17 november zijn geen andere kandidaten 

binnen gekomen zodat de heer van de Bossche bij enkele kandidaat

stelling is gekozen in het dagelijks bes~uur. Ik feliciteer hem zeer 

met deze benoeming en ik nodig u uit achter de tafel plaats te 

nemen. 

Een telegram van harte gefeliciteerd met je benoeming de VVD afdeling 

Berkel Enschot. De heer Blauw heeft het woord gevraagd. 

Voorzitter, dames en heren, toen ruim st jaar terug de vacature vogelie 

vrij kwam en mij benaderde vanuit de kamercentrale Groningen of ik 

niet kandidaat wilde staan heb ik een poosje moeten denken. Het 

is allemaal zo ver vanuit Groningen uit den Haag en het lijkt 

allemaal zo hoog dat dagelijks bestuur van die VVD. Ik heb toch 

gemeend om mij kandidaat te moeten stellen en nu het hele plaatje 

overziende voorzitter kan ik u zeggen dat ik bijzonder verheugd 

ben dat ik deze periode mee heb mogen maken. Toen ik de eerste 

vergadering thuis kwam zei mijn vrouw en hoe was het. Ik zei impone

rend. Wat hebben jullie besproken. Dat weet ik niet. Ik voel met 

de voorzitter mee waneer hij zegt als je als nieuw lid komt in toch 

een vrij gecompliceerde organisatie is het gewenningsproces nog 

vrij aanzienlijk. Troublesuiter voorzitter, dat laat zich niet 

makkelijk uitleggen. Organisatieproblemen wel voor het kader zoals 

het hier aanwezig is, maar zo uit mijn directe leefomgeving zag men 

een regelmatig door u genoemde diesel het land intrekken en dan 
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kreeg je de vraag wat doe jij nu eigenlijk in de partij. Ja trouble

suiter. Nou dat was geen antwoord. Ik zorg er eigenlijk voor dat 

er zo weinig mogelijk zand in de machine komt, nou dat begrepen ze

Ze begrepen echter niet wat of de motivatie was om dat werk te doen. 

Ik moet u zeggen ik heb het altijd gezien als een uitdaging om in 

een politieke organisatie, een organisatie die kan bestaan bij de 

gratie van ambitie en kennis, wat op zich als je dat samenbrengt 

een stuk spanning met z,ich meebrengt van nature om daar de zaken 

gladjes te laten verlopen. Het was niet makkelijk, ik heb menig 

moment gehad dat als ik dan midden in de nacht zo rond Zwolle 

reed, dat ik bij mijn eigen dacht als ik nu nog een weerbarstige 

liberaal tegenkom. Voorzitter ik wil graag afronden. Het verheugt 

me bijzonder om op deze bijeenkomst afscheid te mogen nemen. Er 

zijn me vanuit die st jaar durende periode een aantal zaken bijgebleven. 

Een zaak echter zal ik nooit vergeten, daarvoor moet ik een oud 

collega noemen en dat was mevrouw van Someren die op een partij

bijeenkomst in Breda een pleidooi hield voor het liberalisme en 

stelde mensen laten we er voor zorgen dat het liberale licht aan de 

horizon te voorschijn komt, daarvoor zijn we nu bij elkaar. Het 

verheugt me bijzonder dat die roep toen gedaan in Breda zijn weer-

klank vindt in deze vergadering. Nog een opmerking wil ik maken 

naar mijn opvolger Piet vd Bossche. Piet je staat voor een taak 

die veel tijd vraagt, die misschien wat tact vraagt, maar het is 

een mooie taak. Ik wil afronden met de volgende opmerking, jij hebt 

tact ik had dat hem. 

Dan zijn we nu bij agendapunt en dat is de behandeling van de ge

claimde amendementen en moties en de nota's van wijziging van het 

hoofdbestuur. We volgen dezelfde procedure als bij de vorige alge

mene vergaderingen toen we het liberaal manifest behandelden. Ver

schillende leden van het dagelijks bestuur zullen samen met de leden 

van de commissie Geertsema hier bij toerbeurt de verschillende 

hoofdstukken met u doornemen. De heer Geertsema en ik beginnen met 

de jnleiding. 

Er zijn vier amendement geclaimd op de inleiding, daarvan is 

echter het amendement 3a van de kamercentrale Haarlem reeds in 

Nijmegen en gnschede behandeld. Dit amendement is niet geclaimd 

maar is abusievelijk in de vergaderbundel opgenomen zodat 3a kan 

worden doorgehaald. Het amendement van de afdeling Rotterdam zou 

h'ellicht behandeld kunnen W<Jrden bij het hoofdstuk merr r: , 1 • _; 

saar wellicht is er iemand uit ~~tterdam aanwezig om toe te lichten 
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wa~rom het hier is opgevoerd. Het amendement 1 gaat naar mens en wereld. 

Ik verzoek het dagelijkE bestuurslid daarmee belast de heer van 

Eemm~!en omdat dan niet te vergeten. Dan zijn we bij de afdeling 

tJeesp, motie nummer 2. Visie vastleggen v~or de komende tien 

jaren achten wij onjuist. In het huidige tijdsbestek zijn vele 

zaken aan grote veranderingen onderhevig en stellen dan ook voor 4-5 

j~ar te evalueren. Is er ieman~ vanuit Weest om dat toe te lichten. 

Mijnheer de voorzitter ik heb een ander voorstel. Ik wou een voorstel 

V?n huishoudelijke aard doen, een punt van orde. Mijnheer de voor

zitter de afdeling wil graag het volgende voorstel van huishoudelijke 

aard doen voor de 61ste algemene vergadering te Hattem. De afdeling 

Hilversum stelt voor dat een voorzitter voordat er gediscussieerd 

aaat worden over een amendement een toelichting geeft waarom een 

bepaald amendement is afgewezen door de commissie. Toelichting. 

Terwijl de ingediende amendementen vrijwel alle zijn voorzien van 

min of meer uitgebreiden toelichtingen worden de vele afwijzingen 

zonder commentaar gegeven. Mijnheer de voorzitter wij begrijpen dat 

het toevoegen van commentaar extra werk en tijd geven, maar deze 

voorstellen zijn gedaan door de inzet van duizenden leden, welke 

dikwijls in een korte spanne tijd in commissie en ledenvergadering 

hierover uitvoerig gediscussieerd hebben. De uitbundige reactie van 

amendementen mag dan voor het hoofdbestuur lastig te verwerken zijn, 

maar geeft toch aan dat er in de VVD een groot kern aanwezig is 

die wenst mee te denken. Teneinde het enthousiasme van deze leden 

staande te houden lijkt het ons gewenst dat er gezocht dient te 

worden naar een werkwijze waarbij het mogelijk moet zijn in korte 

bewoordingen aan te geven waarom deze amendementen zijn afgewezen. 

Dit zal de discussie verduidelijken en wellicht bekorten indien de 

indiener van een afgewezen amendement door de toelichting kan worden 

overtuigd. Bovendien zullen de afgevaardigden een betere indruk 

krijgen omtrent de inhoud van de afgewezen amendementen. 

Ik denk dat de interpretatie die u hier hebt gegeven van het aangeven 

afwijzen of overnemen geen recht doet aan de bedoelingen van de 

commissie Geertsema. Het is zo dat de keuze was of niets vermelden 

of dit wat hier staat. Het aangeven van afwijzen of overnemen is 

niet meer dan een aanwijs, een richting die de commissie aangeeft 

en de commissie is dan ook zeker bereid en het is dan ook zelfsprekend 

net als de vorige algemene vergaderingen om toe te lichten waarom 

naar het oordeel van de commissie die amendementen niet zouden 
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moeten worden overgenomen. Het is een eerste stap~ een hulpmiddel 

voor de leden bij het denken over deze zaak, maar het is zeker niet 

de bedoeling om de discussie te frustreren of om de mensen die zo 

hard gewerkt hebben aan dit manifest ook maar op een of andere 

manier daardoor te frustreren. Maar ik blijf erbij dat het beter 

is om met de wetenschap van afwijzen, overnemen eerst door de in

aiener een korte toelichting te laten geven, die weet dan al van 

afwijzen, overnemen hoe het zo'n beetje ligt en dan de commissie 

te laten reageren. Die procedure zou ik willen volgen. Zo vraag 

ik dan aan weesp. 

Mulder-Weesp. 

Ik ben op de vorige ledenvergadering niet aanwezig geweest, maar 

toch wil ik hier nogmaals met nadruk aandacht vragen voor onze 

motie. Juist omdat onze motie betrekking heeft op de inleiding 

kunnen wij ons niet verenigen met de formulering zoals deze is 

vastgelegJ · ~!. , 1 25 de jaren tachtig. Er staat 

narnelijk vanuit de visie op de ontwikkeling sinds de jaren 60 

beoo;t dit manifest uitgangspunten te formuleren voor een liberaal 

beleid in de jaren tachtig tot zover citaat. Kenmerken van libe

ralisme is ondermeer vrtiheid. DWZ ook het vrij baan geven aan 

creati~ve gedachte welke niet alleen in 1981 worden 3euit. Een 

liberaal behoort dan ook flexibel te zijn in zijn opvattingen, 

~aar zeker in zijn uitgangspunten. Wij vinden dat dat aspect 

niet voldoende mate tot uitdru~king komt in de inleiding. Wanneer 

men stelt dat een visie op langere termijn moet worden geformuleerd 

dan dient met de uitgangspunten wel degelijk steeds te toetsen op 

hun houdbaarheid aan de gedurende in die langere p~riode veranderende 

samenleving. Persoonlijk denk ik aan een continue evaluatie van de 

uitgangspunten. Maar de opzet van mijn afdeling is evaluatie op 

zijn minst na vier of vijf jaar en dat moet m.i. voldoende weerklank 

vinden oJk bij de andere afdelingen. Een tweetal aspecten wil ik 

ter verduidelijking hieraan toevoegen. Allereerst vinden wij in het 

manifest diverse voorbeelden van uitgangspunten die na een behaald 

resultaat wellicht geschrapt kunnen worden. Ik noem maar wat er 

staat, dat staat in artikel 15 onder het hoJfd individu, de staat 

moet emancipatie actief bevorderen. Zoiets kan na vijf jaar misschien 

geschrapt worden. Bladzij 24 het hoofd patient en arts, de rechts

positie van de patient tav de medici en andere moet worden versterkt. 

Zo kan ik doorgaan, want dit al heeft te maken met mijn 2e aspect 

de steeds snellere ontwikkeling op het terrein van automatisering 
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werkeloosheid, milieu, innovatie etc. Ons inziens tendensen die onze 

uitgangspunten in 1981 weleens zeer verouderd kunnen doen toeschijnen 

in 1990. Welnu formuleren van uitgangspunten dat vind ik uitstekend. 

Het ontwikkelen van een lange termijnvisie lijkt ons eveneens uit

stekend, maar juist het artikel waarop onze motie betrekking heeft 

lijkt een starheid in zich te herbergen welke men eerder zou ver

wachten bij onze politieke tegenstanders. 

Ik kan het met u eens zijn dat alles wat ik hier naar voren breng 

elders in het manifest ook op enigerlei wijze wordt verwoord, maar 

juist in de inleiding moet dit punt worden beklemtoond. Wij hand

haven onze motie met het doel op zijn minst na 4 -5 jaar zowel be

ginselverklaring als liberaal manifest te evalueren om te bezien of 

de daarin neergelegde visie nog kan worden gehandhaafd. 

Ik zal een aantal procedurele opmerkingen maken. Evaluatie is nood

zakelijk. We··zullen met onze uitgangspunten met de uitwerking daar

van in de partij bezig moeten blijven, dat ben ik volstrekt met 

u eens. Alleen nu aan te geven op welk tijdstip dat moet is om twee 

redenen niet aan te bevelen. In de eerste plaats technisch niet 

omdat we niet weten of we over vier jaar misschien niet midden in 

een kandidaatstelling zitten voor 2e kamer en voor het samenstellen 

vaststellen van een verkiezingsprogram of druk bezig zijn met State 

Raadsverkiezingen net als nu. Je moet een discussie over een zo 

belangrijk onderwerp in de tijd heel zorgvuldig plannen. Dat moet 

gebeuren in een periode dat ik durf het bijna niet te zeggen maar 

tussen aanhalingstekens rustig is in de partij. Dat is een procedu

rele en technische opmerking. De andere is dat de tijd misschien 

zo snel gaat of zo langzaam verandert dat ook om die reden nu 

niet kan worden gezegd over vier a vijf jaar, misschien is het 

over drie jaar al wel noodzakelijk, misschien over acht jaar dat 

wij in de VVD vanaf de oprichting van de partij steeds bezig zijn 

geweest met onze beginselen en met de uitwerking daarvan moet 

dacht ik voor u voldoende garantie te zijn om te weten dat het 

hoofdbestuur op het juiste tijdstip de evaluatie, het vervolg 

weer aanpakt. En als het hoofdbestuur dat niet zou doen dan bent u 

er zelf bij om het hoofdbestuur daar op te wijzen. Daarom denk ik dat 

deze motie terecht door de commissie wordt voorzien met het predicaat 

afwijzen. Het woord is aan de heer Geertsema. 
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Ja voorzitte~ ik 70U er nQg eens even aan willen herinneren de op

dracht die de commissie tot herziening van het beginselprogrRmma 

heeft gekregen. Da~r is na zeer uitvoerige discussie besloten ~et 

instemming van deze vergadering dat de oorspronkelijke opzet namelijk 

~e'l beginselprogram g:::-~:=.~~·=···.r _-,···!! 

': '.• 281 
rl . .. aarJn rr.neten nu de liberale 

ui~gançspunten staan die het klinkt altijd wat hoogdravend maar 

hRt is toch de beste menier orr. het te formu~eren die een zeker 

soort eeuwigheidswaarde hebben en daardoor maar heel zelden zullen 

baboeven te worden gewijzigd en daarnaast een liberaal manifest 

wat in beginsel voor zo'n j~ar of tien daarom hebben we het genoemd 

het liberaal manifest voor de jaren tachtig wat wel wat sneller 

zal dienen te worden gewijzigd. Ik vind dat het een absolute uit

s~raak van een partij moet zijn dat men op een gegeven moment vindt 

dat het liberaal manifest weer aan vervanging toe is en het kan 

heel wel zijn dat voordat de jaren negentig zijn aangebroken en ruim 

daarvoor men toch door allerlei verschijnselen zoals mijnheer Mulder 

~l aang~f er toch redenen voor zijn nm het liberaal manifest weer 

aan een grondige herzieningsbeurt te onderwerpen. Of dat nou zal 

zijn op grond van de emancipatie dat weet ik niet. Emancipatie is 

een voortschrijdend proces en ik kan mij levendig voorstellen d~t 

we in de jaren negentig en misschien daarvoor alweer aan de emanci

patie van de man bezig zijn. Dus dat is een inderdaad zich steeds 

verder voort§Qijdend proces, maar ik geloof dat we toch heel duidelijk 

want anders dan komt u weer terug op de opdracht die aan de commissie 

is gegeven toch heel duidelijk moeten zien dat er een verschil is 

tussen de beginselverklaring en het liberaal manifest. En als deze 

vergadering zich zou uitspreken voorzitter im iedere vier a vijf 

jaar zowel beginselverklaring als liberaal manifest te evalueren 

zegt men daarmee. Men heeft daar natuurlijk het goede recht toe, 

maar ik zou het wel betreuren, zegt men daar in feite mee de commissie 

heeft zijn werk echt slecht gedaan, want die heeft geen kans gezien 

om een duidelijke onderscheiding te maken tussen die beginselver

klaring met langdurige waarde en het liberaal manifest met een 

kortere waarde en doet de vergadering zichzelf tekort, want de 

vergadering heeft ook duidelijk bij de laatste beslissing waarbij 

de beginselverklaring is aanvaard toch ook die splitsing aangenomen. 

U zei zeer nadrukkelijk dat u uw motie wenste te handhaven. Gaan we 

stemmen, daarvoor hebben we een stembureau nodig. Ik zou willen 

vragen aan de heer Prudon uit Zaanstad, de heer de Maar uit den Haag, 
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mevrouw Delvos uit Zoetermeer, de heer Verspeek uit Vlaardingen en 

de heer Willems uit Roermond of zij het stembureau willen vormen. 

Als u hier achter de tafel wilt plaats nemen dan zijn wij u dankbaar. 

Mijnheer Bakker. Groen telt voor een, blauw geldt voor tien en dan 

hebben we nog een andere kleur dat is geel die telt voor vijf. 

De motie van Weesp door de commissie ontraden. Wie met blauw voor, 

tegen blauw, voor geel, tegen geel, voor groen, tegen groen. 

Verworpen. Dire is afdeling Naarden. Mijnheer Meijeran. 

Mijnheer de voorzitter ik ga straks vertellen dat ook van die motie 

drie een heel stuk kan worden doorgehaald dus dat schiet misschien 

ook weer op, maar daar tegenover heeft u goed gevonden dat ik bij 

de motie tevens een nieuwe ter sprake zal brengen die wij tijdig 

wel bij u hebben ingediend, maar die niet meer kon worden verspreid. 

En met uw goedvinden zal ik dan in dat licht ook een paar algemene 

opmerkingen maken. Ik loop misschien wat achter, maar van de zomer 

heb ik voor het eerst gemerkt dat in het midden oosten verkopers 

van souvenirs en prentbriefkaarten als ze merken dat je nederJander 

bent dan zeggen ze vol trots allemachtig prachtig. Nou nou had ik 

zo graag gehad dat wij zouden kunnen zeggen liberr~<~l TT'<:ni fes+ 81 

a 11 e ma c h ti g cr.~ . · .,_ · c: '..: I c- ' ' , 1 ' -' -· ' • i · • ' 

~Jch zo niet door mijn keel krijgen als u ~egrijpt wat ik bedoel 

omdat ik het niet zo prachtig vind en dan ook niet eens bent met 

de stelling in het geleide van V en D van 8 september dat het de 

kr~cht van de huidige VVD zou moeten zijn of dat het zoals de heer 

Blauw net zei de liberale horizon is voor onze toekomst of woorden 

van dergelijke strekking. Ik dacht en den Haag in mei in de verga

dering heb ik daar al blijk van gegeven dat de opdracht van de 

commissie waar de heer Geertsema ook zojuist aan refereerde was 

en dat hebben wij zelf onmogelijk hebben maken dat we een liberaal 

manifest zouden krijgen als uitwerking van een aantal beginselen 

en dat we dat dan zouden hebben voor het verkiezingsprogramma en 

daarna werken we dat nog weer verder in details uit in een ver

kiezingsprogramma. Nu een verkiezingsprogramma voor 81-85 hebben 

vraag ik me af waar hebben we dat liberaal manifest de eerste vier 

jaren voor nodig. In zoverre zouden we nog enogszins tegemoet kunnen 

komen aan de gedachte van Weesp dat we vrijwel vier jaren vooruit 

kunnen en in dat opzicht heb ik wat gemist in de procedure. 

Toen we het verkiezingsprogramma te behandelen kregen toen was er 

een stuk bij het verkiezingsprogramma getoetst. Dat was zeer 

nuttig dat een aantal manco's, een aantal dingen die gemist waren 
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konden worden toegevoegd, het verkiezingsprogramm~ w~s getoetst aan 

het manifest. Ik heb nu gemist dat het manifest getoetst is aan 

het verkiezingsprogramma. Want ik heb zo het idee dat van alle 

negentig bladzijde er een heleboel in dat verkiezingsprogramm~ 

staan in iets andere verwoordingen, soms zelfs niet eens meer uit

gewerkt wat de bedoeling is geweest, maar misschien minder uitgebreid 

en hier meer. En de vraag is dus waar willen we er mee naar toe. 

Die opdracht en de tweedeling met uw verlof voorzitter hoop ik dat 

we daar bij het laatste amendement wat toevallig ook van Naarden 

is nummer 130 op terug kunnen komen aan de hand van een motie, een 

voorstel van de kamercentrale Haarlem dat in augustus 1980 is inge

diend en óok in deze bundel wat abusievelijk is achterwege gebleven, 

ma~r daar komen we dan morgen wel op terug aan het slot. Afgezien 

van het feit wat moeten we ermee in de volgorde heb ik ook wat 

moeite gehad met de procedure, heeft waarschijnlijk iedere afdeling 

daar moeite mee gehad dat we nu moeten vergaderen na alle beslomme

ringen van de Statenverkiezingen waar iedereen druk mee bezig is 

geweest. Er is in Enschede gezegd we zullen het waarschijnlijk in 

november het mag een maandje later worden behandelen, maar daar 

was bij gezegd dan rekenen we op het uitkomen van de tweede versie 

in juni-juli. Ik dacht dat het verstandig beleid was geweest nu het 

uitgekomen is in begin september om op zijn minst de vergadering 

door te schwiven, oorspronkelijk had u bedoeld dat de afdelingen 

over dat stuk moesten vergaderen tussen 14 en 19 september, het is 

25 september geworden, twee weken ongeveer als je wat welwillend 

rekent en ik heb het idee dat voor het voortgaan van de vergadering 

prettige, maar toch wat schamele oogst van 130 stuks niet is omdat 

men niet meer zou hebben willen claimen als men de gelegenheid daar 

had gehad om te kijken en te bestuderen, maar dat de belangstelling 

is weggeebd, dat men er niet aan toe is gekomen en dat men het een 

beetje is gaan geloven. Dat is toch eigenlijk jammer, want ofschoon 

ik niet weet wat we ermee moeten en ofschoon ik die mooie woorden 

van allemachtig prachtig niet hierop van toepassing zou willen 

verklaren is het toch een stuk van importantie en toch wel jammer 

als het nu dezer dagen wat moeilijk tot stand zou komen. Dat betreft 

dan met name die inleiding en wat die inleiding betreft lees ik u 

dan hij is niet gepubliceerd dus dat moet dan wel de motie voor die 

wij u hebben doen toekomen en waarvan ik gaarne aan u overlaat 

wanneer u die in stemming wilt brengen. De mntie is dat de algemene 

vergadering van de VVD op 11 en 12 december te HatteM bijeen overweegt 
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dAt het liberaal manifest in 2e versie niet alleen op veelal gelukkige 

wijze dat zet ik er gaarne bij, dat het manifest op veelal gelukkige 

wijze is herschreven, maar in so~mige opzichten geheel nieuw is 

geredigeerd. In het bijzonder wat de inleiding betreft, maar er 

zijn meer onderdelen die nieuw zijn ge~igeerd. Daarom gaat de motie 

dan verder het te betreuren dat er ir het geheel geen gelegenheid 

is gebeden ~~ ~pnieuw herschreven tekst ook nieuwe moties en amen-

de~enten in te diensn. Je kan alleen ~aar de cude tekst claimen. 

De vergadering is dan hcpelijk van oordeel dat liberaal manifest 

1981 door in deze vergadering over de tweede versie met moties, 

amendementen te nemen basluiten niet als volledig letterlijk vast

gesteld ZAl moeten worden beschouwd en verleent daarom machtiging 

aan de commissie tot herziening c~su quo aan haar lid dat de her

schrijving in belangrijke mate heeft verzorgd wijzigingen v~n onder

geschikte voornamelijk redaktionele aard aan te brengen welke 

aJ.snos wenselijk mochten voorkomen. Dus afgezien van de teleurstellina 

dat we over de inleiding niet mochten en konden amenderen of wat 

dan ook rle machtigina aan de commissie om nadat de vergadering niet 

de tekst letterlijk vastgesteld heeft beschouwd de tekst in over

eenstemming te brengen met de amendementen. Die motie overigens 

heb ik gezien is in cvereenstemming met de nota tussentijds waarmee 

het allemaal begonnen is zoals de heer Geertsema destijds net zo 

ook in herinnering bracht. Daar is ook gezegd kijk eens die inleiding 

die kan pas opnieuw weer tot stand komen nadat het uiteindelijk 

lS vastgesteld. Ik dacht dat dat ook van kracht blijft en dat overigens 

er toen bij gezegd is en dan zou je dan eigenlijk die inleiding 

die niet voor discussie in de letterlijke zin vatbaar is geweest door 

de partijraad moeten laten vaststellen. Ik mag die nota tussentijds 

wat dat betreft in herinnering brengen. Hiermee deze motie ter 

tafel gebracht en gaarne aan u overlatend wanneer we hem zullen 

behandelen weeg ik van de motie drie alleen opmerken dat er een 

heleboel van vervalt omdat er gelukkig bij inleiding herschrijving 

zoveel rekening blijkt te zijn gehouden met wat er allemaal in stor1d. 

Er blijft over de tolerantie. En als ik dan lees op bladzijde 2 

dat de tolerantie veelal niet meer is dan een vliesdunne laag dan 

ben ik het daar van harte mee eens en dan is onze afdeling het 

daar van harte mee eens, maar dan menen dat er altijd nog gekeken 

moet worden naar bladzijde 1 de regels 15, 16, 18, 19 waar gesproken 

wordt van de zo tolerante hedendaagse maatschappij en waar de 

verdraagzaamheid zo aan bod is. Wij menen dat er heel veel verdraag

zaamheid is op het gebied van wat je allemaal kunt doen of wat je 
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maa laten z~nder dat de mensen rlat np zich je aanwrijven. Veel tolR

rantie or het gebied van levensstijl e.d., maar bijzonder weinig 

tolerantie np het gebied van afwijkende meningen. En als men zelfs 

even verderop zegt de vliesdunne laag waarop die verdraagzaamheid 

berust dan dacht ik dat we in de motie van de redaktie nog eens te 

bekijken deze regels met name in de belangstelling van de commissie 

mogen aanbevelen. 

Dank u wel. Voor de goede orde de essentie v~n uw motie die wij 

niet hebben opgenomen, maar die wel door u is ingediend dat is 

juist gaat over de machtiging aan de commissie om de inleiding 

aan de wijzigingen die nu worden vastgesteld om die uit te voeren. 

En ook de verdere tekst redaktioneel aan te passen aan wat er aan 

amendementen tussen wordt geschoven e.d. dus het geldt voor het 

hele stuk, maar het zal misschien meer de inleiding dan een ander 

deel betreffen dat is vantevoren niet te overzien. 

Maar ik denk dat we daar geen enkele probleem mee hebben. Het zal 

vanzelfsprekend moeten gebeuren en dus die motie als motie van orde 

nmdat het nog niet is uitgepsroken die kunnen we zo overnemen ~?t 

is geen enkele probleem, dat zal in ieder geval moeten gebeuren. 

Dan twee andere aspect~n die u in procedurele zin hebt aanger0erd. 

De algemene ver9adering is nu in december overeenkomstig de afspraak 

die we hebhen gemaakt, november, december zo het eind van 1981. 

Ja juni publiceren hebben we net niet gehaald, maar wel ik meen in 

het eerste nummer il1 -:i, v·~,k;r;-l::3r~. Hst ging ons te ver om ee01 

u~~er van vrijhe5d en rlemocratie uit ~~ geven omdat weer een aanta! 

tienduizenden guldens kost. We hebben wel gezegd hoe de procedure 

znu zijn in een vroeg stadium zodat ook 9fdelingen in die periode 

van veertien d~gen de vergadering konden vastst~llen •. u is er een 

periode van zes weken tussen het uitkomen van de tweede versie van 

het manifest en de vergadering in de afdeling om te besluiten a~en

dementen al of niet te claimen. Wij hebben gedacht dat dat voldoende 

~as en uw conclusie dat dat wel eens dat deze procedure weleens 

de oorzaak ~on ?ijn van slechts 100 amendementen dat weet ik niet. 

Dat zou wel ku~nen zijn, maar ik zie verder geen onderbouwing daar-

van. Ge en ni eU\•' e arrendementen indienen dat is de afspraak we 

11p de laatste algem~ne vergadering in Enschede met elkaar hebhen 

gemaakt en wij als hoofdbestuur voeren zoals u weet de opdrachten 

v~n de algem9ne vergadering uit. Hst wo0rrl is aRn de heer Geertsema. 
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GrAag voorzitter ik wil nng een enkele opmerking ook graag mijnerzijds 

maken over datgene wat da heer Meijeran heeft gezegd met name als 

~k hem goed verstaan heb, ~aar ik moet eerlijk bekennen dat de akoes

tiek niet ideaal is in deze ZBal. Misschien dat u ons goed verstaat 

maar van de andere kant is het wat moeilijk, dus als ik mijnheer 

Meijeran verkeerd heb verstaan dan ligt dat niet aan mijn begrips

vermogen maar aan de akoestiek, maar wat ik denk dat hij heeft 

gezegd is dat de behandeling van de 2e versie van hat liberaal mani

fest ko~t nu na de behandeling van ~et verkiezingsprogramma dat 

hebben we nu met elkaar vastgesteld. Er staan een hele hoop dingen 

in het liberaal manifest die ook in het verkiezingsprogramma staan. 

Waarvo~r hebben we dat dan in deze korte termijn na de vaststelling 

van het verkiezingsprogramma nodig. Daar wil ik graag toch even 

op ingaan. Omdat ik nogal veel en ik vertoef ook nog weleens een 

keer in kringen van andere dan liberalen en daar hoor ik zo vaak 

het verwijt en het komt me niet altijd helemaal als een onterecht 
.. + verWlJ v 

hebben, 

over, het is prachtig wat jullie allemaal aan programma's 

maar voor ons zou toch belangrijker zijn wanneer alle libe-

rale volksvertegenwoordigers zich ook aan die programma's hielden. 

Waar het mij nu ~m gaat is dat wij naar ik hoop als de laatste hamer

slag morgen is gevallen een liberaal manifest hebben waar ik niet 

alleen leden van de 2e kamer, maar ook leden van andere volks

vertegenwoordigingen, leden van gemeenteraden, leden van ook de 

staten op kan vastpinnen en zeggen ja mensen je kunt dat nou wel 

beweren, maar je behoort tot een partij die het liberaal manifest 

heeft vastgesteld en waarvan wij mogen verwachten dat de geluiden 

die zij ook naar buiten brengen overeenkomstig dat liberaal mani

fest en natuurlijk ook overeenkomstig de beginselverklaring. 

Ik verwacht ook dat iedereen die nu gekozen wordt voor de nieuwe 

staten, gekozen wordt vnor de gemeenteraden heel eerlijk in de des

betreffende vergaderingen zegt mensen als jullie mij verkiezen dan 

moet je erg goed weten dat die en die punten van het liberaal 

manifest dat ik mij daar persé niet aan zal houden omdat ik daar 

tegen ben. Dat is het goede recht van iedereen, maar dan ~s het ook 

wel weer het goede recht van je vergadering die rle mensen moet 

verkiezen om te zeggen goed als je je daar niet aan houden wil 

even goede vrienden, maar dan zetten we je toch niet op de kan

didatenlijst. Ik geloof dat daarom ook in de komende periode dit 

liberaal manifest een erg belangrijke rol zal gaan spelen. 

Je heer Kamminga heeft al uitgelegd dat de reden dat het de nieuwe 



versie van het liberaal manifest wat laat is verschenen. Een min 

~f meer financiele reden was o~ niet een extra nummer van vrijheid 

en democratie uit te geven. Ik hecht er toch aan namens de commissie 

nm ~ee te delen dat wij ~p 17 juni van dit jaar onze werkzaamheden 

voor het liberaal manifest hebben afgerond 1 dus dat het inderdaad 

niet een vertraging in de werkzaamheden van rle commissie is geweest 

d i e t n t ,,, 8 t u i t s te 1_ he e ft ge 1 e i d , ma a r h e e 1 b eg rij p e 1 ij k e "'.:' e rl e n en 

~ie er bij het hoofdbestuur bestonden om niet onmiddellijk publiek 

te maken. Ik ben erg gelukkig wanneer mijnheer Meijeran zegt en 

da8r heeft hij schn~n gelijk in dat natuurlijk de behandeling in 

deze vergadering z~wel tav de inleiding als tav de teksten natuurlijk 

I,•.' 2 t d e a 8 n n a s s i n '] e n va n on :-J erg e s c h i k t e aR r rl n o d i g 7 u 11 e n ma k e n • D 8 t 

het perpetuem mobil~ zouden hebben uitgevonden als we dat weer aan 

een verg~dering als rleze z~uden hebben voorgelegd, maar wanneer ik 

V?n de hee~ Meijeran begrijp dat hij een zo blanco volMacht znu 

willen geven aan de cn~~issie tot herziening van het begin~elrrngramma 

tlat die zegt nou laten die dat nou maHr herschrijv~n en dat is dan 

d e c' e f i n i t i e v e t e k s t , v o o r z i_ t t e r i k z o u er p r i j s op s te l 1 e n ,,, a n n e er 

w~ rlie ~ro~edure in een dusdanige vorm zou~en gieten dat de commissie 

in de v~:r.c;:::derinr; is é3fg8sproken dëJt er jcon eeil SAmens;Jrac:k pl <2ts 

vind~ tuFsen het hoc~rlb8stuur en de ~omnissie tot herziening van 

h c~t beg;_ ns elprogr:·R~ma en •:la t '"'8 er •h>:r onrJ e hdj ~eld ·net elk a a c 

~ver de vliesdunne la2g wou i~ graag nog een korte npm9rking ~a~en. 

Ik g:~lo~:f dst \,:i_j ''''"t de comr"issie he treft en de efde1i ng f~ailrden 

betreft eigenlijk o~ een lijn zitten. U heeft gesignaleerd dat 

bezwaren die in de norsprnnkelijk ingedienJe motie verwoord waren 

voor 8en he1an~rij~ deel nu terug te vinden zijn in positieve zin 

in je hArschreven inleiding. Je zou inderda~~ kunnen zeooen d2t 
- - ;:; ._} - -

er 8en tegenspr2ak is tussen enerzijds het signaleren van de toeJe-

nomen tr:]_erF~ntie en anderzijC:s die vliesdunne l.::Jag. Ik ge1cof dat 

jie tegenspraak juist precie~ is wat u bedoelt. Dat is er in ieder 
geval mee bedeelt te signaleren dRt er aan de ene kant inderdaad 
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een toegenomen tolernntie op een aantal terreinen is, terwijl aan 

de andere kant die tolerantie in veel opzichten toch meer schijn 

lijkt te zijn dan werkelijkheid voorzover dat niet helemaal duidelijk 

onder woorden is gebracht en voorzover daar een tegenstelling in 

te vinden zou zijn zou ik bij de definitieve formulering in de 

geest die de heer Geertsema zojuist bedoelde wellicht daar nog eens 

naar gekeken kunnen worden en ik ben in niet onbelangrijke mate

verantwoordelijk geweest juist voor het herschrijven van de inleiding 

en u heeft in ieder geval mijn toezegging dat ik daar bij een laatste 

versie graag nog een keer naar kijken zal. 

Mijnheer Meijeran helemaal tevreden. 

Het verleden kun je natuurlijk niet terughalen maar een extra uit

gave zou ik niet gewaardeerd hebben, maar verschuiving van de ver

gadering wel dan hadden we allemaal voldoende tijd gehad. Maar 

dat is nakaarten dus daar ben ik dan niet ontevreden over. Die 

vliesdunne laag die kan dan ook nog wat naar voren schuiven dat 

beter het verband valt en dat het hoofdbestuur het bekijkt naar de 

machtiging van de overgenomen motie gaarne. Ik zou alleen willen 

stellen dat ik niet begrijp, maar daar hoeven we niet over te 

discussieren verder dat nou een liberaal manifest een beter middel 

is om alle volksvertegenwoordigersergens aan te houden als je dat 

wilt dan verkiezingsprogramma's. De gemeenteraadsleden hebben een 

niet zo erg beknopt verkiezingsprogramma. En ~1at die beknoptheid 

betreft een slotzin voorzitter als u het toestaat. U heeft gezegd 

de kamerleden zouden zich wat meer moeten beperken tot hoofdzaken. 

Ergens in de inleiding lees ik dat wij liberalen op dit punt geen 

behoefte hebben aan woorden maar aan daden. Ik zou willen zeggen 

laat dat op dit punt weg, want dat moet je in het algemeen 

natuurlijk hebben en ergens verderop ik bespaar u de bladzijde staat 

dan ook wij liberalen hebben geen behoefte aan woorden maar aan 

daden. Maar ondanks die uitspraak heeft het liberaal manifest 98 

bladzijden klein gedrukt. 

Over de motie van Naarden hoeven we niet meer te stemmen. We hebber 

hiermee de inleiding afgehand~ld, we zijn bij het volgende hoofdstuk 

dat is mens en ontwikkeling. 

Over de orde mijn!1eer de voorzitter, Swart. Ik geloof dat we op 

dit moment al een achterstand hebben van 40 minuten op het schema 
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verder toch wat strikter o~ de s~reektijd van de diverse sprekers 

let. Het is niet erg liberaal, ma~r ik denk dat het wel nodig is. 

Wij zull~n ons best doen. 

Ja dames en heren mag ik allereerst opmerken dat ik als voorzitter 

mij graag aan de suggastie van de heer Swart wil houden ~m de spreek

tijd zo goed mogelijk te rantsoeneren gezien de periode die wij nog 

ter beschikking hebben vanavond, maar dat ik uiteraard wel uw mede

werking daarvoer vraag. U wilt het woord over de orde begrijp ik. 

Ja mijnheer de voorzitter de apodictische woorden van de secretaris 

hebben nog geen uitwerking gehad en het is nu erg moeilijk geworden 

voor ons om de discussies verder te volgen, want we kunnen niks 

lezen. 

Betere verlichting dan dit is helaas niet mogelijk is mij verzekerd 

door de secretaris en ik hoop dat als u erg veel problemen hebt met 

het Jicht u misschien wat meer naar achteren gaat zitten, want 

vanuit hier gezien is daar de verlichtingsterkte wat hoger. 

Dan zou ik nu over willen gaan tot de behandeling van het amendement 

4 van de ondercentrale Bollenstreek waarop een nota van aanpassing 

door het hoofdbestuur ook ingediend is in voor dat amendement 

positieve zin. Misschien dat ik mevrouw den Ouden meteen al hier

over het woord kan geven. 

Ja mijnheer de voorzitter ik kan daarover betrekkelijk kort zijn. 

De nota van aanpassing is op zich juist. Bij de eerste verwerking 

is die motie van de bollenstreek ook uitgewerkt zoals die was aange

nomen namelijk alleen 1b verwerkt. Ik moet u zeggen in de vorige 

inleiding stond, in de vorige versie van de inleiding stond fouten 

maken moet. Ik heb mij daaraan gehouden, maar die uitspraak is 

verdwenen in de nieuwe inleiding en ik moet u zeggen dat op dat punt 

de nota van aanpassing v~n het hoofdbestuur juist is. Ik ben er toe 

gekomen om het over te nemen op grond van gesprekken die wij gehad 

hebben met vertegenwoordigers van de onderwijscommissie waarbij 

juist die bekwaamheid en die selectie aan de orde zijn geweest. 

Het is dus een misstap van mij. 

Aangezien dus zewel het hoofdbestuur als de commissie Geertsema de 

strekking van de ondercentrale bollenstreek onderschrijft is het 
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tenzij een van u nog de dringende behoefte gevoeld daar nog iets 

over te zeggen overgenomen. Zo daar geen opmerkingen over zijn is 

aldus besloten en gaan wij naar amendement 5 van de afdeling Delft. 

Heeft de afdeling Delft behoefte dit toe te lichten. 

Mijnheer de voorzitter het belangrijkste punt uit de motie die wij 

terug hebbe geroepen is het even denken hoor het punt wat bij het 

eerste gedachtestreepje staat dat is de permanenente bij- en na

scholing van het onderwijzend personeel is noodzakelijk. Dat is 

eigenlijk het belangrijkste punt uit die motie wat wij graag in de 

tekst zouden zien opgenomen. 

Ik denk dat door vaststelling van het amendement ondercentrale bol

lenstreek krachtens de zojuist besproken nota van aanpassing hoofd

bestuur waarin dus expliciet opgenomen is dat de mogelijkheid tot 

nascholing bevorderd moet worden dat dat de meest juiste tekst is 

van de beslissing die in de vorige algemene vergadering genomen 

is. Het niet erg verstandig is om nu over deze als dit dan het hoofd

punt van uw amendement is alsnog tot een discussie en een stemming 

daarover in te gaan omdat dat dan toch in strijd zou zijn met het 

zojuist genomen besluit. Het zijn maar heel kleine nuanceverschillen. 

Kunt u zich daar in vinden. 

Nou mijnheer de voorzitter in zoverre dat de mogelijkheid tot na

scholing bevorderen is iets anders dan een permanente bij- en 

oaseholing./Ja maar als dat noodzakelijk is dan moet je het ook 

bevorderen. Kunt u zich er niet in vinden dat om rle procedurele 

redenen dat erg moeilijk is een zojuist genomen besluit dan weer aan 

te g~an passen. 

Meijeran. 

Voorzitter mag ik iets vragen van dat zojuist genomen besluit. 

ue nota van aanpassing hoo~dbestuur was om die regels te schrappen. 

Aangezien ook mevrouw den Ouden zei het was een vergissing dacht 

ik dat die regels geschrapt waren. U mag best Delft verwerpen, maar 

niet omdat er iets zou staan wat er niet staat. 

Mevrouw rlen Ouden. 

Ja mijnheer de voorzitter de heer Meijeran die denkt krijg ik de 

indruk dat de hele tekst op bladzij 10 over dat punt vervallen is. 

Misschien is het goed om voor de duidelijkheid nu detekst te lezen 
zn3ls die zou moeten zijn. 
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Het onderwijs is voorts gebaat bij grotere mogelijkheden tot nascholing 

en ruimere g~ranties dat bevoegdheid en bekwaamheid blijvend met 

elka3r in overeenstemming zijn. Danr 7.ijn dus bvee passages uitge

vallen die zijn weggestemd bij de vorige vergadering. En dan ben ik 

het met de voorzit-'_ 1 • .-,'--: • " '~ 

vraagt n2melijk de bijscholing van de leerkrachten dat die op deze 

wijze in het manifest geoaranrleerd 1s. Het bezwaar, ik heb bezwaar 

t~gen het woord permanente bijscholing want wij zullen toch ook nog 

leer~rachten moeten hebben die onderwijs geven. 

Mag ik u er op wijzen dat het dus zo is dat dP noodzaak van bijscholing 

in de tekst bestaat en de preciese formulering naar de gecre~erde 

herschrijving daartoe gedelegeerd wordt. Maar de noodzaak tot her

scholing staat sr dus in. En of dat nou noodzakelijk is of gewenst 

nou dat is dan een kwestie van redaktie. 

Dan gaan wij ove~ na8r amendement 6 van de afdeling Delft. Wilt u 

dat toelichten. 

Mijnh9er de voorzitter het belangrijkste punt uit amendement 6 

is het tweede gedachtestreepje waar gevraagd wordt om de minimum 

eisen. Dus de eindtermen van het basisonderwijs. 

Mevrouw den Ouden. 

Voorzitter de motie van Delft die is dacht ik in zijn strekking 

verwerkt op bladzijde 9 de laatste regels vanaf 30. op bladzijde 

10 regel tm 3 en op bladzijde 11 de regels 4 tm B. Daar worden, 

wij hebben niet gebruikt de term wettelijk minimum, maar wij hebben 

wel staan de kernvakken rekenen, taal en wereldverkennende vakken 

zoals aardrijkskunde en geschiedenis dienen onverminderd en ik dacht 

dat dat voldoende aangaf dat wij dat toetsen aan het wettelijk kader 

van hoge kwaliteit te zijn. 

Mag ik u vragen of u zich daarin kunt vinden anders zou ik tot 

stemming over het amendement over willen gaan. 

Er staat op bladzijde 11 wat ik zojuist heb voorgelezen dat die 

kernvakken van hoge kwaliteit dienen te zijn, onverminderd wellis

waar. Dat geeft nog geen garantie dat er voldaan wordt aan mini-

mum eisen, dus aan een soort eindtermenpakket van dat basisonderwijs. 
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Ik begrijp dat u niet akkoord gaat met de gegeven toelichting. Wilt 

u amendement en dan met name wat er bij het 2e gedachtestreepje 

staat graag in stemming brengen. 

Ja graag. 

Dan zou ik in stemming willen brengen datgene wat onder het tweede 

gedachtestreepje staat van amendement 6 afdeling Delft. Mag ik 

degene die voor dat amendement blauw zijn verzoeken om hun hand op 

te steken, hun stemkaart op te steken, blauw tegen. Geel voor, 

tegen. Groen voor, tegen. Ik denk te kunnen stellen dat het verworpen 

is. Het licht is slecht maar helaas het is niet mogelijk om het te 

verbeteren. Het spijt mij, maar we kunnen daar niets aan doen. Het 

amendement nummer 7 van de afdeling Delft. Bestaat er behoefte aan 

toelichting. 

Mijnheer de voorzitter het amendement is opgevoerd nav bladzijde 

12 regel 15 waar een nieuwe tekst is ontstaan die niet volgt uit 

het oude liberaal manifest en ook niet volgt uit een van de aange

nomen moties. De strekking van de tekst daar zijn we erg gelukkig 

mee, het feit van de tussentijdse doorstroming. Alleen de manier 

waarop het hier verwoord staat zijn we minder gelukkig mee en we 

hebben daarom een voorstel ingediend dat we gebaseerd hebben op 

de motie zoals die verwoord staat onder nummer 7. Het voorstel is 

dan met name gebaseerd op het gedachtestreepje de laatste van blad

zijde 5, dus het laatste gedachtestreepje wat in die linkerkolom 

van nummer 7 staat. 

Mevrouw den Ouden. 

Ja mijnheer de voorzitter hier doet zich dus voor het probleem dat 

gaat ontstaan als je moet gaan herschrijven. Op grond van aangenomen 

moties, op grond van moties en amendementen die er liggen en die 

nog niet behandeld zijn en je hebt dan daarbij dan de ordracht om 

die herschrijving te laten plaats vinder1 in de sfeer van het bespro

kene op het congres over het ~etreffende onderlr.! ;_"'. l -:- .. '~ ' 

tokst gaat ontstaan die men niet Jirekt herkent noch vanuit de voor

gaande noch vanuit woordelijke moties of amendementen zoals men die 

~nder ogen heeft gehad dan heb ik daar alle begri? voor. Ik wil u 

graag toch van die passage even een toelichting geven hoe wij aan 

die tekst gekomen zijn. Die is niet zomaar uit de mouw geschurl. 

Het is een hachelijke andernem~ng om een nieuwe, een cnmpleet nieuwe 
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tekst te g2an produceren. Wij hebben ~ns ~aarbij gebaseerd op o.a. 

amendem~n~en jie aangen~men zijn bij het verkiezingsprogram~a am 

zo jicht mogelijk te blijven bij zaken die al door de partij 

zijn aanvaard. De geest die in dit stuk spreekt kunt u ook terug 

vinden althans wat de geest betreft in de opvoernota van de VVD. 

U kunt het terugvinden in de nota vierstromenland, kortom wij meenden 

dat wij hiermee wel handelden in de geest van stukken die in de VVD 

gecirculeerd hebben en waar mensen zich achter verklaard hebben. 

Als u nu zegt punt 5 is voor ons het belangrijkste dan vraag ik 

mij af of het juist is als de commissie van mening is dat op pagina 

11 in regel 31 en op pagina 12 in regel 12 tm 24 de strekking van 

datgene wat Delft wenst is opgenomen. Het is een kwestie van redak

tionele aard of men dat dan precies te verwoording vindt, maar ik 

dacht dat wij het wat de strekking betreft wel eens waren. 

Voorzitter ik ben kennelijk niet duidelijk genoeg geweest daarnet. 

Dat wil ik alleen maar onderschrijven en het was ook inderdaad de 

bedoeling als redaktioneel. 

Dan beluister ik dat u het inhoudelijk met elkaar eens bent en dat 

daarmee het niet noodzakelijk is om amendement 7 verder te behandelen 

en in stemming te brengen. Dan gaan wij over naar amendement 8 van 

de afdeling Hilversum. Is daar behoefte aan toelichting van de kant 

van Hilversum. 

Ja mijnheer de voorzitter op bladzijde 10 regel 21 staat ruimere 

onderwijsvoorzieningen bieden het basisonderwijs, geintegreerd 

kleuteronderwijs en lager onderwijs soepele hantering van de leef

tijdsnormen voor de toelating tot deze vorm van onderwijs, biedt 

meer mogelijkheden om die drie woorden gaat het nu, om voor sociaal 

besproken kansarme kinderen. De afdeling Hilversum meent dat niet 

alleen die kansarme kinderen een goede kans moeten hebben, maar 

ook eventueel begaafde kinderen. Zodoende handhaaft Hilversum zijn 

voorstel om niet die biedt meer mogelijkheden, maar dat moet zonder 

meer mogelijk zijn. Niet alleen voor die kansarme, maar ook voor 

de begaafde. 

Mevrouw den Ouden. 

Mijnheer de voorzitter misschien was de oude tekst dan toch duide

lijker. In de oude tekst werd gesproken over vroegtijdige compensatie 

aan sociaal gesproken arm, kansarme kinderen. Het gaat in deze 

passage niet om het bieden van mogelijkheden op zich, maar het gaat 
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in dit stukje van het liberaal manifest wat kunnen wij in het onder

wijs doen, in het basisonderwijs en dat is dus het onderwijs dat 

begint bij de kleuterschool, daar ligt dan voor ons voor liberalen 

de nadruk om het bieden van compensatie aan kinderen die uit een 

sociaal gesproken milieu komen waar achterstanden zijn. Dus het is 

helemaal niet de bedoeling om alleen maar aandacht te besteden aan 

kansarme, maar het is juist om de mogelijkheid te bieden aan die 

sociaal gesproken kansarme kinderen die compensatie te geven. Want 

hoe vaak zie je niet dat op 6-jarige leeftijd het ene kind op grond 

van zijn milieu al een heel eind voorligt op het andere kind. Ik 

geloof dat wij als liberalen er goed aan doen om juist bij het ves

tigen van dat nieuwe basisonderwijs ook dit sociale punt een extra 

nadruk te geven en ik zou het zeer betreuren als dat woord er dus 

uit ging. 

In tweede instantie u wilt eerst nog reageren, dan krijgt u nog het 

woord. 

Namens de JOVD mijnheer de voorzitter zou ik het volgende willen 

zeggen. Ik zou het bijzonder betreuren indien de algemene vergadering 

het amendement van de afdeling Hilversum zou ondersteunen, maar in 

de tekst van het herschreven manifest de aandacht voor de kansarme 

duidelijk wordt gemaakt zal een wijziging in de zin van de afdeling 

Hilversum hiera~n duidelijk afbreuk doen. Het is naar ons idee van 

eminent belang de intentie van de commissie te onderschrijven waardoor 

dan nogmaals blijkt welke aandacht de VVD voor de sociaal zwakkeren 

wil opbrengen. En zeker gerelateRrd aan de ~itspraken van mevrouw 

den Ouden zou ik willen zeggen dat dit amendement zeker niet moet 

worden ondersteund. 

Mijnheer de voorzitter ik zou de aandacht er op willen wijzen d~" 

als het amendement Hilversum wordt aenger1omen dat geen efbreuk doet 

aan de argumentBtie van mevrouw den ouden tav de sociaal zwakkeren 

en da2rbij is het tnch een deelcongres dat over onderwijs ging van 

onze r8rtij hier uitvoerig over gesproken en met een grote meerder

heid aangenomen dat bij dergelijke formuleringen zowel de sociaal 

z~akkeren als de ~egaafden genoemd zouden moeten worden. 

Mijnheer Swsrt. 

Ja ik geloof dat nu een verwarrinç dreigt te ontstaan tussen twee 

dingen die helemaal haaks op eJkaar staan, 
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Het ene vraagstuk is mensen die sociaal gezien kansarm of kansrijk 

zijn. Dat is een kwestie van maatschappelijke achterorond. Het andere 

vraagstuk 1s het vraagstuk van het al of niet begaafd zijn. Het is 
• 

natuurlijk niet zo dat die twee ding8n samenvallen. Het is niet zo 

dat mensen die sociaal niet kansrijk zijn altijd minder begaafd 

zijn. Weleens het tegendeel, het komt denk ik vaak voor dat juist 

kinderen uit zakke milieu's wel degelijk hoog begaafd zijn en juist 

door dat milieu de kansen niet krijgen. Ik denk dat de afdeling 

Hilversum en ook mevrouw Jo naar voren wouden brengen. Ik denk dat 

het op zich zeer terecht is, maar ik denk dat het niet op deze 

plaats moet gebeuren. Op deze plaats doen wij een uitspraak over 

sociaal kansarme kinderen. Ik denk dat je er op andere plaats ik 

weet niet of dat gebeurd is, dat zou ik zo uit mijn hoofd niet 

kunnen zeggen een uitspraak zou moeten doen over hoog begaafde 

kinderen. Wat weer een heel andere problematiek is die los staat 

van de sociaal gesproken kansarm zijn. 

Ik zou over v1illen gaan tot een stemming. Ik denk dat alle stand

punten voldoende toegelicht zijn. Aangezien de tijd toch wel erg 

dringt wil ik ••• 

Mijnheer de voorzitter ik wil het voorstel intrekken en ook nummer 

9 maar meteen dat scheelt weer tijd. 

En amendement 9 begrijp ik wordt ingetrokken. Ik dank u. Dan gaan 

wij over naar amendement 10 van de afdeling Roermond waarop ook een 

nota van aanpassing van het hoofdbestuur is. Ik zou in dit geval 

mevruw den Ouden eerst het woord willen geven om een reaktie te 

geven op het voorstel van het hoofdbestuur. 

Mijnheer de voorzitter op het congres is 1n Rotterdam uitgebreid 

gesproken over de vrije schoolkeuze en daarbij was het uitgangs

punt het amendement van 48 het eerste gedeelte van Roermond nummer 

2193. Daarbij is uitdrukkelijk bepaald dat de intensie van dat 

amendement zou worden verwerkt in het manifest omdat de redaktie 

zoals die daar stond toch niet helemaal glashelder was. En wij 

menen dat wij in het begin van de nieuwe versie in het algemene 

stuk over mens en ontwikkeling dit amendement voldoende hebben 

weergegeven. Dat staat dus helemaal aan het begin. U moet mij echt 

dat amendement 48 dat vindt u verwerkt in de passage die begint 

met elke ouder heeft recht op vrije schoolkeuze. Dan vindt u ver-
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9ens de strekking van het amendement. Wij zijn van mening dat 

de redaktie zoals die thans in het manifest staat volledig de 

intensie van het amendement R~ermond weergeeft en de redaktie 

van Roermond zoals die letterlijk in de beschrijvingsbrief is 

opgenomen doet ons inziens enigszins afbreuk aan die duidelijkheid. 

Dus op dit punt zouden wij de nota van aanpassing van het hoofdbestuur 

toch liever zien vervallen tbv de gegeven tekst. 

Op zich geloof ik dat het hoofdbestuur gelijk heeft en dat wat 

Roermond heeft verwoord iets anders is dan nu in het liberaal mani

fest staat en ik denk dat de afdeling Roermond het uiteindelijk 

ze 1 f z 8 :_ Go eten zeggen of' -]., '; : o _t ' ~- - - -- : '>='ar ik denk 

dat het hoofdbestuur over het hoofd heeft gezien dat o~k amendement 

39 deel 2 van de onde=centrale Eindhoven en dan op het num~er 3139 

dat gaat ook nvcr deze zaak, dat is o~k aangenomen. Dat amendement 

luidde elke ou~er heeft het recht op vrije schoolkeuze. DWZ dat de 

keuze uit openb~ar, bijzonder, of bijzonder neutraal onderwijs. 

Die keuze komt in het manifest niet meer terug en ik denk dat die 

nog zou moeten ~~orden toegevoegd aan het voorstel van het hoofd

bestuur om een vo~ledige conform de wensen van deze vergadering 

te handelen. 

Rovendien Mijnheer de voorzitter zijn beide amendementen ingediend 

o~ de oorspronkelijke tekst zo~ls die nu ook nog in de nieuwe versie 

staat namelijk de zin ook in het openbaar onderwijs moeten rle ouders 

het recht op vrije schoolkeuze krijgen. Juist over die zin is de 

v~rgadering van mening geweest dat die zin moest geschrapt worden 

en dat die zin juist geredigeerd moest worden in de zin van de twee 

moties die zijn aangenomen. 

Ik kan njet zelf met u in discussie treden over datgene wat er toen 

besloten is. Hier ter tafel ligt ~1at het hoofdbestuur meent wat er 

toentertijd besloten is, maar nok het hoofdbestuur kan het natuurlijk 

fout hebben. Verder nog opmerkingen hierover. Zo niet dan zou ik 

toch maar tot een stemming willen overgaan en gestemd moet er dus 

worden of u van mening bent dat datgene wat er onder punt 10 staat 

alsnog de doorslaggevende inhoud moet zijn van wat er op dit 

punt bepaald moet worden. Dat is hier dus punt 10 gaan wij stemmen 

blauw voor, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

Het is verworpen met een overduidelijke meerderheid. Dan gaan wij 

over naar punt elf van de afdeling Naarden. 
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Ik dacht voorzitter dat we er niet over hoeven te stemmen maar dat 

ik het mee mag geven aan de commissie in de ruime opdracht die wij 

haar hebben gegeven. Het gaat er om dat als je op ren bepaald punt 

zegt dat de overgang van de ene vorm naar de andere vorm van onder

wijs vloeiend moet zijn dat dat geen exclusieve uitspraak is voor 

die vorm van overgang, maar dat het voor allemaal moet gelden of 

dat dan vindt in een algemene zin of op elk punt apart, maar ik 

dacht of de afdeling Naarden meent dat we niet een bepaalde vorm 

van overgang zouden moeten vergeten. We laten het gaarne over aan 

de nadere bezinning van de commissie. 

Het woord 1s aan mevrouw den Ouden. 

Ja mijnheer de voorzitter ik vind het erg fijn dat wij volmacht 

van de heer Meijeran krijgen, maar hij brengt mij enigszins in 

moeilijkheden want wij menen dat op pagina 12 in regel 12 tot 24 

de overgang van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs 

behandeld is. Verder heb ik dit bez~1aar tegen de argumentatie van 

het amendement dat omdat er een vloeiende overgang is van basis

onderwijs naar voortgezet onderwijs er ook een vloeiende overgang 

moet zijn van voortgezet naar hoger onderwijs. Dat is een oorzake

lijk verband dat ik niet helemaal zie omdat het voortgezet onderwis 

en basisonderwijs onderling tot een andere verhouding nog hebben 

dan het hogere onderwijs en het voortgezet onderwijs. 

Ik beluister dat de commissie niet gelukkig zou zijn met een derge

lijke opdracht. Ik vraag de heer Meijeran of hij zijn voorstel wel 

of niet in stemming wil brengen. 

Het wordt niet in stemming gebracht. 

De afdeling Hilversum punt nummer 12. Toelichting vanuit Hilversum. 

Mijnheer de voorzitter wij als afdeling Hilversum handhaven onze 

claim op artikel 38. Wij vinden namelijk dat de emancipatie ook 

reeds gediend is door bij de vaststelling van de keuzevakken op 

de scholen hier ruimschoots aandacht aan te besteden. Daarom vinden 

wij dat het ook in ons liberaal manifest duidelijk verwoord zou 

moeten worden. Meer ~~ou ik hier voorlopig niet over zeggen. 
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geven op 

pnginFJ 

1 7 in regel 26 en 27 en op pagina 1 8 in regel 1 tm 4. 

Hoe denkt de afdeling Hilversum hierover. 

Ik kAn het zo gauw niet overzien. Wij trekken het in, wij hebben 

het volste vertrouwen in de commissie. 

Het is ingetrokken dus. Dan gaan wij naar punt 13 afdeling Oss. 

Mevrouw den Ouden. 

Ja mijnheer de voorzitter het is een nota van aanpassing waar wij 

van harte achter staan. Ten onrechte is het stukje ons staatsbestel 

achterwege gebleven bij de herschrijving het moet er zeker in. 

Ik stel vast d2t daFJr overeenstemming over is en dat aldus besloten 

is. Punt 14 afdeling Hilversum ~ebt u behoefte aan toe~' '' 

r'ea rrijnheer de voorzitter ik 0acht dat de tekst in uw amendement 

duidelijk sen~eg waR voor de aanwezigen. 

Ja mijnhser de voorzitter het amendement is op zichzelf heel eru 

sy~p~thiek maar ik moet het de vergadering ontraden omd~t de nieuwe 

tekst in het libera~l manifest hersc~reven ls op gronrl van amendement 

226 v~n de afdeling Bunnik beschrijvingsbrief nummer 74 en daar zijn 

wij aan çebcnrlen. 

~e trekken hem dan in mijnheer de voorzitter. 

Dan gaan wij n~3r nummer 15 van de afdeling Amstelveen. De afdeling 

/\ ms telveen ,,,iJ dit to el ie hten. 

Ja mijnheer de voorzitter laat ik het maar opnemen vaor de af~eling 

Amstelveen. Oe uude tekst op dit punt bestonrl slechts uit th'ee 

zinnen en daar lS nu een hele passage bij geschreven, die kcmt GGk 

?Omaar uit het niets opduiken. Maar het vreemde van die passage is 

dat die naar mijn gevoel eigenlijk naar de geest ingaat tegen wat 

in R~tterdaM indertijd is besloten. In Rotter .. dam · · d't t _ ZJ.J n cp l pun 
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tv1e e FJme nrl eme n ten ar1n gen omen, dat v.1 as amendement 75 in het con

gresboek en 2196 van Roermond. Daarin werd uitgesproken het belang 

van de medezeggenschap voor studenten in de aangelegenheden die hun 

aangaan. Verder is aangenomen het toenmalige amendement 78 in het 

congresboek met het nummer bij het secretariaat 2013 van Vught. 

Daarin is voorgesteld om de doorslaggevende stem van de vaste weten

schappelijke staf te veranderen in een zwaarwegende stem. Verder 

is voorgesteld en dat zou worden meegegeven aan de commissie, de 

commissie heeft dat niet overgenomen om de vaste te schrappen en 

alleen te spreken over de hele wetenschappelijke staf. Nou dat 

zijn allemaal amendementen die een kant opgaan namelijk ga meer 

uit van een gezamenlijke medezeggenschapen ga niet de nadruk leggen 

op de geledingen zoals die op dit moment bestaan. Ik heb het gevoel 

dat in het liberaal manifest met deze tekst een hele tegenstelling 

wordt aangescherpt die in feite op dit morn~nt net aan het verdwijnen 

is. Dat is een tegenstelling die in de WUB is gemaakt, een onder

scheiding die in de WUB is gemaakt tussen de studenten, het technisch 

administratief personeel en het wetenschappelijk personeel. Nou ik 

geloof dat die verschillen die er zijn op zich gerechtvaardigd zijn. 

Ik denk dat op dit moment de discussie al lang niet meer op dat 

punt wordt gevoerd en als de VVD nou in haar liberaal manifest plot

seling op dit punt enorm gaat tambaureren dan wekt ze de indruk 

alsof ze dat wezenlijke probleem V8n het wetenschappelijk onderwijs 

vindt. Nou ik kan u verzekeren uit de praktijk dat dat niet zo is. 

Ik denk niet dat het het voornaamste probleem is dat de studenten 

nou zoveel problemen aandragen. Ik denk dat als je gaat kijken naar 

het onderzoek wat mede in het kader van de herziening van de wet 

op het wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd dat daaruit duide

lijk blijkt dat de probleembron in het wetenschappelijk onderwijs 

zijn de conflicten binnen die wetenschappelijke staf. En dan vind 

ik het eigenlijk wat teleurstellend als in het liberaal manifest 

eigenlijk alleen maar wordt ingegaan op de verhoudingen tussen een 

aantal groeperingen terwijl dat niet het kernprobleem is en dan 

wordt er eigenlijk in mijn gevoel een soort schop nagegeven tegen 

de democratie zoals v1e die op dit moment kennen op de verkeerde plaats. 

Mevrouw den Ouden. 

Ja mijnheer de voorzitter de democratiseringsparagraaf in het hoger 

onderwijs na herschrijving bleef daar inderdaad een enkel zinnetje 

o v e r • U i t de di s c u s s i ? on h et c on gres is '-~ J • ' .- • ~ ' · ge I!J 1 e ken dat 
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r'1e:' ::o8n passage dé3;::;rrlve:::- \·lel ,,,enst:o. Ik ben het met d9 heer S':'."Lrt 

ni~t eens dat er vooral proble~en zouden bestaan binnen de weten

schappelijke staf. Op rle un~versiteiten als je naar de richtingson

derwijscommissies kijkt dan zijn er ook degelijk grote tegenstellingen 

tussen de groeperingen binnen het wetenschappelijk onderwijs en mede 

het feit dat de doorslaggevende stem is VArvangen door zwaarwegend 

is het nodig om goed te omlijnen wat wij vinden dat de democrati

sering, ik heb die term met opzet niet gebruikt omdat die nogal 

beladen is, mapr hoe de bestuurlijke verhoudingen in het hoger 

onderwijs geregeld moAten worden. Dan is het wel een tendens van 

de tijd om voortdurend te roepen democratisering democratiseren. 

Ik vind dat je die democratisering ook moet toepa~sen waar dat 

mogelijk en norlig is, maar ik vind wel dat je als goed bestuurder 

gehouden bent een aantal randvoorwaarden te scheppen waarbinnen 

die democratisering dan plaats moet vinden. Als u zegt de tekst 

komt uit de lucht vallen dan is dat slechts ten dele waar. Als u 

kijkt naar het rapport van de Teldersstichting over de bestuur-

lijke hervorming binnen het wetenschappelijk onderwijs dan zult 

u in de eindconclusies die randvoorwaarden die dan hier gegeven 

zijn in de nieuwe versie terug kunnen vinden. 

Wie voelt nog behoefte op dit punt het woord te voeren. 

Ja mijnheer de voorzitter mijn naam is hoek en ik kom uit Delft. 

Er is nog geen antwoord gegeven op het puntje vaste wetenschappelijke 

staf. De vergadering heeft zich daar uitdrukkelijk over uitgesproken 

de vorige keer. Ik dacht dat we toen besloten hadden dat het geschrapt 

zou worden. Nu komt het opeens weer terug. 

Het antwoord wat gegeven is, ik laat even in het midden of dat een 

juist antwoord is is dat het woord doorslaggevend wat er toen 

stond nu door zwaarwegend veranderd is en dat dan kennelijk die 

wijziging minder noodzakelijk maakt. Of u het daar mee eens bent is 

een andere zaak. DAt is het antwoord wat zojuist gegeven is. 

Zeker want we hebben namelijk over twee dingen gestemd toen. Ener-

zijds over doorslaggevend of zwaarwegend en anderzijds over het schrappen 

van vaste. En we hebben allebei die dingen besloten. Over het uit 

de lucht komen vallen van punten dat is dan misschien onderaan blad

zijde 15 een aardig voorbeeld daarvan. Misschien zou iemand uit de 

commissie kunnen uitleggen waar dat zo opeens vandaan komt want dat 
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stukje over die promotiecommissie heb ik nergens kunnen vinden in de 

oorsrronkelijke tekst en ook niet in het verkiezingsprogramma. 

Maar voor de goede orde moet ik er op wijzen dat datgene waarover 

geen amenderingen of claims ingediend zijn die op dit ogenblik slecht 

Aan de orde kan worden. U kunt dat wel vinden mevrouw den Ouden 

maar wij moeten ons wel aa~ de procedure houden. De heer Swart 

wil ik dan graag als laatste vanuit de zaal het woord geven, want 

ik zie verder geen belangstellenden daarvoor. 

Ik heb inderdaad gezien dat deze passage afkomstig id uit het rap

port van de Teldersstichting, maar het is misschien ook wel goed 

om even aan te geven wanneer dat rapport verschenen is. Dat is een 

rapport uit 1974, dat is 7 jaar oud en we zijn nu bezig met een 

liberaal manifest v~or de jaren 80. In die tijd was dit inderdaad 

een belangrijk probleem. Was het inderdaad iets waarvan je zegt 

d8ar mneten we norlig een uitvoerige uitsprAak over doen. Maar ik 

geloof op dit moment dat de werkelijke pr~blemen op heel andere plAatsen 

liggen. Die liggen op het punt van de financiering. Die liggen op 

het punt van de vr~ag of er nu wel of niet hard gewerkt wordt door 

de wetenschappelijke staf. Ik vind het wat vreemd om dat eeen hele 

passage te gaan wijden a~n de verhoudingen tussen de geledingen 

omd~t riaarmee impliciet in feite ook weer een terugkeer wordt gemaakt 

nq~r het conflictmodel zoals dat nou net eigenlijk op dit moment aAn 

het verdwijnen is. Ja ziet steeds meer op allerlei universiteiten 

en hngescholPn dat juist onder de druk van de bezuinigingen het 

overleg steeds beter gaat lopen. Dat er steeds minder tegenstellingen 

ontstaan. Dat het aantal bezettingen wat d8n een criterium zou 

kunnen zijn aanzienlijk is Afgenomen de afgeJopen 5 j~ar. Dan vind 

ik het heel onverstAndig flm hier l••eer cL,1t hele conflictmodel bnvo.n 

tafsl te gaan halen en dan geef ik verre de voorkeur aan korte 

formulering waarin rle najruk wnrdt gelegd op goede nverlegestructuren, 

op een hrn·monir::mcdel, '''ant d'Jt is "''aara;cJn l·•e zullen moeten l•!i?rken 

de komende Jaren. 

~evrcu~ ~en nuJen krijgt het laatste woord in deze discussie. 

J"' r•~ijr1~e~r r:-le v-·r;rzitt;:o.- eerst even ov<Jr d"Jt ''r~~r-J v,:ost, v·CJ'lt cL:::-;r 

is z~even irdsrdA~~ Gaen 8ntwoorj ~~ gegeven. I~ h2b ~lls çtu~kcn 

er '1 '; n il r; 8 kek c n r1 i e ' ~ 
ik 

\/::;r·]-~'"-1 '::'ri.ns. ]~-~aT:i.n 2.~ n~_r::!t '='F;nenC!i!811 r!;q~ het tr,îJnrrl v;~ste vervaJlen 

-nu "_ijn. 



Het st~at mij ook niet ne~r VG~r de gse~t ~HAr goed dBt is dHn mijn 

ant,,;r:orJ-r:d op het v;~c;t~. Ik hr:!b het niet hmn;:;n v<or'''erken omd=d: ik hr;-1:; 

niet o~vnrden heb en dHn voor ~Rt ~etreft de laatste ~pmerking van 

oe h8er Swart. Juist nu de t~eefR~estructuur insevoerd moet ~~orden 

en de studies voor vakgroepen opnieuw ingericht moeten worden 

:J _U_ j k t v ers c h r i k k e 1 ij k v 8 a k d i3 t j u is t t u co s e n de gele d in g e n ''Iel 

tegenstellingen bestaan bijvoorbeeld de wetenschappelijke staf die 

kijkt naar het voortbestaan van een vakgroep en studenten die kijken 

naar de inhoud van een studie en die daardoor weleens bijvoorbeeld 

bij een hogeschool dus niet een universiteit, maar een hogeschool 

juist een vakgroep om zeep zouden kunnen helpen. Juist daarom is 

het verschrikkelijk nodig dat er wel goede controle en correctiemo

gelijkheden komen op onjuiste besluiten als dat onjuist dan zou 

leiden tot het verdwijnen van een vakgroep aan een hogeschool. 

Ik zou over willen aaan tot stemmino over het amendement. 
~ ~ 

Wij moeten overgaan tot stemmin g over het amendement Amstelveen 

waarin voorgesteld wordt de regels 1 tm 15 waar een uitgebreide 

tekst over de bestuurlijke hervorming staat te vervangen door een 

zin zoals daar dan in vermeld is. Degene die voor het amendement 

Amstelveen blauw zijn, blauw tegen. Groen voor, tegen. Geel voor, 

tegen. Stembureau. Het is verworpen volgens het stembureau. Dan gaan 

wij naar 16 afdeling Hilversum. 

Wil het stembureau een indicatie geven van de verhoudingen dan. 

60 procent verworpen. 

Een maal met hand opsteken over punt 15 afdeling Amstelveen stemmen 

en ik verzoek het stembureau zo goed mogelijk een indicatie dan te 

geven. Voor, blauw, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

Stembureau. Wij kunnen wellicht inmiddels met amendement 16 afdeling 

Hilversum doorgaan. 

Afdeling Hilversum meent dat wij niet alleen vragen om die zin te 

wijzigen op bladzijde 17 regel 26, maar ook in de paragraaf kennis 

en kunde. Daar zou graag van mevrouw den Ouden toch een toelichting 

willen hebben waarom alleen die ene zin aangepast gekregen en de 

andere suggestie niet is overgenomen. 

Het is niet helemaal duidelijk wat u bedoelt bij mevrouw den Ouden. 
Zou u rle essentie van wat u bedoelt nog een keer kunnen herhalen. 
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De afdeling Hilver6um mRent dat niet alleen bij een emancipatie 

deze zin moet staan, maar ook bij kennis en kunde. De zin als 

bijvoorbeeld begeleiding bij het vaststelling van een keuze

pakket en begeleiding bij beroepskeuze zijn belangrijk. Dit geldt 

niet alleen bij emancipatie. Dus wij vinden die zin er ergens 

twee keer in moet staan. 

Ja mijnheer de voorzitter wij hebben gezegd dit 1s het amendement 

16 uit de brief wat Hilversum vraagt dat vinden wij eigenlijk 

verwoord op pagina 17 regel 28 en 19 waarin een wat meer algemene 

vorm. ?onder dat de keuzepakketten en de begeleiding als zodanig 

genoemd zijn wel op pagina 13 in de regels 22 tm 30 waar ook jongens 

en meisjes behandeld worden binnen het onderwijs. 

Heeft de afdeling Hilversum behoefte het amendement te handhaven. 

Nee mijnheer de voorzitter. 

Is het s+~:mburEall inmiddels tot een conclusie gekomen tav. Het 

stembureau is tot deconclusie gekomen dat het a~andement van de 

afcia'_; r'·'~-V 1~ói:: ~20 tegen 125 stemmen V8ri,'OI:fJEii ::_s. 

Gaan wij over om~at 16 ingetrokken is naar 17 afdeling Utrecht. 

Annet Schrijvenaars van de afdeling Utrecht. 

Wij hebben gemeend dit even aan rle 8rde te stellen omdat u zelf in 

het liberaal menifest bij het kopje mens en arbeid op bladzijde 

45 heb gezegd dat de flexabiliteit van de bernepsbevolking 

bevorderd dien~ te worden. Nou gezien de verslechterende economische 

situatie mede gezien ~ok het werkgelegenheidsprobleem zijn wij 

van mening dAt het niet terecht is om alleen ma?r voor onderwijs

gevenden educati~f verlof te vragen, maar wij vinden dat dit gesti

muleerd zou moeten worden voor alle leden van de beroepsbevolking. 

Daarom vraag ik de commissie om eventueel te overw8gen om op blad

zijde 46 bij het hoofdstukje mens en arbeid eventueel de mogelijk

heid tot educatief verlof in te voegen. Er staat namelijk er 

zullen uitgebreide flexibele mogelijkheden voor om- bij- en her

scholing moeten worden geschapen waarbij ook bij de bedrijfs

~pleidingen ~p grote schaal kan worden gedacht. Nou ik denk dat 

het noemen alleen al van educatief verlof hier een noodzakelijke 

ZAak is. 
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Ja voorzitter de strekking van dit amendement van Utrecht die zit 

eigenlijk in de hele tekst, of in de hele tekst maar in ieder geval 

in een groot gedeelte van de tekst van het manifest verwezen. Ik 

noem u daarvoor de passages op bladzijde 13 regel 26 tm 30 en het 

hoofdstuk mens en arbeid pagina 44 regel 16 en pagina 46 regel 7 

en 8. Vanuit de kant van de commissie wordt dus gesteld dat in 

feite datgene wat er gevraagd is op andere plaatsen al verwerkt 

is. Hebt u behoefte om uw amendement te handhaven. 

Mag ik even heel conreet vragen het educatief verlof waar is dat 

dan elders voor andere onderwijsgevenden in het manifest verwerkt. 

Op pagina 44 wordt mij gezegd regel 16 daar staat dus dat het onder

meer bereikt kan worden en wat er dan bereikt kan worden is het 

streven om goed funktionerende arbeidssituatie door opnemen aan 

al dan niet betaald studieverlof. Zo staat het er dan letterlijk 

als ik dat mag citeren. Daarmee is de vraag beantwoord. Blijf ik met 

mijn vraag over of u uw amendement in de vorm van de onderhavige 

motie wil handhaven of niet. 

Jawel. 

Dan gaan wij daar over stemmen. Het is zo dat dan in stemming komt 

punt 16, pardon punt 17 van de afdeling Utrecht. Blauw voor, tegen. 

Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. Het is verworpen. Dan gaan 

~ij naar 18 kamercentrale Drente met nota van aanpassing van het 

hoofdbestuur. Ik zou mevrouw den Ouden als eerste het woord 

willen geven. 

Ja mijnheer de voorzitter dit amendement was aangenomen. Bij de 

herschrijving bleek de oorspronkelijke redaktie beter leesbaar voor

al omdat er nog een uitleg volgde in de nieuwe versie die tegemoet 

kwam aan de onduidelijkheid in de eerste versie, maar erg veel 

moeite met de nota van aanpassing hebben wij niet. Het is een 

kwestie van een komma zetten en een zin veranderen. 

Ja wij stellen vast dat het hoofdbestuur en de commissie Geertsema 

inhoudelijk exact hetzelfde bedoeld zullen hebben zodat ik denk 

dat er nauwelijks nadere discussie noodzakelijk is. Dan is daarmee 

punt 18 behand; 1 ~an kunnen wij overgaan naar mens en gezondheid. 
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Pardon voorzitter ik dacht dat we nog een punt 18a hadden wat is 

weggevallen, maar dat wel was ingediend. Kunt u dat nader toelichten. 

Dat kan ik nader toelichten ja en misschien mag ik vooraf zeggen dat 

mevrouw den Ouden begrijpelijkerwijs niet altijd uit de stukken 

direkt beschikbaar wijs wordt, maar voor ons is het natuurlijk 

ook bijzonder moeilijk om dat te horen dat iets ergens anders staat 

en dat was toch wel bij de toelichting van de afwijzing prettig 

geweest als er iets gemotiveerd was. Wat we hadden kunnen bekijken. 

Mijn 18a daar kan nooit ergens anders staan want dat is een 

claim op de oude tekst en die betreft bladzijde 20 de regels 10 of 

11 en dan tot die bladzijde uit. ~ormeel als je de oude tekst 

claimt moet je de hele oude tekst claimen, maar met de drie regels 

op bladzijde 21 hebben we geen moeite. Het gaat er dus om dat ook 

hier wat uit de lucht is komen vallen voor de vergadering. De 

commissie zal het wel ergens vandaan hebben, maar qua besluiten 

van de vorige keer rolt het uit de lucht. Mag ik een opmerking 

maken wat betreft de regels 15 tm 17. De lasten van het hoger 

onderwijs vragen om een nauwkeurige afweging van belangen met 

inachtneming van de verschillen in specifieke kenmerken van de 

diverse vormen van hoger onderwijs. En dan vraag je je af wat staat 

er nou, wat bedoelt men ermee concreet, wat voor liberaal beginsel 

of uitwerking zit daar in. Het is niet allemaal zo vaag. Er staan 

ook een paar concrete dingen ins, maar die zodanig opeens uit de 

lucht komen vallen die ook zodanig dan in details gaan dat om 

destijds wilde ik het niet in stukjes zou willen haken, maar de 

afdeling Naarden heeft dus geclaimd de oude tekst op dit punt en 

dat zou betekenen het vervallen van de regels 11 tm 31 op blad

zijde 20. 

Ik begrijp dus even samenvattend dat u regels 11 tm 31 op pagina 20 

van de ter tafel liggende tekst zou willen laten vervallen op grond 

van datgene wat er dan vroeger in het liberaal manifest gestaan 

heeft. Daar stond op dit punt niets. Nee u hebt uw toelichting 

gegeven. Ik zou mevrouw den Ouden het woord willen geven om de tekst 

toe te lichten. 

Ja voorzitter bij de herschrijving is ons gevraagd ook mede te 

wegen de moties en amendementen uit de zogenaamde 85%. De tekst 

van regel 10 tot 23 is voor het grootste gedeelte afkomstig uit 

de amendementen uit die 85% namelijk de nummers 417, 564, 3278 en 3447. 
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Behalve het gedeelte over de studiefinanciering dat is inderdaad 

nieuw. Die studiefinanciering die komt de komende tijd in discussie. 

Wij hebben gemeend dat het goed was om daarvoor in het manifest 

een richtlijn te geven. Dan het stuk over de decentralisatie van de 

gelden. Dat stuk berust op het amendement nummer 88 uit de vorige 

beschrijvingsbrief. Daarin werd gevraagd om decentralisatie van 

de gelden naar de onderwijsinstituten. Wij hebben als commissie 

bij de behandeling van dat amendement uitdrukkelijk de vrijheid 

gevraagd om te onderzoeken aan welke randvoorwaarden een derge

lijke decentralisatie zou moeten voldoen. Wij hebben dat onder

zocht en wij hebben gemeend die randvoorwaarden te moeten weer

geven zoals ze thans in de nieuwe tekst staan. 

Ik stel vast dat het zeker een punt is waarover gestemd kan worden 

omdat er sprake is van teksten waarover in de vorige vergadering 

geen besluiten genomen zijn en wellicht dat in tweede instantie 

nog iemand hierover iets wil zeggen. 

Meijeran. 

De regels 22 tm 31 die wil ik niet langer ter discussie stellen. 

Dat is inderdaad Peize 88 en daar laat ik het dan graag bij. 

Regel 10 die kan bij de voorgaande regel van basisonderwijs. Dat 

gaat dus over het schrappen, het niet nieuw opnemen van de regels 

11 tm 22. 

Het is de vergadering duidelijk er ligt ter tafel het voorstel om 

de regels 11 tm 22 te schrappen op basis van het feit dat dat wellis

waar niet als zodanig in uw beschrijvingsbrief staat, maar dat er 

wel in redelijkheid een beroep gedaan kan worden op het terugvallen 

op de oude tekst waarin over deze zaken niets gezegd werd zodat 

het procedureel een juiste zaak is om dit aan de orde te kunnen 

stellen. Degene die voor dit amendement van Naarden zijn om 

deze regels te schrappen blauw willen die hun hand opsteken, tegen. 

Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. Ik stel vast dat het amendement 

Naarden verworpen is en dat dus de regels 11 tm 22 van de ter 

tafel liggende tekst gehandhaafd blijven. Dan kan ik nu inderdaad 

tot beeindiging van dit hoofdstuk overgaan en in tegenstelling wat 

ik zojuist onjuist zei ~aan wij nu over naar mens en welzijn. 
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Dames en heren we gaan snel verder met het hoofdstuk mens en wel

zijn. U ziet een andere voorzitter namelijk de heer Tombé, wij wensen 

hem vanaf Jeze plaats van harte beterschap en u zult het dis met 

een niet voorbereide voorzitter moeten doen. Desalniettemin ben ik 

gBsteund door mijn recht::_:- .J'.Jd:'r: 

z~ker zal lukken. Ik kom aan de motie nr. 34 van de afdeling Hil

versum. Wil Hilversum dit toelichten. Niemand. De commissie wil 

dit overnemen. Niemand bezwaar. Dat gaan we naar nr. 35 van de af

deling Naarden. Wie wil dat toelichten. De heer Meijeran. 

Voorzitter we betwijfelen sterk of het een liberaal beginsel is om 

hier gedetailleerd te schrijven dat je bij de stimulering van 

amateuristische sportbeoefening georganiseerd en ook ongeorganiseerd 

de begeleiding door topsporters en trainers moet bevorderen. Wij 

zouden dat over willen laten aan het vrije spel van maatschappelijke 

kracht om het nog wat ouderwets te zeggen. U mag ook een modernere 

term nemen. Wij dachten dat dit gevoegelijk of zelfs beter kon 

worden gemist dan kon worden opgenomen waarbij ik bovendien in de 

tekst die er wel staat je dan nog maar moet raden hoe je dat dan 

in de praktijk zou willen brengen. Schrappen van deze regels is 

ons voorstel. 

Het woord is aan de heer Remkes. 

Voorzitter in deze passage stond ook in de oorspronkelijke tekst een 

uitzondering toen stond er professionals. Daar waren een groot aan

tal amendementen op ingediend. Amendementen die die term wilden 

vervangen door bijvoorbeeld beroepskrachten terzake kundigen of 

topsporters. Dat heeft de commissie ertoe gebracht om te zeggen 

nou die term die hoort wellicht niet in het manifest thuis, kan 

beter wat nader aangegeven worden. Daarom hebben wij gekozen voor 

topsporters en trainers. Waarom hebben wij deze passage uiteindelijk 

wel gehandhaafd en in eerste instantie opgenomen om daarmee aan te 

geven dat topsporters een stimulerende funktie kunnen hebben op 

de amateuristische sportbeoefening en dat trainers een begeleidende 

funktie kunnen hebben op diezelfde amateuristische sportbeoefening. 

En dat is de reden waarom wij zeer aan deze tekst hechten. Tekst 

die overigens ook in overeenstemming is zeker voor wat betreft de 

trainers met een bestaande praktijk. 
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Niets tegen de praktijk, niets tegen het feit dat dit zo wel nuttig 

zal zijn. Wel tegen de gedachte dat dit een specifiek liberaal 

beginsel zou zijn. En procedureel het stond inderdaad in de eerste 

versie. Ons amendement was er toen ook is niet behandeld en 

overigens blijft toch altijd regeltje voor regeltje als het ware 

de bevoegdheid om iets te gaan schrappen in deze vergadering. 

Ik ben er niet van overtuigd dat we er goed aan doen om dit specifiek 

op te nemen. Drie regeltjes winst zou het iets weer bekorten. 

Ik dacht dat het heel duidelijk is wat u hebt gezegd. Ik breng ' 

nu 35 in stemming. 

De heer Remkes. 

Voorzitter de heer Meijeran geeft eigenlijk zelf al aan waarom wij 

dit hierin hebben opgenomen. Hij geeft zelf al aan dat hij niet 

de nuttigheid van de desbetreffende voorziening betwist, maar dat 

het geen puur liberaal beginsel is. Welnu de vraag we praten als 

we praten over het liberaal manifest ook niet over pure liberale 

beginselen, dan praten we over uitwerkingszaken. Dat is precies 

de reden waarom dat het hier wel staat opgenomen en als ik de heer 

Meijeran goed begrepen heb verschillen we over de nuttigheid niet 

met elkaar van meningo 

Wenst de heer Meijeran stemming. Ja de heer Meijeran wenst stemming. 

Amendement van de afdeling Naarden nr. 35 blauw voor, tegen. Geel 

voor, tegen. Groen vaar, tegen. Verworpe~. 

Meijeran. 

De blauwe kaarten tellen wel tienvoudig. Zou u de blauwe kaarten 

nog een keer willen laten opsteken. 

Ik neem aan dat het stembureau daar rekening mee heeft gehouden 

mijnheer Meijeran. Maar als u dus herstemming wilt dan wil ik dat 

aan het stembureau nog wel een keer vragen. We doen het op verzoek 

van de heer Meijeran nog een keer over. Blauw voor, tegen. 

Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. Ik denk dat terwijl het stem

bureau naar 35 kijkt wij kunnen doorgaan met 36 van de afdeling 

Naarden. 

Meijeran. 
Voorzitter we zijn voor decentralisatie dat zullen we allemaal 
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Nu gaat het om bepaalde maatreglen die je over laat aan een lagere 

instantie en dan staat er toetsing door de rijksoverheid. Ons amen

dement stelt dat mag u op 2 manieren redigeren toetsing in een 

instantie of een eenmalige toetsing, maar het zou niet persé 

altijd de rijksoverheid hoeven te zijn dachten we je kunt iets aan 

de gemeente delegeren wat je door de provincie marginaal laat 

toe t s en z on d er d a t h e t rij k d a a r nou we er extra aan te p a: f r" r ~ ·' 

te komen. En zonder dat je van de gemeente direkt naar het rijk 

moet. Dus de strekking is een marginale toetsing of rnaginale 

toetsing door een instantie en niet specifiek direkt die 

rijksoverheid daarbij noemen als bij uitluiting de instantie die 

dr1t moet doen. 

De heer Remkes. 

Voorstemmers zijn 270 stemmen, tegen 290. 

Amendement 35 vnor 270, tegen 290. Dan is het verworpen. 

Dan gaan we nu verder met de behandeling van amendement nr. 36 het 

woord is aan de heer Remkes. 

Voorzitter waar hier in deze passage op geduid wordt dat is heel 

duidelijk decentralisatie van de rijksoverheid naar lagere 

overheden in casu provincie of gemeente. Dat staat er ook. Als dat 

bedoeld wordt en ~e kijken naar de bestaande praktijk dan zal daar 

moeten staan en daar richt deze passage zich met name ook op mar

ginale toetsing door de rijksoverheid omdat de pro~incie in het 

bestaande verhaal niet voorkomt. Daarom leek het ons ook overbodig 

om hier op te nemen de provinciale overheid. Daar gaat het concrete 

amendement over. De heer Meijeran zegt ja het mag wat ons betreft 

ook wel over een instantie zijn, maar dat staat niet in het amende

ment. Er staat in het amendement toetsing door wil toevoegen toet

sing door de provinciale overheid. Welnu dat klopt niet met de be

staande praktijk. Dat klopt ook niet met wat de cammissie inhoude

lijk voorstaat en ik zeg erbij dat wij waar dit verhaal in de eerste 

versie ook wel stond daarin gesteund werden door een ingediend amen

dement die overigens op een ander deel van de tekst betrekking had 

van de commissie maatschappelijke ontwikkeling en die sprak ook 

uitsluitend over toetsing door de rijksoverheid. Dat is de reden 

waarom de commissie die passage op deze plaats handhaaft. 
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Procedureel voorzitter de tekst van de tweede versie is anders dan 

de eerste. Onze afdeling heeft de moeite genomen om ook de amen

dementen aan te passen aan de nieuwe tekst. Ons amendement is inge

diend bij de claim met niet rijksoverheid in casu voor provinciale 

maar met de tekst een instantie. Dus in zoverre. Dat is niet afge

drukt, nee dat is het bezwaar van de hele procedure. Er zijn meer 

amendementen niet begrijpelijk als je niet ziet dat de onderlig

gende tekst veranderd is. Maar goed dat is even terzijde. Ik dacht 

dat het procedureel volkomen terecht was zoals we het nu- indienden. 

Tweede plaats de heer Remkes zegt kijk eens die provincie komt in 

het huidige stuk niet voor. Het liberaal manifest bedoelt nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk te maken en dat is nu juist de bedoeling 

van dit stuk heb ik begrepen voor de komende jaren 9 of vijf jaren 

80 en in zoverre vind ik dat een beter argument van de heer Remkes 

niet ter zake dienende. Een toetsing en dan kan men best iets 

delegeren aan de gemeente en tevens de toetsing delegeren aan de 

provincie. 

Voorzitter maar het stuk dient er ook toe om enige praktische waarde 

te hebben. En wat zien we op dit ogenblik dat rijksoverheid wel in 

naam allerlei zaken decentraliseert, maar nog een zeer grote inhou

delijke greep op een en ander houdt. Daarom wordt hier gericht op 

die praktijk aangegeven dat de rijksoverheid met name een margi

nale toetsende rol 7ou moeten hebben en niet meer dan dat. 

Voorzitter vanuit de commissie maatschappelijke ontwikkeling is er 

geen bezwaar tegen om te spreken van hogere overheid. Niet bedoelt 

is geweest, wel aansluitend op de huidige praktijk dat inderdaad 

de marginale toepassing vindt door het rijk, maar dat zou in de 

toekom:.ot best kunnen ver:1.1L;:.:~. 

Op die wijze zouden we elkaar misschien kunnen vinden. Commissie 

kan die suggestie overnemen. 

Me ij eran. 

Een hogere overheid. 

Heeft niemand een bezwaar om amendement 36 dan overeenkomstig te 

wijzigen. Dan gaan we naar amendement 37 van de afdeling Hilversum. 
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Mijnheer de voorzitter wij ~~eten allemaal dat wij hier in den lande 

zeer vele niet nederlanders aan het werk hebben. Wij hebben ze vaak 

hard nodig. Die mensen hebben ook hun eigen zeden en gebruiken 

meegenomen. Dat vinden we allemaal pico bello, maar laten zij zich 

dan wel houden aan de spelregels die wij als nederlanders ook moeten 

volgen, die in onze voorschriften staan. Wij vinden dat je ook 

duidelijk moet zeggen dat zij zich er ook aan behoren te houden. 

Met hun wrede rituelen af en toe. Dat wou ik er alleen maar aan toe-

voegen. 

De heer Remkes. 

Voorzitter de tekst zoals die hier staat is de letterlijke tekst 

van een aangenomen amendement van ondercentrale Eindhoven. Dat 

aangenomen amendement is destijds voor een heleboel afdelingen 

aanleiding geweest om hun eigen amendement tgv dat amendement 

terug te trekken. En wie de tekst goed gelezen heeft die ziet de 

bedoeling van de afdeling Hilversum nu verwoord op pagina 33 daar 

staat want er is in voorzien en we verschillen niet van mening 

regel 21 e.e.a. binnen de normen en de mogelijkheden van de 

nederlandse samenleving. Dus wat de afdeling Hilversum wil staat 

al in onze tekst. Vandaar dat wij gezegd hebben hier opnemen 

zou dubbel zijn, de bedoelingen lopen niet uiteen en ik denk dat 

het hier voldoende verwoord staat. 

Mijnheer de voorzitter ik zou er een toevoeging aan willen doen. 

Waarom schrijft de commissie dan bladzijde 34 regel 1 tm 4. Wij 

trekken het voorstel in. 

Dank u wel, het voorstel van de afdeling Hilversum is ingetrokken. 

Ik kom bij voorstel 38 van de afdeling Barendregt. Wie wenst daar

over het woord. 

Voorzitter misschien zou dit amendement behandeld kunnen worden samen 

met amendement 40 van de afdeling Rotterdam want die gaan ongeveer 

over dezelfde tekst. 

Mijnheer de voorzitter mijn naam is ••• o, de bedoeling van dit amen

dement was om de zin bladzijde 34 nummer 12 tm nr 16 er uit te laten. 

Onze afdeling had daar namelijk twee belangrijke redenen voor. In 

de eerste plaats de inhoud. We zijn het na de behandeling van het 
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verkiezingsprogramma nog steeds niet goed eens over het verlenen 

van kiesrecht aan mensen die wel de nederlandse nationaliteit zouden 

kunnen hebben maar die die om een of andere reden niet hebben. 

Dat is punt 1 gewoon wij zijn dus tegen het verlenen van kiesrecht. 

Het tweede punt is echter dat in de ingediende moties en amendementen 

op de oorpsronkelijke tekst dit hele punt niet voorkomt. Dit is er 

naar ons idee via een achterdeurtje ingeslopen. Ik heb alles wat 

mij ter beschikking stond aan V en D doorgebladerd en daar ben ik 

het dus niet in tegengekomen. Ik ben het wel tegengekomen uiteraard 

in de verbaal met verbaal geweld gepaard gaande behandeling van 

het verkiezingsprogramma. Dit was voorlopig mijn toelichting. 

Mevrouw Jo. 

Ja mijnheer de voorzitter ik wou eigenlijk graag het volgende voor

stel doen voor amendement 38, maar telt dat denk ik ook voor 40. 

Dat we hier misschien gezamenlijk behandelen. Wij hebben op het 

liberaal manifest een uitspraak gehad voor kiesrecht. We hebben 

in Amersfoort voor het gemeenteprogramma een uitspraak van de 

partij gehad tegen kiesrecht. 

Op procedurele gronden dacht ik. 

Mag ik even uitspreken. De tweede kamer heeft nu unaniem dacht ik 

de grondwet aanvaard op dit punt en het lijkt mij niet zinnig om 

op dit moment verder te discussieren over voor en tegen. Die dis

cussie hebben we gehad. Ik zou het wel erg op prijs stellen en 

dat zou ik dan ook het hoofdbestuur willen vragen en ik vraag dat 

mede namens de kamercentrale Overijssel om voordat dit principe 

uitgevoerd wordt in de kieswet daar een grondige discussie binnen 

de partij aan te wijden. Dit is wat ik er over zeggen wilde. 

Ik denk mevrouw dat u met dit voorstel een goed voorstel behandelt. 

Ik denk dat het hoofdbestuur geen enkele moeite heeft om uw verzoek 

in overweging te nemen en als het bij de behandeling van de kies

wet txt aan de orde komt daarover of in een algemene vergadering 

of in een aparte partij raad nog eens een keer dit er c L.''• ' _, 

c::rde te stellen. 

Namens de afdeling Rotterdam zou ik mij graag willen aansluiten bij 

het constructieve voorstel wat mevrouw Jo net heeft gedaan. Ik zou 

a~n ~e andere kant over een ding geen misverstand willen laten 

bestnan. 
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Amendement nr 40 staat hier 8pgevoerd als amendement van Rotterdam 

dat berust op een en ik vind het zelf heel erg jammer dat het juist 

op dit heel belangrijke punt zo gegaan is dat berust op een vergissing. 

Wat is er gebeurd. Rotterdam heeft in een brief aan het dagelijks 

bestuur die u bekend is voorzitter een procedurevoorstel, een proes

durenopmerking naar voren gebracht in de zin zoals ook naar voren 

gebracht aan het begin van onze vergadering door de heer Meijeran 

dat er in de nieuwe tekst van het liberaal manifest een aantal geheel 

nieuwe passages staan en dat wij ons afvroegen op welke wijze deze 

nieuwe passages behandeld moesten worden. Daar hebben we procedur

reel al over gesproken. Wij hebben een aantal voorbeelden daarvan 

gegeven. Een voorbeeld was deze kwestie, de kwestie van kiesrecht. 

We hebben erbij geschreven in onze brief helemaal los van de wijze 

waarop je over dit punt denkt kan je je procedureel afvragen 

of dit een juiste wijze van handelen is. Zonder dat het onze bedoel

ing was is er nu als amendement van Rotterdam naar voren gekomen 

dat wij voor schrapping van deze tekst zouden zijn. Inhoudelijk 

gezien zijn wij het daar niet mee eens en inhoudelijk gezien trek 

ik dus nummer 40,terug. 

Dus dat betekent dat amendement 40 nu door de afdeling Rotterdam 

wordt ingetrokken. Dat betekent naar mijn mening ook dat het nu 

geen onderdeel meer uitmaakt van de discussie, mijnheer meijeran 

mag ik even uitspreken. Als ik dan het voorstel van mevrouw daarmee 

in ogenschouw neem denk ik dat de toezeggingen vanuit het hoofd

bestuur namens mij gedaan, maar ik denk dat ik daar wel in gesteund 

word want ik heb niet. Ik heb gezegd dat de gedachte van mevrouw Jo 

om over deze waardering nogeens uitvoerig met elkaar van gedachte 

te wisselen indien dit ter behandeling komt bij de punten die zullen 

worden behandeld bij de kieswet, dat ik mij voorstel dat het hoofd

bestuur dan bereid is of in een algemene vergadering of in een 

onderdeel van een partijraad nog eens over deze zaak te discussieren. 

Ik denk heb ik gezegd, maar ik ben het hoofdbestuur niet, dat het 

hoofdbestuur dat zal overnemen, ik ben een onderdeel van het hoofd

bestuur en ik heb ook geen bezwaar dat dit gebeurt, maar ik geef nu 

graag het woord aan de voorzitter. 

Ik denk dat een partijraad ongeschikt is voor de behandeling van 

deze problematiek want een partijraad kan standpunten, politieke 

standpunten innemen namens de partij maar vanuit ,de partij is er 

altijd een beroep mogelijk in de algemene vergadering. Ik denk dat 
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de problematiek vorig jaar op de algemene vergadering heeft aan

getoond dat het erg leeft in de partij en dat er verschillend gedacht. 

wordt. Nou als het zo duidelijk ligt, zo moeizaam ligt dan denk ik 

dat een partijraad onvoldoende is en dat we in een algemene verg8der

ing deze zaken wederom aan de orde zouden moeten stellen. Alleen het 

probleem is op welk tijdstip, wanneer doen we dat, wanneer wordt 

het bHhandeld in de 2e kamer. Op zich is het natuurlijk niet goed 

dat we voortgaan met de situatie waarin we nu verkeren als partij. 

Dat is dat een verkiezingsprogram waarin iets anders is opgenomen 

dan door de 2e kamerfraktie zal worden uitgevoerd. Want daar praten 

1r1e feit=.l.;_j': l'_r.:.:. '!:J 1..·~.~ '-~ .. ,_,, ,. •.:,;·.:.:,·· r· 1··'- ;r ',.c- .' .:: ···raal mani-

fest is weer opgenomen,ongeveer opgenomen datgene wat door de 2e 

kamerfraktie als standpunt is ingenomen. Dat betekent dat we een 

tegenstelling hebben in verkiezingsprogram 81-85 en het later vast

gesteld liberaal manifest. Jat is geen goede situatie, dat nogal 

extr= op de situatie tav de 2e kamerfraktie vorig jaar en ik denk 

dat h•ij er uit zullen moeten komen als pArtij in een algemene 

vergac=ring en niet als p~rtijraad. Het hoofdbestuur zal zich 

beraden op welk tijdstip deze probalemen het beste behandeld kan 

worden. Ik denk dat dat zal zijn in de najaarsvergadering van 1982 

hoewel de behandeling van de kieswet natuurlijk uitermate belang

rijk is in dit verband dat het niet als mosterd na de maaltijd 

komt. Ik denk dat dit het compromis zou kunnen zijn waarop we 

elkaar kunnen vinden. 

Mag ik dat nog even toelichten. Ik heb niet met name de partijraad 

genoemd. Ik heb de partij genoemd. En natuurlijk is het aan het 

hoofdbest~uur om de goede vorm daarvoor te kiezen en ik dacht dat 

de problemen waren opgelost als we het nu verder daarnaar zouden 

verschûiven. 

De heer Wijzenbeek. 

Voorzitter ik had het woord nog niet gevraagd, maar ik wil bij deze 

mij gaarne aansluiten bij het idee om dit in een nadere vergadering 

in detail te behandelen waar ik dan nog een keer zoals ik dat in 

Amersfoort ook gedaan heb meegeef dat in het EODprogramma 79-84 

uitdrukkelijk vermeld staat dat v1ij het kiesrecht op zijn minst vo~r 

de gemeenteraadsverkiezingen en op zijn minst aan de burgers van de 

lidstaten van de europese gemeenschap dienen te verlenen. Ik geloof 

daar is ook geen misverstand over, maar ik wens het nog een keer 

uitdrukkelijk hier bevestigd te zien dat we dat meenemen. Ik geloof 
dat we op dit moment de tekst zoals die er nu staat zouden moeten 
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laten staan en in het licht van de kieswet die zaak nader moeten 

invullen. Ja maar dat probleem tav het kiesrecht buitenlanders 

dus het amendement 40 is het probleem opgelost. 

Het gaat nu nog om 38 dat is de afdeling Barendregt. Dat is een 

feitelijk andere situatie en het heeft niet te maken met het probleem 

waarover de heer Wijzenbeek nu spreekt en waarover ik daarvoor 

gesproken heb. Dus over Barendregt zou die discussie moeten zijn 

van aannemen of afwijzen of intrekken. 

Meijeran. 

Voorzitter wat hebben we dan over 40 afgesproken. Ik begrijp uit 

uw woorden dat u zegt 40 moet je aannemen want je kunt niet nu---

Nee 40 daarover is geen discussie want 40 is in dit boekje opgenomen 

tengevolge van een misverstand zoals de heer Wijsglas heeft uitgelegd 

net als Ja en 40 staat dus niet meer ter discussie. We hebben nog 

wel een probleem 

Meijeran. 

Maar het schrappen van een alinea is altijd mogelijk ook krachtens 

de procedure die in Enschede is afgesproken uitdrukkelijk daar 

vermeld. En ik dacht dat u zegt in navolging van mevrouw Jo zeer 

terecht wij moeten daar straks over discussieren dat je dan niet 

nadat je verkiezingsprogramma hebt gehad met 51 tegen 49 geacht ~1erd 

de mening van de partij te vertolken, zo was het nou eenmaal. Een 

verkiezingsprogramma hebt gehad waar iets in staat wat richtsnoer 

is geweest voor het hoofdbestuur bij de beoordeling van het 

verkiezingsgemeenteprogramma waar dus de desbetreffende passage 

ook is weggebleven. Als bovendien de 2e kamer krachtens haar 2e 

kamerfraktie, krachtens haar standpunt ook al heeft geh~deld in 

afwijking van dat verkiezingsprogramma dat er geen man over boord 

is om het punt limiet te noemen. Want hoe moet je nou straks gaan 

discussieren als je anno 1981 in begin van het jaat in maart 

geloof ik iets in het programma heb gezet. Als je in december dan 

iets anders erin zet en dan nog gaan discussieren dan moet je 

nu dacht ik de regels 12 tm 16 achterwege laten. Dan hou je de 

zaak open voor de discussie die u zelf zegt in de partij zo hard 

nodig is en je doet er geen sterveling enig kwaad mee. De zaak zit 

op een spoor, loopt, de 2e kamerfraktie heeft gehandeld zoals ze 
meende te moeten handelen. Verkiezingsprogram~a heeft een standpunt. 
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Wij hebhen dit stanjpunt vnor de jaren 80 niet nodig, w2nt over een 

of twee of drie jaar is het een afgedane zaak en wat de grondwet 

betreft is het reeds een afgedane zaak. Ik stel dus voor 12 tm 16 

te schrappen ongeacht of dat a8endement 40 is of niet. 

S\,lart. 

Dat is amendement 38 in dat geval. Ik vraag me alleen een ding 

af. Ik vermoed dat de wijziging van de kieswet zeer spoedig zal 

worden ingediend. Minister van Thijn heeft zich in rlie zin uitge

laten. Dat betekent 2 dingen. Dat betekent dat als wij ~ie discussie 

nog zinvol willen voe~en moeten we dat voor dat tijrlstip doen. 

Maar dan moet u zich eens voorstellen wat voor een verwarring er 

en 

'n'~ als partij een congres ga;:;t ~rdjrlen 3~1n dat 

daar een standpunt gaat ~eralen terwijl de ~raktie 

voor de verkiezingen haar standpunt al heeft gegeven en ndar ik 

aannee~ daaraan zal blijven vasthouden. Dat betekent dus in feite 

dat er een situatie ~ntstaat dat er een congres ga~t zitten vergaderen 

en dat de fraktie iets heel anderR doet. Als dat niet zo is als 

de nl?emene vergadering inderdaad in liberale kringen 

het precedent wil introduceren van een congres dat de fraktie 

gaat dicteren wat rlie moet doen ja dan vraag ik mij af ~p welke 

weg wij zijn. Ik kan me niet voorstellen dat dat de bedoeling is. 

Als dat niet de bedoeling is dan is de verwarring natuurlijk in 

de pers enorm want dan kan ik me al helemaal voorstellen wat voor 

publiciteit er ontstaat als het congres de ene kant opgaat en de 

frC'Iktie de andere kant opgaat. Wat wil de VVD dan eigenlijk nog. Ik 

denk niet dat we dat moeten gaan herhalen. Dus het lijkt me niet 

verstandig om daar op afzienbare termijn nog een aparte algemene 

vergadering aan te wijden. 

I 
r~ \ 

Wij zitten met het gegeven dat vorig:een verkiezingsprogram 

is vastgesteld op basis waarvan rle f~aktie in de 2e kamer opereert 

en de fraktievoorzitter heeft toen voor zichzelf en de fraktie 

gezegd dat het alemaal prachtig was, maar dat dat ene punt niet 

paste in het beleid van de fraktie en dat die vrijheid van handelen 

wilden. Dat is met applaus bekrachtigd en wat wij tav het amende

ment 40 ingetrokken of niet ingetrokken te schrappen volgens mijnheer 

Meijeran of niet te schrappen, ~1at wij daar nu ook over afspreken 

dat geeft tav de fraktie geen enkel andere wijze van opereren. 

Het maakt voor de fraktie niets uit. Vorig jaar toen het er om 

ging heeft de fraktie gevraagd om de handen vrij te mogen houden. 
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Dat is bekrachtigd wat er nu ook wordt vastgesteld. En waar je dan 

consistent bent of niet, dat is nauwelijks belangrijk. Je zou kunnen 

zeggen als we het niet opnemen nu dat kiesrecht voor die buitenlanders 

dus de lijn volgen van het verkiezingsprogram dan hou je de situatie 

dat de fraktie een andere koers vaart dan door de partij is uitge

sproken. Als we nu veranderen dan gaat de algemene vergadering 

dus tegen het eigen verkiezingsprogramma in. 

Stvsrt. 

Ik sprak alleen maar over de suggestie om hier een aparte algemene 

vergadering aan te wijden. Het lijkt mij heel onverstandig om dat 

te doen als je daar voor de fraktie geen konsekwenties aan wil 

verbinden want dan kun je een situatie cre~ren waarin de partij 

en de fraktie opnieuw uit elkaar lopen. Dat lijkt me publicitair 

het domste wat je kunt doen. 

MevroUirJ Jo. 

Voorzitter ik denk toch dat dit verwarring schept wat de heer Swart 

naar voren brengen want het heeft wel degelijk zin als de partij 

zich over dit onderwerp uitspreekt omdat met name in de kieswet 

geregeld kan worden of inwoners binnen de EEG en buiten de EEG 

onder dit principe voor kiesrecht vallen. Dat zijn dingen waar je 

heel ernstig over na moet denken. Dat het in het ELDprogramma 

genoemd ~1ordt daar zouden we ons dan bij kunnen aansluiten want 

we zouden kunnen spreken over mensen die buiten de EEG hier wonen 

en daarom is het een heel zinnige discussie. 

Ja maar natuurlijk die discussie is zinnig daarom zeg ik als de 

partij daarover spreken wil dan zal de partij er ook over spreken. 

Als de partij zegt tijdens een algemene vergadering moet dat 

politieke element aan de orde komen als de partij dat uitspreekt 

dan is het hoofdbestuur als was in de handen van de p3rtij. 

·1:, '11."!ar twee l.S dat je het 

rendement, h~t effect ervan natuurlijk wel mnet bedenken en de 

heer Swart geeft terecht aan dat de fraktie voor de periode 81-85 

ontheffing heeft gekregen zou je kunnen zeggen van de uitspraak 

die door de partij is gedaan vorig jaar voor het verkiezingsprogra~ 

81-85. Dus zinnig is de discussie wel, maar het rendement is zeer 

gering. Dan is natuurlijk de vraag wat m~et je er nou mee. 

Van Beek-MBRr~eeze. 

u .c~ ..:. -~ ' · ~ 1: 1 • ~ t j _ .::: ~ n .... u mee • 



Band 3 

Blad 51 

Ik denk dat je dAn maar een alternatief heb en dat is dat deze pas

sage zoals die hier staat op pagina 34 in de regels 12 tm 16 niet 

wordt opgenomen. Want daarin vraagt u nu vanavond van de partij 

om haar eigen standpunt uitgesproken bij het verkiezingsprogramma 

nu te weerl~ggen en een nieuwe uitspraak te doen, want de uit

spraak zoals die hier staat sluit aan bij het beleid van de Ze 

kamerfraktie. We weten, we hebben dat geaccepteerd als partij 

dat daar een verschil in zit. Ik denk als we die discussie in het 

nRjaar op een fatsoenlijke wijze willen houden dat we niet op korte 

termijn twee tegenstrijdige uitspraken moeten doen, doch los van 

het feit dat deze uitspraken voor een liberaal manifest niet meer 

belangrijk is omdat tegen die tijd dat dat echt gaat werken in de 

komende jaren de zaak voorbij is omdat de wetgeving rond is. 

Ja maar u mag een partij niet het recht ontnemen om op een eerder 

gedane uitspraak in een verkiezingsprogram terug te komen in een 

liberaal manifest, want hij mag hier vanavond over spreken, over 

38 omdat als motie Barendregt aan de orde is. En de partij mag ook 

schrappen als er ondanks het feit dat Rotterdam het terugtrekt 

dat alsnog kan doorgaan. 

Hst ~, om het ontnemen van het recht van ~e vergRdering. 

~8 vsrcadering heeft Qiet de mogelijkheden om nu die nuances 

die in die discussie hehoren te zijn hierin te brengen omdat de 

keu7s er is of deze tekst handhaven of hem eruit halen. Dat is 

het enioe waar we nu van?vond over kunnen beslissen. Ik denk 

dAn ~s de discussie te belangrijk, de nuances te belangrijk om het 

op een dergelijk grove wijze te moeten voeren om te ?eggen take it 

or leave it. 

Dekker afdeling Voorburg. 

Voorzitter wij hebben formeel welliswaar op een gegeven moment een 

besluit genomen die deze tekst ingaat, maar inhoudelijk hebben we 

in diezelfde vergadering de 2e kamerfraktie toestemming gegeven 

om zich te gedragen. Laten we nu uitscheiden met deze flauwekul en 

laten we gewoon sanctioneren wat de 2e kamerfraktie doet. Het is 

heel duidelijk en we moeten er niet omheen draaien en zo ligt het 

en laten we er maar over stemmen en laten we het mooi laten staan. 

Mijnheer de voorzitter /Talsma/ ik spreek nu niet als lid van de 

commissie Geertserna, mAar als lid van de commissie justitie. Daar 

is ditprobleem onloangs ook aan de orde gekomen in het kader van 
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wat Rnders, maar het hangt er nauw mee samen namelijk de nieuwe wet 

op de naturalisatie. Daar zit dus vrij veel aan vast. Wat zijn de 

rechten van de buitenlander, wanneer wordt een buitenlander nederlander. 

We hebben daarbij geconstateerd dat het prcbleem wat gecompliceerder 

is dan misschien ~1el lijkt. Voor de gemeenteraden zullen velen zeggen 

dat is akkoord, maar als je dat een keer met ja beantwoord wijst 

de vra8g waarom dan niet bij de provincie en niet bij het rijk. 

Dat is een zaak die niet eenvoudig ligt en nadere bestudering 

vereist. In vergelijking met de europese gemeenschap gaat niet 

helemaal op of eigenlijk helemaal niet op omdat het daar niet een 

kwestie is of buitenlanders stemrecht krijgen, maar de vraag of 

leden van staten van de europese gemeenschap in een andere staat 

van die gemeenschap mogen stemmen. Dat komt op hetzelfde nee. Als 

je burger van Amsterdam bent of je dan je stem in Deventer mag uit

brengen. Het gaat hierom of je buiten deze staat of buiten deze 

gemeenschap zit je stem mag uitbrengen. Ik geloof dat het uiterst 

zinnig is om de praktische voorstellen van onze partijvoorzitter 

te volgen. Er is zowel een uitspraak van het congres als een uit-

spraak van de fraktie. Daar kunt u echt vier jaar mee verder. 

Als er uit de commissie justitie of uit de commissie justitie met 

die van binnenlandse zaken bepaalde idee~n naar voren komen 

zullen die commissies dat aan het hoofdbestuur presenteren en dan 

kan er o~ alle manieren in de partij over gediscussieerd worden. 

Dat lijkt mij beter dan dat we daar nu wat overhaaste besluiten 

nemen die tegen, die anders liggen dan een half jaar geleden. 

Wij kunnen er nog zeer lang over spreken er staan er vele bij de 

microfoon maar ik wou proberen wat op de besluitvormino af te 

koersen.' 

Hilversum. 

Ik wou het kort houden mijnheer de voorzitter. Ik wou een deelvoor

stel doen. Mijn naam is Jager afdeling Hilversum. Ik wou voorstellen 

om een deelcongres in het voorjaar te houden over dit specifieke 

onderwerp en dan pas de dRfinitiev8 tekst vsst te stellen want we 

hebben een verkiezingsprogramma voor de jaren 82 tot 85, misschien 

hopelijk eerder. We hebben helemaal geen haast om dit vanavond te 

doen. Het kan ook overmor§en bij wijze van spreken. 

Nee deelc:-Ji'g:!:'essen hebben ge;.' ··:·'-~1- 'J ··r:· r:>3en besluiten rnF.'Iken. 
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Voorzitter mag ik e2n voorstel doen. De VVD heeft zjch v0orstander 

verkl~Ard van san toetsend referendum. We ~ebben een goed vo~r

lichtingsblarl, we hebben een aantal deskundigen die de pro's en 

~ontr~'s goed op een rijtje kunnen zetten. Waarom niet op schrif

telijke ba~is gewo~n een tussentijdse stem~ing te houden met de 

kaartjes in vrijheid en democratie. Dan heeft de ~artij een 

indruk van wat de leden denken en niet de afaevaardigden. 

Het is een aardig idee, maar het kan ook niet in onze besluitvormings

procedures. Tenslo~te mijnheer Dekker uit Voorburg en dan is het 

woord aan de heer Remkes voor een enkel punt en dan zal ik een 

voorstel formuleren om tot besluitvorming te komen. 

Voo~zitter een opmerking aan het adres van de heer Talsma. Wij 

moeten in dit land moeten we eigenlijk vier procent bezuinigen, 

dat is niet haalbaar en als er dan een voorstel komt voor een 

procent dan stemmen we dat ook maar af. Dat is precies het zelfde 

wat de heer Talsma zei. Ik vind dat dit niet opgaat, dit is een 

intentie en ik ben het met de heer Talsma eens dat er eigenlijk 

verder zou moeten gaan, maar dat daar juridische constructies 

voor nodig zijn. Deze intentie is heel duidelijk van deze partij. 

En mag ik misschien voor m'n beurt voorzitter, maar mag ik bij 

wijze van ordevoorstel de vergadering voorstellen om amendement 38 

van de agenda af te voeren. 

Het woord is aan de heer Remkes. 

Voorzitteraan de orde is in feite even wat versimpeld de vraag 

of de beide laatste alinea's van dit hoofdstuk geschrapt moeten 

worden. Waarom heeft de commissie deze beide alinea's hier op deze 

wijze neergezet. Ik wil beginnen bij de laatste alinea. Dat gaat 

over een terughoudend toelatingsbeleid. Wij hebben dat ontleend 

aan een amendement van de afdeling Wassenaar uit de 85% en een 

amendement nummer 156 van de afdeling Rijswijk bij de 15% die des

tijds niet behandeld is. Dus voor wat betreft de laatste alinea 

heeft de commissie want die vrijheid hadden wij om ook en zelfs 

die opdracht hadden wij om ook uit die amendementen te putten. 

Daarom heeft de commissie deze laatste alinea opgenomen. Nu de 

alinea over het kiesrecht er is destijds gestemd over een amende

ment van de afdeling Sneek. Dat amendement sprak zich heel uit-

drukkelijk uit tegen kiesrecht voor buitenlanders bij de gemeente-
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raadsverkiezingen. Dat amendement is met overgrote meerderheid door 

deze vergadering verworpen en er is toen niet gestemd, dus dat 

behoorde ook tot die 151a over een amendement van de kamercentrale 

Leeuwarden die uitsprak dat de buitenlanders wel stemrecht mochten 

krijgen. Daar is toen niet over gestemd. Daarom heeft de commissie 

deze tekst hier zo neergeschreven zoals die geschreven staat. 

Dat is mijn eerste opmerking. Tweede opmerking die hier bij komt is 

natuurlijk toch de verwikkelingen die ontstaan zijn op het congres 

over het verkiezingsprogramma. Naar ons oordeel en dat is daar toen 

ook min of meer afgesproken zou nadere discussie over dit onderwerp 

gewenst zijn omdat ja naar buiten toe toch een wat verwarrend 

beeld was ontstaan over de vraag wat wil de VVD nu precies op 

dit punt dat is een ding. Tweede ding wat daar een rol bij speelt 

is natuurlijk ook de vraag wat moet die fraktie straks doen. We 

zijn in een heel andere politieke positie terechtgekomen. Ik zou 

mij voor kunnen stellen dat onze tweede kamerfraktie op korte 

termijn behoefte heeft aan een standpunt van deze partij wat 

richtsnoer kan zijn bij de behandeling van de wijziging van de 

kies~1et. En als afdeling Barendregt dan vraagt voorzitter waar 

haalt de commissie deze beide passages vandaan dan komt dat daar 

uit en de afdeling Barendregt heeft de juiste weg gevolgd in 

deze die heeft de oude tekst weer geclaimd. Dat was de procedure 

die afgesproken WAS. Welnu formeel lijken mij tegen een inhoudelijke 

discussie en zaver ben ik nog niet gekomen, het lijkt me als ~~e 

daartoe besluiten dat dat straks wel komt geen enkel formeel 

bezwaar. Voorzitter mag ik er nog een ding aan toevoegen. Ik ·heb 

rlaar toch wel~hoefte aan. We staan ook voor gemeenteraadsverkiezingen 

en dit punt zal bij die gemeenteraadsverkiezingen ongetwijfeld aan 

rle orde komen. ~~ VVJ ma9 daar geen misverst~nden over laten bestaan. 

Als kandidaten, als gemeentaraadsleden straks voor die gemeenter~ads

verkiezingen op pad moeten en als ze gevraagd wordt wat vin~t de 

VVD nu eigenlijk dan kun je r• + ,~ ': lucht r:;aCJn 

zitten, ~a~r da~ zul j2 een duidelijk antwo~rd moet8n geven cp 

basis van uitspraken van deze partij. n~arom hec~t de commissie 

zeer a~n een uitspraak van deze p?rtij op ~it ogenblik. 

~ijnheer ~e vo0rzitter ik ~acht dat de 2e kamer de tweede g~nndwet 

de tweede lez~no al aangenomen harl. Ik dacht dat alleen de eerste 

kame~ nog hun zegje Moet rl~en. 
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De heer -re~kas heeft t~'BB argumenten oegeven waarom 9aren~regt 

verworpen moet worden dus waarom een eventueel s=hrappen van 

Rotterdam, ondanks dat Rotterdam er nu niet meer is, maar het 

schrapren ~ok verworpen moet worden en een inhoudelijk en een 

politiek argument. Ik denk toch dat WlJ er niet aan ontkomen 

nu hier die inhoudelijke discussie te voeren ondanks alle 

aspecten die daar verder aan zitten. 

Mijnheer de voorzitter ik wou om stemming vragen over dat schrappen. 

Het voorstel van de heer Meijeran dat lijkt me toch het beste wat 

naar voren is gekomen. 

Ja dat heb ik overgenomen. Kijk het is zo we hebben in Enschede 

afgesproken dat geschrapt kan worden. Dus ondanks het feit dat 

Rotterdam heeft ingetrokken kan toch geschrapt worden dus zou je 

kunnen zeggen Rotterdam leeft. 

Mevrouw Verkerk. 

Mijnheer de voorzitter ondanks het feit dat ik geen stemrecht heb 

hier wil ik toch erg pleiten voor het handhaven deze twee passages. 

Het lijkt me dat de laatste alinea op geen enkel punt ook maar 

enige discussie of verschil van mening in de partij ook als zodanig 

kan begeven. Iedereen zal zijn voor een resultief toelatingsbeleid 

juist in het belang van de minderheden. En ik zou zeker deze passage 

hierin willen handhaven. De voorlaatste passage over dat aktief en 

passief kiesrecht dat is daar straks al gezegd. Er is al in de 2e 

kamer gestemd over de grondwetswijziging. Er is ook een VVDstandpunt 

van de VVDfraktie in de 2e kamer geweest. We hebben voor deze 

passage §estemd en ik denk dat het alleen maar de verwarring ten 

top zou voeren en bovendien ook een ontkenning zou zijn van de 

informatiekloof die er is tussen de achterban van de VVD en de 

mensen die dagelijks met de partij bezig zijn. Ik ben ervan overtuigd 

dat wanneer wij een congres zouden beleggen over deze hele situatie 

dat dan ook diegene die dan nu nog tegen dit aktief en passief 

kiesrecht voor de gemeenteraden is als die beter geinformeerd 

zouden zijn dan denk ik dat zij ook vanuit liberale visie ervoor 

zouden zijn. 

Wij zijn bezig met beide amendementen gelijk zou je kunnen zeggen. 

Barendregt gaat verder dan Rotterdam. Barendregt wil het geheel 

schrappen, Rotterdam een deel. Zijn er nog ••••••• 
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Voorzitter mag ik even toelichten namens Barendregt. Wij hebben 

geheel schrappen alleen maar gedaan omdat de ~rocedure nu eenmaal 

zo was. De laatste alinea is voor ons uiteraard vanzelfsprekend 

ook goed. Het gaat ons er alleen om dat het eigenlijk niet zinvol 

is om een alinea die zoveel tweestrijd oproept in de partij over 

het kiesrecht voor buitenlanders te laten staan. Temeer al omdat 

er al gezegd is grondwet in tweede lezing is al aangenomen. Laat 

het er dan uit dan ben je voor dit moement en voor de komende 

ma~nden die tweespalt in ieder geval.k~ijt. 

Dus u zegt het gaat Barendregt eigenlijk om het amendement Rotter

dam. 

Misschien is het dan beter om de inhoud van wat nu Rotterdam genoemd 

wordt voortaan onder de naam Barendregt ~ier op te voeren. Ik denk 

dat de afdeling Rotterdam het .1 i :: !- ,c h u~- v i r _J t . 

Kijk ik denk dat Barendregt kan worden ingetrokken en dat we spr~~en 

over het schrappen van het kiesrecht van de buitenlanders. Daar 

gaat het natuurlijk om. 

Mijnheer de voorzitter u zou een ordevoorstel doen en ik denk dat 

het wel belangrijk is voor de discussie dat we nu eerst uitmaken 

of we nu wel of niet een inh~udelijke discussie hier gaan voeren 

en voordat we dat gaan doen moet het helemaal duidelijk zijn ~·at 

verder de procedure wordt. 

Daar zijn we druk mee bezig. Duidelijk is dat Barendregt bedoelt 

hetzelfde effect te verkrijgen als hetgeen staat in Rotterdam. 

Rotterdam heeft ingetrokken dus zou dat niet meer ter discussie 

staan. Echter overeenkomstig wat mijnheer Meijeran zegt kan 

geschrapt worden waar de algemene vergadering dat voorstelt. En 

het voorstel Meijeran moeten we interpreteren als het schrappen 

van de regels waarom toeva~lig ook door Rotterdam om is gevraagd. 

Brlrendregt heeft ingetrokken tbv het voorstel Meijeran waar neer

komt op het standpunt Rotterdam. Dus we spreken nu feitelijk over 

het schrappen van bladzijde 34 regel 10 en volgende. Wat is de pro

cedure en dan kunnen wij nu spreken over wel of niet kiesrecht voor 

de buitenlanders met de inhoudelijke aspecten en de politieke 

aspecten. Zoals door de heer Remkes zoeven zijn aangevoerd. 
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Inhoudelijk duidelijk, politiek vanwege de frictie die er is tussen 

het verkiezingsprogram en het standpunt van de tweede kamerfraktie. 

Dit is waar we over spreken, dit is de orde. Is u dat duidelijk, 

bent u het daar mee eens. Ik zie geen protesten dank u wel. Dan 

spreken we nu over het voorstel van de heer Meijeran om de regels 

10 en volgende van bladzijde 34 te schrappen althans voorzover 

dat het kiesrecht buitenlanders betreft. 

Meijeran. 

12 tm 16 dacht ik voorzitter en niet inhoudelijk is mijn voorstel. 

Mijn voorstel is zuiver procedureel zoals ik daarnet heb geschetst. 

Dan wou ik mevrouw Verkerk-Terpstra er toch wel op wijzen dat het 

woord verkiezingsprogramma een amendement was nummer 317 of daarom

trent van precies dezelfde strekking als wat nu hier in het liberaal 

manifest wordt voorgesteld. En dat we dat in maar hebben verworpen. 

Dat weten we allemaal nog. 

Jawel, maar dat is een deel, dat heeft mevrouw Verkerk in ieder geval 

niet genoemd, dus ik handhaaf gaarne mijn voorstel. 

Maar u hebt gelijk als het gaat om 12 tm 16. 

Het woord is aan de heer Vonhoff • 

. Mijnheer de voorzitter voor alle duidelijkheid een ding. 

Het spijt mij heel erg mijnheer Vonhoff maar het gaat nu om een 

procedurevoorstel van de heer Meijeran. Dat heeft hij zelf gezegd. 

Het gaat om de inhoud van het schrappen van 12 tm 16, niet anders. 

Ja we kunnen erover stemmen, maar we zijn als partij hier bijeen 

om met elkaar te overleggen en we zullen dat ook doet. Het woord 

is aan de heer Vonhoff. 

Mijnheer de voorzitter ik dacht dat het toch verstandig was om 

hierbij even naar de inhoudelijkheid van de beslissing te kijken. 

In de eerste plaats is er terecht opgemerkt denk ik dat de 2d kamer

fraktie en de eerste kamerfraktie is wat dat betreft onderweg 

gebruik maken van de vrijheid daar is ook naar verwezen die hoe dan 

ook ook men over welke stukken ook gesproken en gestemd heeft. 

De partij is daar niet overmatig duidelijk in geweest. Dat die nogal 
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tegenstrijdig zijn geweest en de partij staat als hier geschrapt 

w0rdt opnieuw aan de vooravond van een onduidelijke beslissing. 

Want als er geschrapt wordt dames en heren dan zal er blijven staan 

en dat is terecht dat het beleid uitgaat van ~1ederzijdse verdraag

zaamheid en rechtvaardigheid, negatieve discriminatie moet vermeden 

worden, pluriforme samenwerking en dan komt de zin de heer Meijeran 

1
heeft terecht gezegd dat die niet voor schrapping in aanmerking komt 

1 
zij dienen dan ook op alle terreinen als zodanig te worden beschouwd 

en behandeld. Komt daar een uitwerking in in het kiesrecht die is 

zeer relevant, die is zeer passend als de vergadering die uitleg 

en die relevante r-assages schrapt dan neemt de vergadering schijn

baar een beslissing, maar in feite is dat niet zo, want de passage 

d3araan voorafgaande geeft volkomen het recht aande beide kamer

frakties om te doen wat ze gedaan hebben. Met andere woorden men 

kan denk ik hier niet zeggen dat men dan een beslissing genomen 

heeft. Dnor te laten staan behoudt deze vergadering en dat lijkt 

mij v~or een vergadering een aantrekkelijke positie voorAl als de 

ve~gaderin3 zichzelf serieus wenst te ne~en dan behoudt, neemt u 

mij niet kwalijk dit was een argument, ik zal wel op rle vol:ende 

vergadering horsn dat het verbaal geweld was, mijn excuses rl~ar

voor, ~~ar het lS in ieder geval zo dat het naar mijn gevoel dan 

erg verstandig om dit wel te laten staan omdat daarmede binnen 

rlit heel duidelijke en gecompliceerde vraagstuk de partij dan 

bij de kieswet die volgen moet op de grondwetswijziging die aan

staande is een duidelijke gigance geeft. Dan is de partij eruit, 

rlan is ver~erpen van Sneek aanvaarden van dat, tegenspreken van 

Utrecht en ik weet niet in welke gewesten men zich ~eer opgewonden 

heeft daar is men dan in ieder geval over uit en dan heeft deze 

partij op deze late wat winters aandoende decemberavond een 

beslissing genomen waarmee de fraktie heel nadrukkelijk uit de 

voeten komen. Schrapt men dan betekent dat dat men er en daar 

zou ik ook best voor voelen de frakties mogelijk maakt om hierin 

volibmen eigen gang te blijven gaan. Overigens zonder last en 

ruggespraak mag elk kamerlid dat naar mijn gevoel altijd wat er 

oGk wordt aangenomen. 

Wel wij kunnen dan nu tot stemming overgaan. Wij spreken over het 

schrappen van 12 tm 16. Het voorstel van de heer Meijeran ja ik 

dicht het u maar even toe, het voorstel van de heer Meijeran is 

om 12 tm 16 te schrappen. Wie is voor blauw, tegen. Geel voor, 

tegen. Groen voor, tegen. 
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Voorzitter er is voor gestemd voor voorstel 221 voor en 441 tegen. 

De regels 12 tm 16 blijven staan. 

Meijeran. 

Voorzitter regelementair zou dit kunnen maar ik dacht dat de verga

dering toch al zo onvoltallig is dat de hele discussie, dat u 

bovendien heeft toegezegd we zouden een inhoudelijke discussie 

kunnen krijgen om dan precies te zeggen wat we wel willen omdat 

dus uitdrukkelijk gesteld. Ik had dus het voorstel van orde om 

morgen dit punt in alle rust nadat we het hebben kunnen overwegen 

en dan met een schriftelijke stemming die kan makkelijk geregeld 

worden morgen in het begin te worden gehouden. 

Lijkt me geen enkele zin te hebben. Er is een er zijn veel mensen 

aanwezig en er is bepaald geen sprake van een onvoltallige verge

lijking met daarvoor. Er is gelegenheid geweest tot inhoudelijke 

discussie. Ik neem het voorstel van orde van u niet over. De heer 

den Ouden gaat nog verder met een amendement en dan schorsen 

we de vergadering tot morgenochtend tien uur. 

Ik kom aRn amendement nr. 39 dat is het amendement van de afdeling 

Hilversum. Wie wenst over het amendement het woord. 

De heer Hilversum. 

Mijnheer de voorzitter ik dacht dat de tekst, wij vinden dat de 

tekst hier zoals wij die ingediend hebben zeer duidelijk verwoord 

is en iedereen heeft er duidelijk kennis van kunnen nemen. Ik dacht 

dat er verder weinig woorden aan toe te voegen waren, waarom wij 

dit gehandhaafd willen hebben. 

Swart. 

Ja voorzitter naar mijn gevoel riekt dit amendement toch een beetje 

naar een truc, want de tekst van de motie daar begrijp ik niet 

zoveel van moet ik eerlijkheidshalve zeggen maar het venijn zit hem 

in de toelichting. Die toelichting die is letterlijk gelijk aan 

de toelichting van amendement wat toen in het congresboek nr. 159 

had en wat bij het secretariaat 593 ~2d van dP kamercentrale 

Dordrecht. Dat amendement is toen in Enschede met een ~uirlelijke 

meerderheid verworpen. En dan vind ik het ~·at curieus dat op deze 

manier de tekst van die toelichting toch weer ~or~t ~~~~~rcrht in 
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Voorzitter ik ~oet J~vendien zeggen even afgezign van de opmerking 

van de heer Swart dat de toelichting niks te maken heeft met het 

moti8 die v~orligt, ~ant die toelichting die gaat eigenlijk over 

heel andere passages. De motie heeft betrekking op bladzijde 35 

regel 1 tm 4 en die toelichting die slaat volgens mij op andere 

passages dus ik heb dit hele verhaal niet wel kunnen begrijpen. 

Hilversum. 

Ik dacht bladzijde 34 regel 21 mijnheer de voorzitter. 

Ja maar hier staat heel duidelijk 39 afdeling Hilversum bladzijde 

35 regel 1 tm 4. 

Hilversum. 

Dat heeft u ervan gemaakt niet Hilversum. 

Dat hebben wij er niet van gemaakt wij hebben dit ook maar voor 

onze neus gekregen. 

Hilversum. 

Sorry wij hebben een voorstel ingediend waarbij wij dit geclaimd 

hebben en daar hebben wij bij gezet bladzijde 34 regel 21. 

In de brief die naar de kamercentrale gestuurd en naderhand naar 

het hoofdbestuur. 

Ik moet u zeggen ik meen mij en ik zal het onmiddellijk even 

nazoeken ook te herinneren welk amendement de afdeling Hilversum 

letterlijk heeft ingediend. 

Die heb ik bij me die kunt u zo van mij krijgen. 

Dat is 39 en daar staat ook bij ja hoor zoals die hier in de oor

spronkelijke tekst staat zo is die letterlijk in vrijheid en 

democratie overgenomen. Dus ook inde oorspronkelijke tekst zoals wij 

die hier voor ons hebben slaat de toelichting niet op de motie die 

door de afdeling Hilversum is ingediend. Ik wil verder ook nog 

wel iets zeggen. 
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De afdeling Hilversum dient een motie in waarin gezegd wordt deze 

passage zou duidelijker moeten worden gesteld. Thans zou bijvoor

beeld kunnen worden gelezen d~t de VVD tegenstander is van zieken

f8ndsverzekeringen. De eigen bijdrage wordt te zeer als uitzondering 

gezien. Met deze tekst ~ls die hier wordt aangenomen daar kan de 

commissie niet mee uit de voeten, want het probleem is dusdanig 

gecompliceerd en dusdanig genuanceerd dat dit voor de commissie 

geen goede richting is om de tekst aan te passen. Wij hebben 

op alle mogelijke manieren in de oorpsronkelijke tekst zoals die 

aan het congres is voorgelegd geprobeerd aan te geven wanneer en 

in welke mate wij eigen bijdrage gewenst achten. Ik dacht dat er 

in het eerste deel van de passage dat daar behoorlijk ver gegaan 

werd. In het tweede deel van de passage wordt het voorwaardelijk 

gesteld, dat is ook precies de bedoeling van de commissie en wij 

kunnen nogmaals wij kunnen als deze motie wordt aangenomen daar 

kunnen wij niet mee uit de voeten omdat die veel te algemeen 

is gesteld. Dat is het probleem wat ik wel op tafel wil leggen. 

Hilversum. 

Mijnheer de voorzitter gezien de gladheid buiten willen wij uw 

voetengang niet moeilijker maken. Wij trekken hem in. 

Dank u wel de motie is ingetrokken en zijn we aan het slot gekomen 

van dit hoofdstuk. Ik geef het woord aan de heer Kamminga. 

Even een punt van orde. We zijn enigszins achter geraakt want mens 

en gezondheid is nog niet behandeld. Daarvoor hadden we drie kwar

tier gepland. Vanavond u bent er allemaal nog op de agenda staat 

dat we morgenochtend om tien uur beginnen. Hebt u er bezwaar tegen 

wanneer we om half tien beginnen morgenochtend. Mag ik even peilen. 

Wie heeft bezwaar. Dat zijn er teveel. We beginnen om kwart voor 

tien, nee om tien uur. De vergadering is geschorst tot morgenochtend 

tien uur. 

De vergadering is heropend. 

Ivm autopech is het niet mogelijk nu om het hoofdstuk mens en gezond

heid eerst te nemen. We beginnen met mens en omgeving. Het is het 

amendement 41 van de afdeling Hilversum. Iemand uit Hilversum die 

een toelichting wil geven. 

Daar is de heer Hoefnagels dan beginnen we toch met mens en gezond
heid. 
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In het stembureau zitting willen nemen mevrouw vd Pas, mevrouw Ament 

de heer Goudswaard, de heer Ciaassen en de heer van Duin. 

Dan wil ik graag beginnen met nr. 19 van mens en gezondheid. 

Amendement van de afdeling Bennebroek. Wil de afdeling daar zelf 

het wnnrd over voeren. Dan geef ik het woord aan de heer Hoefnagels. 

Goedemorgen. Voorzitter wij wilden de tekst graag handhaven, dus 

graag opnemen de verwijzing n3ar de omstandigheid dat de kosten 

van volksgezondheid niet zoals vaak wordt beweerd uitzonderlijk 

stijgen doordat de inkomens van vele medici te hoog zouden zijn. 

Het ~oet hier niet terzake of dat de inkomens van vele medici hocg 

of te hoog zouden zijn. De opmerking die daarover te : 

~3t~2t in de volgende zin. ~at hier terzake doe~ lS dat het binnen 

ons program~a van het grootste belang is dat we er op wijzen dat 

rle kosten van volksgezondheid de pan uitrijzer, dat daa~ iets aan 

gedaan moet worden, maar dat dat niet is op dit door velen oppervlakkig 

genoemde terrein. Daar~n wilden we het graag laten staan. 

Is er nog iemand die daarever iets wil zeggen. Ie~and stem~ing. 

Jan stel ik v~or ~m het af te wijzen. Niemand stemming. Dan gaan 

~'e naar 20 een amendement van de afdeling Middelburg. Wil Middel

burg daar het woord nver hebben. De heer Hoefnagels. Nee. Wilt 

u daarover stemmen. Afgewezen. Dan gaan we naar 21 den Hagg. Wil 

den Haag er het woord over voeren. Ja. Mijnheer de Maar. 

De drie amendement 21,22, 23 ademen dezelfde geest. 22 van Hengelo 

gaat het verste en ik stel voor nm eerst 22 te behandelen dan kan 

wat 21 betreft, wat den Haag betreft het amendement vervallen. 

Als dus Hengelo misschien dit zou willen verdedigen dan kunnen we 

daar al of niet over stammen. 

Het is prima, ik heb alleen gisteren te horen gekregen wanneer den 

Haag ~1erd aangenomen dat Hengelo zijn amendement zou intrekken. 

Is Hengelo overigens hier aanwezig. Niet, dan stel ik toch voor om 

maar den Haag. 

Dan moet ik rlan voorstellen dat zoals het hier staat dat dit dus 

2n discussie komt. Het amendement 21 van de Haag tenzij het mogelijk 

is maar dat is misschien niet mogelijk dat amendement 22 door mij 

wordt overgenomen en dat dan ook in stemming komt of in discussie. 
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De commissie is van mening dat de second apinion daar gaat het om 

een op zichzelf goede zaak is. Het stellen van het recht op een second 

apinion zonder enige beperking doet de kosten van volksgezondheid 

wederom de pan uitrijzen. In ieder geval is het zo dat wij op dit 

moment de konsekwenties daarvan niet exact kunnen overzien en 

dat men op volksgezondheid op dit moment meent dat het grote kosten 

zou geven in de sfeer van de ziektekostenverzekeringen in het 

bijzonder de ziekenfondsen. Nou vandaar dat we dus een beperking 

hebben aangebracht. Uit de partij is uit verscheidene amendementen 

alle drie deze amendementen, want er waren er nog meer, gebleken 

dat men daar toch een onderstreping van wenste. Sterken dan wij 

in de oorspronkelijke tekst hadden. Wij vinden dit het schrappen 

van de beperking onjuist, mede tegen de achtergrond van het algemene 

beginsel van het hoofdstuk waarin het ook gaat over kostenbeperking. 

En daarom hebben wij gezegd goed laten we het dan pnderstrepen met 

het amendement 23 van Hilversum. Dus ons standpunt zou zijn 21 

verwerpen, 22 verwerpen, 23 aannemen. 

Dat is dan wel het meest zwakke hoewel ik u moet bestrijden dat 

in het algemeen gesproken dat geldt ook voor dit hoofdstuk dat 

men moet eerst de doelstellingen formuleren en dan later de financiën 

invullen. Wanneer we voortdurend spreken voor de kostenbeheersing 

bij welk onderwerp dan ook dan gaat de economie ook heersen over 

onze leefbaarheid. En ik acht dit een verkeerd punt. Ik dacht dat 

het principe waar het hier om ging is dat de patient is in Nederland 

mondig geworrlsn en hij moet daar ook gebruik van kunnen maken 

en wanneer hij twijfelt terecht on ten onrechte aan een onjuiste 

benadering van zijn ziektegeval ~f wat dan ook dat hij daardoor 

een recht moet hebben <::~;n ander te kunnen reaelplegen. Ik vin,~ 

foorstellen dat ~en wil schrappen een ernstig geval bij twijfel 

nou juist een diagnose of therapie en dat men dat meer in ~!gemene 

zin wil zeggen om~~t er :Jok nog andere dingen zijn w~ardoor men 

zou kunnen ~illen 1-·isselen van arts. Als dan de za~l ~oet tenslotte 

beslissen dan zeg ik l~ten we 21 dan maar in stem~ing brengen, 22 

is teru~gstrck~en en dan kunnen we altijd nog 23 behandelen. 

Mag ik een op~erking ~3ken. Er is een misverstand dat er enig 

verschil van mening zou zijn over het kunnen wisselen van arts. 
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De principiele vrije artsenkeuze daar is iedereen voor dat staat er 

ook exact elders in de tekst. Het gaat hierom de vraag of je zelfs 

als je niet wisselt van arts naar een andere arts kunt gaan om de 

opinie van de eerste te bevestigen of te ontkennen. Dat is een 

kostenpunt dat we een kleine reserve hebben aangebracht. 

Meijeran. 

Een vraag van orde voorzitter. Er werd juist gezegd 22 is teruggetrokken. 

Daar heb ik niks van gemerkt. Ik dacht dat 22 welliswaar niet wordt 

verdedigd door de indiener maar gewoon op de agenda blijft staan. 

22 zou worden ingetrokken als 21 werd aangenomen mijnheer Meijeran. 

Het is dus niet ingetrokken. 

Tot op heden nog niet en daarom wil ik 21 nu in stemming brengen. 

Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen. Geel voor, tegen. Is aangenomen. 

Daar~ee vervalt 22. 23 de motie, het amendement van Hilversum. Wil 

Hilversum daar nog iets aan tnevoegen. De commissie geeft aan dat die 

het wil overnemen. Overnemen. Afdeling Utrecht met 24. Is Utrecht 

aanwezig. Afgewezen. Afdeling Hilversum met 25. Is Hilversum aanwezig. 

Dan wijzen we het af. Afdeling Amstelveen die wil de oude tekst claimen. 

Is Amstelveen aanwezig. Niet. Afgewezen. Afdeling die was niet aanwezig 

zoeven dus ik neem aan nog niet. Dan wijzen we het af. 

Me ij eran. 

Pardon voorzitter ik zou het wel willen aanbevelen op grond van de 

tekst die er in het stuk staat dat we hebben. 

Dan stemmen we. 

Ik zou deze opmerking willen maken, dat er is in de vorige algemene 

vergadering die ging over het liberaal manifest over dit nnderwerp, 

het gaat in dit geval dus over een aspect van euthanasi~, over dit 

onderwerp een motie aangenomen. Die motie luidde dat afgewacht moest 

worden de discussie in de partij en het werk van de commissie van 

justitie en de commissie volksgezondheid die gezamenlijk een sub

commissie h~dden benoemd die zich over dit onderwerp uitliet. Dat 

~en verder zich in het liberaal manifest niet over deze zaak moest 

uitspreken. Dnnrnn hcBft dr rnmmissie ~us dat amendement, die motie 

d · 1 d · - - _·_::_-~ >tuk en uitsluitend van e vor1ge ~-gemene verga er~~~ '-~· 
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een zinsnsde gebruikt, 3Bn kernzinsnede uit het rap 1.=rt van de werkgroep 

justitie-volksgezondheid. Ik heb de indruk dat wij slordig handelen 

als we nu terug ga8n naar een corpsrankelijk amenrle~ent ~f een stuk 

tekst dat nok verd~enen is, verdwenen op grond van een ~otie. 

Wilt u nog stemming mijnheer Meijeran. Nee, dank u, dan is het afge

wezen. 28 A~stelveen niet aanwezig, afgewezen. 

Graag kort. Ik weet niet waaro~ u dat nu al zegt voordat ik Uberhaupt 

iets gezegd heb. Ik moet zeggen dat ik zowel moeilijkheden heb 

met de oorpsronkelijke tekst als met deze, met het nieuwe wijzigings

voorstel. Maar het wijzigingsvoorstel vind ik nog slechter dan 

wat er in eerste instantie stond. Wat is mijn grote bezwaar. De 

zinsnede veel van het standpunt aangaande de abortus is terug te 

vinden in het wetsontwerp dat in 81 eindelijk een meerderheid 

verwierf zowel in eerste als tweede kamer. Dat neemt niet weg dat de 

nieuwe wet in sommige ook liberale kring te ver gaat, andere juist 

niet ver genoeg. Ten eerste verwondert me wat dat in deze er dus 

geen standpunt helemaal niet ingenomen wordt. Ik kan sommige dingen 

zeggen die laat ik nog even vrij aangezien de vorige discussie is 

dat ook aan de orde geweest bij euthanasie. Hier is wel een standpunt. 

De VVD heeft een standpunt over abortus. Ik zou met name dus dat 

laatste stuk, ik vind het ook vervelend als het erin komt zoals het 

er nu staat dat zou betekenen dat we de eerste tien jaar zolang als 

_ wij vinden dat het liberaal manifest een zekere werking heeft niet 

meer aan een wetswijziging op dit punt zouden moeten meewerken, 

want we hebben ons dan vastgelegd zoals de wet nu is dat vinden wij 

verder een goede zaak. Dat dacht ik dat we daar ons niet voor 

moeten uitspreken, dus wat dat betreft zou ik dan toch de gehouden 

tekst willen vasthouden, want daar staat dat niet in. 

U wilt dus de oude tekst. 

Ik heb eigenlijk nog liever, maar ik neem aan dat dat niet kan volgens 

de procedure dat dat laatste stuk tussen veel en genoeg niet overge

nomen wordt. Dat eerste gedeelte van de wijziging daar heb ik geen 

moeite mee, manr dat tweede stuk als dat in stemming kan worden 

gebracht heb ik dat nog veel liever. 

Stukjes kunnen ook. 
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Nou dan zou ik dat als voorstel willen doen dat het stuk dus dat zoals 

nu de wetgeving is dat we daar ons verder in vinden dat we dat verder 

in stemming moeten brengen. Dat is regel 28 van pagina 26 of regel 27 

veel van het standpunt tot het einde. 

Tot het eind dat wilt u eruit en het eerste stuk laten staan. Ik breng 

dat nu in stemming. 

Meijeran 

Als we het toch over stukjes hebben mag ik er dan op wijzen dat er nu 

staat dat de arts door de wet in staat gesteld moet worden om wettig 

te handelen, dat de arts door de wet in staat gesteld moet worden om 

naar zijn overtuiging te handelen. Maar als die overtuiging toleranter 

zou zijn dan de bestaande wet zal de wet niet toestaan dat de arts naar 

die verdergaande overtuiging handelt. En bovendien staat er dan aan 

het slot het wetsontwerp, ik dacht dat de wet nog niet in werking is 

maar wel als wet is aangenomen en ik dacht dus dat de wet ongeacht 

welk stukje u schrapt in ieder geval wel enige herziening behoeft om 

hem wat logischer en wat meer op de komende vijf of tien jaar te 

richten. 

Hoefnagels. 

Er zijn nu dus twee dingen aan de orde. Dat schrappen van dat laatste 

deel. Het komt mij voor dat er ook in gezegd wordt dat die ook mens 

in liberale kring niet ver genoeg gaat. Dus dat wij niet zouden kunnen 

meewerken aan een wijziging van de wetgeving zie ik eerlijk ~ezegd niet 

zo zitten. Ik zelf zou er wel voor zijn, maar dat doet op dit moment 

niet ter zake. Veel van dat standpunt staat in het wetsontwerp. De 

verwijzing is ons eigenlijk ook opgedragen door een motie door de 

vorige algemene vergadering over dit onderwerp. Ik moet toegeven 

dat de verwijzing op de wijze wat zwak is, dat geef ik wel toe. Maar 

op dit moment konden we niet anders. Belangrijker vind ik eigenlijk 

dat eerste deel, dat wat mijnheer Meijeran zei overtuiging en wettig 

daar ziet hij een strijdigheid in. Ik zie dat op dit moment niet maar 

ik wil er gra~g een keer naar kijken, misschien dat we dat dan non 

mogen doen. 

Stemmen en dan stemmen over het schr~ppen van het tweede gedeelte vanaf 

veel t!T. genoez. Uie is blnU\tl vonr, voor schrappen rlus, t'~'-' ;·. C:eel 

voor, tcoen. Groen voor, tegen. Aan3enomen. Dan gaan we naar 30 

afdelin~ Hilversu~. Hilversum aanwezi~. 



,.,e ers •·'CJ:l:::--1 j s •:·se rreespel:on. \.Ie 7Ullsn het k':'rt l,~uden. Hilversum 

heeft het Qmsndsrn~nt gehandh~~fd doorrl2t ~·ij ~enen dat het hier 

niet p2~t. Jit hoefrlstuk past veel bEter in mgns en welzijn is onze meninJ. 

Meer WCJU ik er V8orlopig op eerste instantie. 

D~n breng ik het in stemming, de commissie vindt namelijk d~t het 

·~el hisr p2st. Amendement 30 van Hilversum komt in stemming. 

Blauw voor, tegen. Geel voor, tecen. Groen voor, tegen. Verworpen. 

31 Leiden. Is Leiden aanwezig. 

Van Dort afdeling Leiden. 

Dit amendement trekken we terug. 

Dank u wel. Dan gaan we naar 32 afdeling Rotterdam. 

32 is in verband met de tijd niet belangrijk genoeg om daarover te 

discussieren denk ik. Wij trekken het in. 

Dank u wel en 33. 

Maar dan blijf ik even staan voor 33. In het algemeen zijn wij niet 

zo voor een hele reeks voorbeelden, dat leest vaak erg moeilijk en 

bovendien is het zo dat men dan al gauw kan constateren dat er 

toch wel weer een bepaald voorbeeld in de reeks ontbreekt 

vandaar dat we het stukje van thorax foto tm hulpverleningsposten 

willen schrappen. 

Het is er namelijk ingekomen door een motie en op verzoek van de commis

sie volksgezondheid. En ik heb begrepen dat de bedoeling daarvan de 

volgende was. Wij hebben het hier over dat wat de overheid aan ingrepen 

zou kunnen doen op het gebied van de volksgezondheid en de commissie 

volksgezondheid het dus zinvol echtte om zoveel mogelijk die dingen 

ook op te sommen. Daarmee heb je nooit een limitatief karakter want 

er gebeurt altijd iets nieuws daar ben ik het over eens, maar dat 

het in ieder geval een beperkende werking had. Dat vond ik wel liberaal 

en daarom hebben wjj het overgenomen. 

Dan breng ik het nu in stemming. Blauw voor, tegen. Geel voor, tegen. 

Groen voor, tegen. 
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Dames en heren wij gaan nu snel verder met het volgende hoofdstuk mens 

en omgeving. En aan de orrle is het amendement van de afdeling 

Hilversum nr. 41. Wenst Hilversum het wcorrl. 

Een kort woord mijnheer de voorzitter. Afdeling Hilversum handhaaft 

amendement 1861 omdat wij vinden dat de tekst ongewijzigd gebleven lS. 

Er wordt nog steeds verondersteld dat de burger weet hoe hij de 

natuur aantast en hoe dit kan worden voorkomen. Een onjuist uitgangs

punt vinden wij. De overheid moet hier het voortouw nemen. 

Het woord is aan de heer van Aartsen. 

Mijnheer de voorzitter met dat laatste ben ik het geheel eens met 

de afgevaardigde uit Hilversum. Het betreft hier alleen echter een passagE 

waarin het gaat om de aansprakelijkheid van de individu voor het 

milieu en het leek de commissie niet verstandig om in die passage een 

tekst op te nemen een ~assage zoals door Hilversum voorgesteld, die 

eigenlijk alleen voorschriften kent. 

Wij hebben destijds over dit punt nogal uitvoerig gediscussieerd. U 

weet dat destijds is aangenomen in de vergadering ik geloo~ ~at het 

in Nij~sgen was dat wij bij v~crtduring ons er bewust van moeten zijn 

dat wij een keuze moeten maken en een evenwicht in st~nd moeten houdAn 

tussen econoMische noodxakelijkheid, ecologische mogelijkheid en 

vJ e 1 zij n s \11} e 'l '" '~ l i_ j \< ,., "' ~ ' • T ': ' - ~• : n 8 te herinneren d R t toen he t ""' ": s aan ge-

norr.en dat Hilversum sen :::mgeveer gelijke m:JtiB, or,;;_;ndement heeft 

ingetrokken. Ik heb tegen dit amendement geen enkel bezwaar. Ik zou ~et 

zelfs willen ondersteunen. Het is goed dat het er nog eens een keer 

in komt en ik geloof dat ~et is jammer dat we destijds bij de besinsal

verklaring de plaats van ~e msns niet in de beginselverklaring hebben 

kunnen opne~en, maar hos meer wij de nadruk er :JP legJen dat we ons 

bij voortduring bewust moeten zijn VRn de aktie tussen mens en zijn 

omgeving hoe beter het is. En ik zou gaarne het amendement van Hil

versum ondersteunan. 

De heer van ARrtsen. 

De heer de ~aar heeft al aangegeven dat in het liberaal manifest en ~el 

1n de inleiding tot dit hoofdstuk al datgene staat vermeld waar hij zozeer 
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aan hecht en waaraan de commissie ~ok zesr hecht. Ik znu nog een keer 

~~illen herhalen het gaat hier ~et naMe om de mogelijkheden die het indi 

vidu kan hebben om bij te dragen aan een goed milieubeleid. Het is in 

de contekst van een passage waarin wordt gezegd dat van alle een bijdrage 

wordt verwacht en ik geloof niet dat het op dit punt past, maar nogmaals 

de intentie van commissie en de voorstellen als hier in de zaal is 

dezelfde. 

Ik ga nu stemmen. Blauw voor, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

Aangenomen. Amendement 42 van de afdeling Hilversum. De commissie wil 

dat overnemen. Niemand bezwaar. Amendement 43 van je afdeling Hilversum. 

Mijnheer de voorzitter afdeling Hilversum die stelt voor alsnog de 

voorgestelde zin toe te voegen daar er niet over visuele entreiniging 

genoemd wordt. Eventueel zou een paragraaf over landschapsschoon 

toegevoegd kunnen worden. 

Niemand meer in eerste instantie. Het woord is aan de heer van Aartsen. 

Voorzitter ook hier ontmoeten de commissie en Hilversum elkaar. Onze 

intentie is dezelfde. Ik heb alleen de indruk dat in de passage waarin 

het hier gaat, het gaat hier om milieu aantanstende aktiviteiten dat er 

ook onder begrepen zouden kunnen worden de ingrepen in de structuur 

van de bodem. Je zou er over kunnen twisten of over een dergelijke 

passage zou passen, zou moeten passen een opmerking over ingrepen in 

de sfeer van het landschap. Maar au fond heb ik geen bezwaren tegen dit 

amendement. 

Als de commissie geen bezwaar heeft tegen dit amendrement, dus dat betekent 

dat zij hun afwijzing intrekken en dan nemen we het over. Kan de ver

gadering daarmee akkoord gaan. We komen dan tot amendement 44 van de 

commissie ruimtelijke ordening. Wie wenst daarover het woord. De heer 

van Aartsen soms. 

Ja mijnheer de voorzitter ik geloof inderdaad dat bij de herschrijving 

van het manifest hier een fout in is geslopen en deze passage kan worden 

overgenomen. 

Dank u wel. Niemand bezwaar tegen overname. Dan gaan we naar amendement 

45 van de afdeling Rotterdam. Wie wenst daarover het woord. Niemand. 

de heer van Aartsen. 



Band 3 

Blad 70 

Mijnheer de voorzitter tegen dit amendement heb ik bezwaar. Ik erken 

dat niet iedere provincie op eigen houtje aan normstelling zal moeten 

gaan dnen- Het is een technisch uiterst gecompliceerde kwestie. Uiteraard 

moet er zoveel mogelijk rechtsgelijkheid bestaan. Maar nochthans is 

het zo naar de mening van de commissie dat de normstelling in Rijnmond 

wel anders mag en kan zijn dan in of op de Veluwe. 

Dank u wel. Wenst iemand in 2e instantie. Niemand u hebt geen bezwaar 

tegen het verwerpen. Niemand. Dan gaan we over naar amendement 46 van 

de afdeling Hilversum. Wie wenst daarover het woord. 

Mijnheer de voorzitter de afdeling Hilversum meent dat niet alleen de 

provinciale overheid een rol speelt bij milieubeleidsplannen maar ook 

lagere overheden spelen hier een zeer belangrijke rol. Dus wij vinden 

dat we dit ook in de tekst duidelijk moeten opnemen. 

De heer. van Aartsen. 

Mijnhee~ de voorzitter inderdaad heeft de gemeente bij het milieubeleid 

denk alleen aan de hinderwetgeving een belangrijke taak. Maar waar we 

hier over praten dat zijn milieubeleidsplannen. De taak in het kader van 

het milie~ en althans een belangrijke taak in het kader van het milieu

beleid is gegeven aan de provincies. Het ontwikkelen van milieubeleids

olannen i~ een uiterst ingewikkelde ook technisch moeilijke zaak. Het 

is voor s~~mige prnvfncies zelfs al een heel moeilijk e kwestie om die 

2 a n te pak k:.:. r- , '·' · '; v. -- :. ~: '·': ' r-: en~' k rEl c h t. 

I~ heb het idee dat vnor een silisubclei~splan doodeenvoudig een ~~t 

gr~~er drAagvlak nodig is don alleen het draagvlak van de ge~eente kan 

bieden. 

Jank u wel, iemand ~n Ze instantie. Hoeft Hilversum behoefte a2n hand

h~vsn. J~ s~emmen. Blau~ voor, tegen. Geel voer, tegen. Groen voor, tegen. 

V e r't' n r pen • Je lichts 'l v Fl n de b 1 a u"'' e Go 1 f bra n cl en nog • 4 7 af de 1 in g 

Hilversum amenderrent. Wenst Hilversum toe te lichten ja. 

Nog steeds wordt e~ alleen in de kop iets gezegd over normen, mAar in 

de tekst zelf vinden wij niet over normen. Je eerste zin zou dan ~oeten 

luiden vinden wij ~at met de ont~r,ikkeling van een basisnormstelling 

kan v~or het milieubeleid tot een meerjarige planning worden overgegaan. 

We moeten meer spreken over nor~en vinden wij. 

Nou mijnheer de voorzitter ik zou dit amendement doodeenvoudig willen 



nf•,·ij zen OJ-C rl'3ze r.:;rnnd d0-l:: n"l'lL' rn:i j 'l indruk een oplrJssing g~vnnden kan 

\.•lOrden d:Jo::: rJe kop net lr•"Jt hoger tr:: plél?tsen dF:Fl r-Jie IIU staat. 

zo ta doen. Jan gaan we naar amendement nr. 48 van Hilversum. 

Wij vinrlen dat lang niet alle steden een bron v2n cultuur hebben. 

Jaarom vinden wij dat we het nok niet zo moeten zeggen. Steden zijn VaCJk 

rijk aan cultuur, maar zijn niet altijd een cultuurbron. Misschien 

een woordspeling maar sorry. 

Je heer van Anrtsen. 

Als ik dank in die sfeer mag doorgaan, steden zijn niet de enige bron 

maar wel een bron van cultuur en ik zou aan de afgevaardigde van 

Hilversum V1illen zeggen dat sommigemster:len rijk aan cultuur zijn, 

andere niet dus ik voel er eigenlijk niet veel voor om dit amendement 

niet te bestrijden. 

De sommissie neemt het over. We gaan naar 49. Hilversum toelichting. 

Als de commissie het overgenomen heeft hebben wij daar geen enkel 

bezwaar daartegen mijnheer de voorzitter zoals het hier staat. 

Iedereen heeft het overgenomen. We gaan naar 50 Hilversum. 

Heel kort mijnheer de voorzitter. Wij vinden dat het parkeerprobleem 

duidelijker omschreven moet worden en niet het parkeerprobleem in de 

r~ndstad. We zitten overal met die stukken blik. Soms zijn ze weleens 

een keer noodzakelijk, maar vaak heb je er ook zeer veel last van. 

De heer van Aartsen. 

Nou vo~rzitter er staat in de tekst van het manifest dat in de randstad 

vooral een verstandig autogebruik nodig is. We hebben duir:lelijk willen 

benadrukken dat juist in dichtbevolkte gebieden men een zeer verstandig 

gebruik moet maken van de auto. Het openbaar verv8er kan daar ook een 

belangrijke rol in spelen en ik vind dit eigenlijk een te vergaande 

detailsring van de tekst. 

Voorzitter ik vind wat dat betreft dat voorbee~ als Eimdhoven, de 

S oort dinqen. Dat die net zo qoed onder dit karakter mijnstreken en dat _ _ _ 

kurnen V"'lllen rlus iv 2-teun VJ;:Jt dat bP.treft Hilversum. 
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i~eij e riln. 

Als u het te g8dRtailleerd vindt d~n zou u er ook wat van weg kunnen 

laten, dat lijkt mij dan n~g ~·el zn praktisch, maar verder ben ik het 

eens met dR strekking van dit amendement en de angel g~at er al wat 

tJit ~Is je zegt de twee helften om te draaien. Je moet het aa~trekkelijk 

make~ en ~an kun je zeggen vooral in de ran~stad, maar je kunt het ook 

'Aieolaten • 
..; 

Niemand meer in 2e instantie. Het woord is aan de heer van A2rtsen. 

Het betreft hier een uit·' _< .: ,·, ~ v ~ pa3sage die er staato Er wordt 

nu =en element aan 

spitsen daar heeft mgn op zich wel gelijk in. Het betreft een uitwerkinç 

van rle tekst van het liberaal manifest. Als de vergadering dat 7DU 

'·•.il.}_e:-J heeft de commissie daa:::- gec;n enl<:el beZ'li'Flar te:jsn. 

~e ~~rgarlering wil het rlenk ik en de c~m~~ss1e heeft geen be7~a~r dus 

het wordt overeenkomst~c de ~·ensen van de vergadering gedaan. Ik gan 

nu naar amendement 51 van de afdeling Hilversum, dat wordt overgenomen. 

Niem~nd het woord. Dan gaan we naar 52 afdeling Hilversum dat word~ 

afgewezen door de commissie. ~enst Hilversum toelichting. 

Heel kort mijnheer de voorzitter ons voorstel om een zin toe te voegen 

is niet ingevoerd. Men Jenks ook bijvoorbeeld aan de mogelijkheden 

tot benutting van afvalwgrmte. Wij vinden dat dit rlus onk in de tekst 

opgenomen zou mGeten worden. Voor de toekomst benutting van afval

warmte. Bij de energiebezuiniging maken we ons er erg druk mee en voor 

om die afvalwarmte te benutten, laten we er dan ook iets over zeggen. 

Nog iemand in eerste instantie. 

De Maar. 

Het amendement 52 is natuurlijk een prachtig amendement zij het dat er 

een zin in staat die niet juist is althans van de dag van vandaag 

niet meer als juist wordt ervaren. Men denkt wanneer men uitgaande 

van het principe van de nieuwe schaarste in de economie dat dat werkgele

genheid zou kosten. Er zijn evenveel geleerden of u dat tussen aanhalings

tekens 1vil plaatsen of niet doet niet terzake die kunnen aantonen rlat 

het eerder werkgelegenheid schept dan dat het werkgelegenheid afbreekt. 
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Ik zou het amendement 52 willen steunen echter zonder de zinsnede 

zonder dat evenwel de werkgelegenheid in gevaarkomt. 

Houwing. 

Kunt u mij misschien zeggen mijnheer de voorzitter of de laatste regel 

dit is een geaccepteerde zaak we moeten dan zeggen of dat een onderdeel 

is van de tekst van het amendement of dat het een toelichting is. 

Niemand meer in eerste instantie het woord is de heer van Aartsen. 

Voorzitter eerst een opmerking van wat meer procedurele aard. Ik krijg 

niet de indruk dat het hele vraagstuk of een schaarste economie of 

een groei eoonomie ten principale thuis hoort in de milieuparagraaf. 

Het komt er natuurlijk wel aan de orde. Dat is dan ook gebeurd ik mag 

verwijzen naar de inleiding van de milieuparagraaf waar overneming van 

een amendement van den Haag naar ik meen de ideeën zijn verwerkt die 

de heer de Maar en ook de afdeling Hilversum sterk benadrukken. 

Er wordt benadrukt dat elementen die we in de afgelopen decennia 

hebben ontdekt een nieuwe schaarste zich niet door de markt laten 

reguleren. Dat het overheidsbeleid te dien aanzien sterk is toegenomen 

maar dat het volgens zonze indruk ook zal toenemen. Er wordt gesproken 

over het belang van het mil~èu voor de toekomstige generaties. Er 

wordt gesproken hetzelfde element vindt u terug in het amendement van 

Hilversum. Er wordt gesproken in de inleiding over een noodzakelijk 

evenvJicht tussen het economisch mogelijke en het economisch noodzakelijke 

Ik zie in feite in de inleiding van het manifest al verwoord wat 

in dit amendement wordt gevraagd. Tenslotte ook de heer de Maar heeft 

daar al op gewezen dat vind ik een belangrijk euvel van dit amendement 

we moeten verstandig omga2n met groei. U vindt datzelfde ook in de 

paragra~f mens en welvaart op pagina 57 als ik me niet vergis, maar 

dat kan betekenen, een verstandig groeibeleid kan betekenen verlies aan 

werkgelegeheid. Als we normen gaan stellen en dat willen we, dat moeten 

we dan kan dat ook betekenen het einde aan sommige ind~striele aktivi

teiten. U moet maar denken aan de sitautie in het noorden met de aard

appelmeelindustrie. Die situatie zullen we moeten opvangen door het 

scheppen van nieuwe werkgelegenheid, werkgelegenheid die ook met name 

te vineen is in de milieuproduktiesector.Maar stellen dat een economie 

die rekening houdt met het milieu kan zonder dat rlswerkgelegenheid in 

gevaar komt dat kan niet. 

Mijnheer de voorzitter ik zal dan graag dat laatste stukje zin int~ekken 
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Ja maar dan kunt u beter het hele amendement intrekken want dan loopt 

het niet meer. 

We trekken het 2n mijnheer de voorzitter. 

Amendement 52 ingetrokken, 53 overgenomen. Amendement 54 afdeling 

Vo orburg wie toelichting. Wie is tegen om het niet te schrappen. Dan 

is het afgewezen. Dan is nu het volgende hoofdstuk mens en arbeid 

aan de orde met als voorzitter de heer de Monchy. 

Dan beginnen we nu met het hoofdstuk mens en arbeid. Het eerste 

amendement wat voorligt is Naarden nummer 55 staande op bladzijde 

43 van het liberaal manifest. 

Meijeran. 

Er stond in de tekst volledige werkgelegenheid is bereikt wanneer 

alle arbeidsgeschikte mannen en vrouwen een betaalde arbeidsplaats 

kunnen innemen. We hebben gemeend dat volledige werkgelegenheid bereikt 

is als al die mannen en vrouwen die willen werken die plaats kunnen 

innemen van degenen die dat niet mochten willen, die vallen buiten 

het gezichtsveld, maar dat moet dan wel duidelijk blijken. Ik weet niet 

of u bedoeld heeft met de wijziging van arbeidsgeschikten in arbeids 

~ behavenden om iets hieraan tegemoet te komen dan moet ik dat dit 

ons amendement staat ook niet vermeld als te zijn verwerkt. We 

vinden dat_ niet hieraan tegemoet komen. De term arbeidsbehoevende 

mannen en vrouwen lijkt ons ook bijzonder moeilijk nadat te definieren. 

Taalkundig is het een slechte term, maar ook inhoudelijk. Wanneer behoeft 

iemand arbeid. En eigenlijk als je volledige werkgelegenheid zou kunnen 

hebben behoeft iedereen arbeid.We zouden ervoor zijn om dat arbeids

geschikten te laten staan maar in e~k geval toe te voegen dat het gaat 

om de mensen die willen werken. Want degene die dat niet willen die 

zouden dan de volledige werkgelegenheid uit het gezichtsveld trekken. 

Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Het gaat er om de mannen en vrouwen 

die willen werken. 

Wij menen dat met de term arbeidsbehoevenden zoals het hier in de 

tekst staat opgenomen en zoals het ook in de verschillende amendementen 

naar voren is gebracht bij de 85% dat het de wens van de afdeling 

Naarden voldoende tot zijn recht is gekomen. We hebben het woord arbeids-
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geschikten geschrapt omdat daar nog wel enig verschil van mening over 

bestaat in hoeverre men arbeidsgeschikt moet zijn om aan dat arbeids

proces te kunnen deelnemen. Tegenwoordig zijn er een heleboel mensen die 

arbeidsongeschikt zijn die toch voor een belangrijk deel wel geschikt 

zijn. We menen dat dat de zaak alleen maar gecompliceerd maakt en 

dat met de toevoeging van het woord arbeidsbehoevenden wat een normaal 

gebruikte term is in dit verband dat daarmee nk het amendement Naar

den voldoende is gedekt. 

Dan gaan we tot stemming over. Blauw voor, tegen. Geel voor, teaen. 

Grnen voor, tegen. 

Verworpen. Dan gaan 1:1e over tot het volgende amendeme:1-'c '<.1-': ;:: L:~::o;·::lc;,·c:--·'· 

56 Ede. Betrekking hebbende op uladzijde 44 van het concept. 

w~rdt ingetrokken. 

Dan gaan we over naar het amendement 57 en 58. Nu is gebleken bij nader

hand een overzicht dat amendement 57 reeds verworpen is geweest in de 

een van de vorige algemene ledenvergaderingen hetgeen dus niet in 

behandeling·kan worden genomen. Kan ik ook de afdeling Rotterdam verzoeken 

ermee akkoord te gaan en over te gaan tot amendement 58 wat min of 

meer dezelfde strekking en inhoud heeft. Dus we kunnen samen debatteren 

over 58. 

Voorzitter inderdaad komt 58 tegemoet aan een van de beide punten van 

Rotterdam. Het tweede punt ik weet niet zeker of dat destijds ook 

zo expliciet aan de orde is geweest in 57 dat wij,willen signaleren 

is in de tekst wordt gesuggereerd dat het arbeidsbureau samen met 

instellingen uit het welzijnsveld de mogelijkheden tot vrije maat

schappelijke dienstverlening moet inventariseren. Eerlijk gezegd heb 

ik de indruk dat dat technisch gezien een beetje moeilijk realiseer-

baar is. Als u zegt ja het is al afgewezen, we kunnen er niet mee verder. 

Het is afgewezen dus we kunnen er niet mee verder. Bovendien geloof ik 

dat uw punt inhoudelijk niet van zo direkt belang is als amendement 

Ede daar wat dieper op ingaand, want dat gaat echt op de principiele 

kant van de zaak in. Afdeling Ede. 

Ede handhaaft het amendement. Wij blijven van mening dat vrijwillige 

arbeid niet gehonoreerd moet worden alleen met een onkostenvergoeding 

moet worden volstaan. 
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Ja mijnheer de voorzitter het punt is vrijwillige arbeid en het punt 

zoals het hier is opgevoerd is duidelijk wat anders. Wat wij geprobeerd 

hebben te zeggen en wat naar onze mening ook in het amendement den 

Haag wat indertijd is aangenomen voldoende tot zijn recht is gekomen 

en die tekst is ook impliciet en exact zo overgenomen in het huidige 

manifest is dat wij in deze samenleving naar een vorm van arbeids

verhoudingen toe moeten die niet alleen maar wordt gekenschetst door 

de huidige vorm zoals we die kennen. De huidige vorm is een vorm waarbij 

vele mensen aktief zijn maar een toenemend mensen niet aktief. Daar

naast wordt er natuurlijk vrijwillige arbeid verricht maar dat is een 

heel andere zaak. Wij denken en daarom is dit manifest niet allèen 

voor de komende vier jaar geschreven maar voor een veel langere 

termijn dat deze samenleving in de komende tien jaar en daarna 

zal toegroeien naar andersoortige arbeidsverhoudingen waarbij mensen 

zowel in beroepssfeer als in wat men op het ogenblik nog noemt de 

niet betaalde arbeidssfeer aan het werk zullen kunnen zijn. Dat je daar

bij je dan vastlegt op alleen een onkostenvergoeding lijkt ons niet 

juist. Wij willen dat graag in het midden laten. Wij willen op dit moment 

zeggen we er kan dan een vergoeding dat woord dat hebben we ook met 

name gebruikt nav het amendement den Haag tegenover staan die aan

zienlijk lager ligt dan op dit moment in de minimumloonsfeer wordt 

uitbetaald. Maar we laten ons niet uit over het niveau van die betaling. 

Wij denken dat dat ook op dit moment ook nog niet ingevuld zal kunnen 

worden. Het is een vorm van arbeid waarbij vele mensen mogelijkerwijs 

~, in de toekomst opnieuw arbeid zullen kunnen vinden wat niet direkt 

alleen maar vrijwillige arbeid is met onkostenvergoeding maar wel dege

lijk een qepaalde dagtaak in kan houden waarbij een bepaalde vergoeding 

teg.enover kan staan, maar wat op dit moment denken wij nog niet echt 

concreet kunnen invullen. Het is een toekomstvisie. Het is een toekomst

beeld. Het is een vorm waarbij wij er naar streven om iedereen die 

dat wil zoveel mogelijk aan werk te helpen en ook werkzaam te kunnen 

laten zijn. In die taken van arbeid waarin men vindt dat men daar thuis 

hoort. En dat dit ruimer dan de vrijwillige arbeid van dit moment. 

Mevrouw Jdnker. 

Mijnheer de voorzitter de afdeling Groningen wil voorstellen om de 

hele passage van pagina 44 regel 20 tot pagina 45 regel 15 te schrappen. 

Wij vinden dat het resultaat deze nieuwe tekst teveel een compromis 

inhoudt. De oorspronkelijke tekst van het liberaal manifest de eerste 

versie ging uit van een bioloog, recht op een biologisch minimum voor 

iedereen ongea~ht. 
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Wij hebben die discussie gehad over het al dan niet rechtvaardig zijn 

van een dergelijke uitkering ook voor mensen die niet willen werken. 

De discussie in de zaal ging toen over heel kort gezegd loon naar 

\·Je r k en e n v! i e n ie t '"er k t z ::ll n i et eten • Te v e e 1 v in d en vd. j in d e z e 

nieuwe tekst die, dat compromis tussen die uitspraken en een recht 

op een biologisch minimum. Wij kunnen fr~" ver meegaan in de bezwaren 

van de komercentrale Gelderland in de inmiddels overbodig geworden 

motie, met name waar zij stellen dat een dergelijke werkverdeling een 

nieuwe quintairs sector zal doen ontstaan met nieuwe trendvolgers en 

wij vinden dat elders in het liberaal manifest de zinvolheid zowel 

maatschappelijk als voor degene die het vrijwilligerswerk doen voldoende 

wordt aangegeven. nit lijkt ons voldoende als politieke uitspraak. 

Als praktische bezwaren dachten wij ook dat een dergelijke taakverdeling 

een oneigenlijke taak zou geven aan de arbeidsbureaus en dat het aan

leggen van criteria welke maatschappelijke diensten voor een dergelijke 

honorering in aanmerking zouden komen erg moeilijk zou zijn. Evenals 

bij de beoordeling van wie wil niet werken en wie wil nog wel voor 

dergelijke maatschappelijke diensten ingezet worden. Om die reden is 

dat ook de uitspraak zoals die is wie ook geen maatschappelijke diensten 

wil verrichten in deze zin komt niet in aanmerking voor een uitkering 

wat voor dan ook die gaat te ver. Dit is gewoon niet praktisch uit

voerbaar. Een dergelijke taakverdeling van vrije maatschappelijke 

diensten met een kleine honorering zou haalbaar zijn in een maatschappij 

die overzichtelijk is en klein maar niet in een maatschappij waarin 

wij leven. Het liberaal moet geen fraaie maar onhaalbare principes gaan 

verwoorden, maar het moet een handfest zijn waarmee praktische politiek 

bedreven wordt. Daarom willen we dit compromis eruit halen. Helemaal 

vrijwilligerswerk is waardevol, dat wordt elders verwoord en dat moet 

genoeg zijn in het liberaal manifest. 

U dient dus een nieuw amendement in. Mag ik u even precies vragen welke 

regels u wilt schrappen. Misschien is het goed voor de duidelijkheid 

want uw voorstel moet namelijk eerst in behandeling worden genomen, dat 

is het verstgaande en precies vragen welke regels u zou willen schrappen. 

Wij stellen voor pagina 44 regel 20 tm pagina 45 regel 15. Het hele stuk 

alternatieve. 

Ik stel dan voor nu eerste het voorstel Groningen in behandeling te 

nemen. Het is namelijk het meest verstrekkend. 
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Voorzitter ik zou de vergadering willen wijzen op datgene wat reeds is 

aangenomen bij de beginselverklaring die toch van hoger orde is dan 

het liberaal manifest. In de beginselverklaring staat heel duidelijk 

hetzij die maatschappelijke vrije diensten willen verlenen een mens

waardig bestaan dient te zijn verzekerd. Dat betekent toch naar 

mijn idee dat met name aanvaarding van het amendement Ede daarmee 

regelrecht in strijd zou zijn. Want een onkostenvergoeding is niet 

een waarborg voor een menswaardig bestaan. Ik denk dat dat heel ~slang

rijk is dat de ve~gadering dat goed in het oog houdt. Ik zou het ook 

jammer vinden als deze op zichzelf toch wat onduidelijke kreet in het 

liberaal manifest door schrapping van deze passages geen enkele uit

werking zou krijgen want dan roepen wij de nodige vragen op. Ik zou 

dus aanvaardiqg van beide voorstellen willen ontraden. 

lebon. 

Het is op zichzelf formeel een wat wonderlijke aangelegenheid wanneer 

een congres na langdurige discussies en een van de vorige congressen 

eerst een amendement van de kamercentrale Gelderland verwerpt, daarna 

ook na langdurige discussfueen amendement van de afdeling den H~ng 

aanvaardt, men vond dat uiteindelijk de meest duidelijke formulering 

van dit vraagstuk en is daar toen bij meerderheid mee akkoord gegaan 

om dat nu ~eer in een daorop volgend congres 1~eer te zeggen we gaan 

die aAngenomen zinsnede en dat aangenomen amendement gaan we weer schrappen. 

I k den k dat we d a n G i] 1 ;:: ·:" ~= _ ': 1~ ' c 1 -; :_ ! · L'C 1 ei d en on duid el ij k beleid 

als CJngres, als leden van de VVD gaan voeren. Dan weet ik in de 

publiciteit zou dat wat wonderlijk overkomen. Dat is een formeel argu

ment wanneer ik op zichzelf al zou willen adviseren om dit voorstel 

van Groningen niet te aanvaarden. Tweede argument is dat het liberaal 

manifest niet alleen geschreven is op grond van datgene waar wij nu 

in leven. U praat mevrouw over C8ncrete en haalbare politiek. Ik zou 

u er 8~ willen wijzen dat verschillende kabinetten bezig zijn hun 

problemen te hebben met de oplossing van het werkgelegenheidsvraagstuk. 

Het vorige kabinet heeft daar problemen mee gehad en het zal niemand 

verbazen en het zal ook niemand onbekend zijn dat het huidige kabinet 

diezelfde problemen heeft. En dat v1e alleen maar blij mogen zijn als 

we het niveau van de werkelozen op dit moment kunnen handhaven op 

het niveau waarvan het is en enige verbetering zit er dachten wij ook 

niet in. Waar gaat dan om als je een visie geeft op wat langere termijn 

is dat je probeert vormen aan te geven naar wegen te zoeken en dat 

gebeurt in alle kringen en daarin verschillen we ook allemaal niet zo 

erg veel om te zeggen waarmee en op welke wijze kunnen wij die arbeid 
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die iedereen toch nodig heeft voor zijn persoonlijke ontplooiing dat 

stellen wij toch zo centraal in onze samenleving. Hoe kunnen wij die 

arbeid verschaffen als dat in de vorm van betaalde arbeid kennelijk 

niet meer mogelijk is, op afzienbare termijn. Dan zullen we naar 

andere vormen moeten zoeken en dan kunt u niet zeggen dat iets onhaal

baar is als de huidige praktische politiek duidelijk zijn onhaalbaarheid 

op alle mogelijke terreinen heeft bewezen. En dan mag je alleen maar 

denken wij juist in dit soort discussies blij zijn wanneer er van 

verschillende politieke richtingen inclusief de VVD suggesties worden 

aangedragen die op dit moment helemaal niet aangeven en ook niet pre

tenderen dat dat een concrete invulling inhoudt, maar die wel suggesties 

aandraagt die ook elders worden geuit en waarvan je kan hopen dat op 

niet al te lange termijn dat wel oplossingen aandraagt voor het feit 

dat iedereen dan een bepaalde vorm van arbeid kan verrichten. En ook 

op die grond zou ik sterk willen aanbevelen deze huidige tekst te hand

haven. 

Ik geloof dat ook mevrouw den Ouden nog iets wil zeggen. 

Ja mijnheer de voorzitter ik wil nog op een aspect in dit verband de 

nadruk leggen. Als men kijkt naar het begin van de passage dan is 

daar het liberale uitgangspunt vervat dat wij erkennen dat een ieder 

die werken kan de vrijheid heeft om dat te doen op de wijze die bij 

zijn persoonlijkheid past. Dit is een punt wat wij zeer goed in het 

f'"'"', oog moeten houden. Als u pp de hoogte bent van het interview dat 

gehouden is met de heer van der Louw van PvdA in de haagsche post van 

2 weken geleden dan kunt u daaruit lezen dat in de kringen van de PvdA 

de visie leeft dat die mensen die om wat voor reden dan ook uit het 

arbeidsproces gestoten worden zoals wij dat thans nog kennen gedwongen 

zouden worden in de sector die wij dan omschrijven als vrije maatschap

pelijke diensten waar wij voor de mensen die vrije keus niet meer 

bestaat. Daarmee hebben zij in de eerste plaats het stigma gekregen 

niet meer in het arbeidsproces te kunnen werken, maar bovendien worden 

zij nogmaals gedegradeerd in devies want zij kunnen niet meer kiezen 

om te gaan werken in een sector waarvan de overheid zegt daar moet u 

dan maar aan het werk of u dat nou aardig vindt of niet. Ik vind dat 

wij als liberalen ervoor moeten waken dat mensen gestuurd worden naar 

plaatsen waar wij voor hun ontplooiing niet horen. 

Wie kan ik nog het woord verlenen over het meest verstrekkende voorstel 

Gronin~en om de hele paragraaf te schrappen. 
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Wij kunnen ons verenigen met het amendement zoals die door Gelderland 

en Ede zijn ingediend. Wij vinden toch wat daarnet zei de inleider van 

de amendementencommissie dat de wij toch als andere partijen daarvoor 

zijn. Ik dacht dat wij juist als liberale partij toch al ergens doods

benauwd zijn voor weer die quintaire sector die van overheidswege 

geregeld wordt en verdere ondergraving is van het vrijwilligerswerk. 

Als het ~llemaal zo moeilijk ligt en wij willen laten we dan in ieder 

geval het amendement schrappen en daarmee het amendement Groningen 

stoppen. Dan voorkomen we weer dat we in ons programma iets hebben 

wat electoraal bij onze kiezers, onze VVD weer slecht ligt. Dan 

beter schrappen en er niet over praten. 

!\1eij eran. 

Het procedurele argument van de heer Laban spreekt me na gisterenavond 

bepaald niet aan. Ik dacht dat je altijd mag kijken of je niet ergens 

op terug meent te moeten komen. ~n ik dacht bovendien dat we hadden 

afgesproken de beginselverklaring is vastgesteld, maar dat is onder 

het voorbehoud min of meer van wat er straks in het liberaal manifest 

zou komen. Als je het hier schrapt dan blijven we een puntje van 

studie houden voor later en dan strijden ze ook niet helemaal met de 

beginselverklaring. Maar dan gaan we niet in de concretisering toch 

enigszins waarvan van die kant zelfs gezegd ~~ordt dat het nog wat 

erg moeilijk ligt en hoe we dat precies zouden moeten doen. Ik geloof 

dat we schrappen rustig kunnen doen en geen enkel procedureel bezwaar 

hebben en ook geen inhoudelijke. 

Voorzitter als wij niet in staat zijn op dit moment om in suggestieve 

zin een invulling te kunnen geven op datgene ~1at in de beginselverklaring 

staat dan zijn wij eigenlijk een machteloze partij en dat zou ik een 

kwalijke zaak vinden. 

Ik wou, wie nog het woord. De heer Laban. 

Als laatste nog twee raakties op wat hier nog gezegd is- U zegt het zou 

slecht liggen in de partij wanneer wij op deze wijze daar een invulling 

van geven. Ik dacht dat het een wonderlijke zaak is wanneer je binnen 

een liberale partij en waarin je dan in zo'n passage de intentie geeft 

dat je .Juist een grotere ruimte en een grotere mogelijkheid voor vele 

mensen en een grotere keuze biedt om verschillende vormen van arbeid 

te verrichten hoe dat slecht zou kunnen liggen in onze partij. 
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Want W1J zijn er juist op uit om die keuze zo groot mogelijk te verruimen 

in het verlengde van wat mevrouw den Ouden heeft gezegd. Iets wat 

moeilijk ligt en wat nog niet volledig ingevuld is mijnheer Meijeran in 

een dergelijk liberaal manifest we schrijven geen verkiezingsprogramma. 

Dat is nou juist precies het verschil. Daar zitten alle concrete punten 

is is ook puntsgewijs genoemd. Hier in dit verhaal staan intensies en 

juist op dit terrein waarin zoveel problemen nog moeten worden opge-

lost wordt door iedereen onderkend is het juist zo waardevol om een 

duidelijke intentie aan te geven zonder dat dat nou al direkt een 

hele concrete uitwerkingsmogelijkheden staat vermeld. 

Dank u zeer we gaan nu over tot de stemming van het voorstel Groningen. 

Daarna zullen we nog even kunnen praten over het voorstel Ede. 

Groningen zegt dus de hele paragraaf schrappen. Blauw voor, tegen. 

Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. Het voorstel Groningen is ver

worpen, de alinea blijft staan. We gaan nu nog even praten over het 

voorstel Ede nr. 58- Heeft nog iemand behoefte om daar nog iets over 

te zeggen. Zo niet dan gaan we over tot stemming. Blauw voor, tegen. 

Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. Het voorstel Ede is verworpen. 

Dan gaan we over naar nummer 59 het voorstel Amstelveen. Is er iemand 

van Amstelveen die ik hierover het woord kan geven. 

Laban. 

Ik dacht dat datgene wat Amstelveen vraagt dat dat ook in de tekst dui

delijk staat. Er stond in de oorspronkelijke tekst een enige onduide

lijkheid over die vrije tijd. Dat hebben we geschrapt. Dat vonden we 

zelf achteraf ook niet zo duidelijk weergegeven. Ik dacht dat wat er 

nu staat een heel duidelijke vorm is en dat dat ook precies tegemoet 

komt aan wat Amstelveen wil. 

Blauw voor Amstelveen, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

Is verworpen. Dan gaan we over naar 60 afdeling Voorburg. Ik geloof 

dat we a2n kunnen nemen dat het voorstel is afgewezen door de vergadering. 

Dan gaan we ~ver naar amendement 61 Hilversum. 

Ja voorzitter het gaat hier bij het amendement past eigenlijk bij de 

oude tekst, maar in de nieuwe tekst komt het hier 8p neer dnt er 

gevraagd wordt om een toenemende participatie. Wij menen dat als dat 

vertaald moet worden in een nieuwe wet op de ondernemingsraden die 

verder gaat dan de huidige dat is na2r o~ze afdelings mening niet 

nodig. 
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De wet die er nu geldt bestaat nog maar een jaGr of anderhalf. Wij 

menen dat binnen die wet voldoende mogelijkheden bestaan om participatie 

betrokkenheid enz. te realiseren en een toene~ende mogelijkheden daartoe 

is naar nnze mening in de periode waarover dit manifest zich uitstrekt 

niet nGdio. En op het punt van de gelijkwaardigheid die daar staat 

wij denken dat dat meer schijn dan werkelijkheid kan zijn omdat ten

slotte er een verschil in vernatwoordelijkheden er altijd is waardoor 

die gelijkwaardigheid nou wel aardig klinkt, maar toch altijd zeer 

genuanceerd moet worden uitgevoerd. Wij zouden dus daarom het amendement 

willen handhaven. 

Kan ik nog iemand anders het woord geven over het voorstel Hilversum. 

Zo niet dan wou ik het woord geven aan de heer Laban. 

Het is niet alleen zozeer de medezeggenschap die we hier aanvallen. 

Integendeel maar wij zijn van mening dat medezeggenschap slechts een 

stukje is van de betrokkenheid van mensen die in een arbeidssituatie 

zijn opgenomen. Medezegeenschap is echt vertegenwoordigende medezeg

genschap vaak in de hoogste organen van een bedrijf of organisatie. 

Waar wij hier op doelen is een verruiming. Op een moment dat in die 

samenleving die arbeidsplaats en de arbeid op zich steeds meer op 

de tocht komen te staan doordat het bedrijfsleven moeilijk funktieneert 

doordat organisaties mensen moeten gaan afstoten is het van groot 

belang dat de zeggenschap van mensen het staat ook in mens en orgaT 

nisatie zich en van leden van een organisatie zich over grotere 

terreinen gaan uitspreiden. Dwz we zeggen dus niet dat de wet op de 

ondernemingsraden moet worden afgeschaft en dat er een nieuwe wet 

moet ontstaan integendeel die wet moet verder worden uitgebouwd en 

we zeggen dan ook dat nieuwe zeggenschapsverhoudingen zouden moeten 

ontstaan en we lichten dat ook daarnaar toe in gemeensch~ppelijke 

doelstellingen, sociaal beleid, organisatie van de besluitvorming 

op alle niveaus. Niet alleen op het niveau van de huidige ondernemings

raad, maar ook op de eigen werkplek e.d. en een vorm van rechtsbescherm

ing van allen die zich op een bepaalde wijze in hun funktie proberen 

dus door hun eigen funktie zoveel kracht bij te zetten door een eigen 

mening daarover te verkondigen mbt hun eigen arbeidsplaats en hun in

komen. Wij dachten dat juist een op de toekomst gericht manifest die 

arbeidsverhoudingen die dus toch niet in de medezeggenschapswet gere

geld zijn ook hier hun aandacht moeten hebben. 

Roke. 

Ja mijnheer de voorzitter ik zou er op willen wijzen dat we vorig jaar 
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in Amersfoort zeer duidelijk hebben aangenomen het ontwerp nummer 423 

waarin duidelijk staat dat handhaven van de structuurwetgeving 

de voorkeur verdient. Overduidelijke uitspraak van de partij dan 

als we hier duidelijk over nieuwigheden gaan praten en we horen aan 

alle kanten de bezwaren die in de praktijk het steeds verder doen toe

nemen van inspraak met zich meebrengen dan geloof ik dat we met de 

partij toch heel erg moeten uitkijken of we niet te vergaande dingen 

gaan doen waar we in de toekomst spijt van zouden kunnen krijgen. 

Ik geloof dat indien de heer Labon ons dan duidelijk de maatschappelijke 

ontwikkelingen schetst dat hij daar gelijk in heeft en dat we wel zeer 

duidelijk de vinger aan de pols moeten houden. 

De heer Labon. 

De vinger aan de pols houden mijnheer Roke dat is nou juist waar wij 

proberen in deze nou ook juist de mensen zelf die er direkt bij betrok

ken zijn zoveel mogelijk dat te laten doen. Het is niet alleen de 

bedrijfsleiding het zijn ook niet alleen de leiders in een bepaalde 

afdeling of sector waar het om gaat, maar het gaat in feite om alle 

mensen. Als wij praten als liberale partij over individuen die in 

hun eigen werkplek en in hun eigen funktionering tot ontplooiing moeten 

komen dan zullen die individuen zonder die inspraak te overtrekken 

helemaal met u;·eens, maar zullen die individuen daar ook het recht en 

de mo~elijkheden moeten hebben daar hun mening naar buiten te brengen. 

Zij moeten ook de vinger aan de pols kunnen houden, juist in een 

tijd en in een periode dat er soms nog weleens juist met die eigen

belangen van de mensen te weinig rekening wordt gehouden. 

Dat is ook binnen de bestasnde sitautie een mogelijkheid. Ik doel 

op he t '·Ier k o v e :!:' 1 e c; Ir! at ook i n d e p rak tij k te re a 1 is ere n is e n h et 

hoeft geenszins te betekenen dat we nu op dit moment verder gaan dan 

nodig is. 

Dan neem ik het voorstel nu in stemming. We stemmen dus over nummer 

61 blauw voor, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

Ver•·'CJrpen. D:=Jn g::lëJn \o!E~ IJVer naar num:-ner 62 van de afdeling ~Jaardcm. 

K~n ik de afdelinç Naarden het woord geven. 

r-1eij eran. 

Voorzitter ik had ook nog een vraag tav de beloningsverschillen. Ik 

vra~g :-nc ~f of d~~r dat is dus ~iet deze passage maar er was geen amen

de:-nent om het bij ter sprake te brengen. 
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Vraas ik me nf of de verschillen in verantwoordBlijkheid die uitdrukke

lijk in de eerste versie VQn het manifest stonden en daarin niet zijn 

verdwenen volgens de vergadering of die ten onrechte nu niet voorkomen 

in de nieuwe tekst en ten tweede of de passage in de verschillen over 

risicoaanvaarding die in een vorige vergadering met een voorstel Leek 

is geschrapt of die ten onrechte zijn blijven staan. En als dat inderdaad 

een vergissing mocht zijn geweest dacht ik dat de commissie de vrijheid 

mocht hebben om de vergissing aan beide zijden te herstellen. Enerzijds 

een verschil in verantwoordelijkheid die zijn verdwenen op voor ons 

onnaspeurbare wijze. Anderzijds de verschillen in risicoaanvaarding 

en wat dies meer zei waar een passage over staat die is over de 

vorige vergadering amendement Leek is geschrapt. D ,t is even terzijde 

buiten de orde maar ik wou het toch graag kwijt. Het amendement met 

uw instemming kennelijk want u heeft mij het woord niet ontnomen. 

Amendement 62 daar gaat het over de zeggenschapsverhoudingen binnen 

het doel van de organisatie en daar is nu toegevoegd de veiligstelling 

van arbeidsplaats, maar er is blijven staan het inkomen waar wij de 

vorige keer ook een amendement hadden om dat te schrappen en we dachten 

dat binnen het doel van de organisatie de zeggenschapsverhoudingen toch 

dan nog wel de arbeidsplaats veilig mogen stellen maar het inkomen 

veilig stellen dat lijkt toch een beetje te star in een ontwikkeling 

en we handhaven dus het amendement om dat inkomen te doen verdwijnen 

en ik geloof niet dat daarmee aan de zeggenschapsverhoudingen dan 

onrecht wordt gedaan. 

De heer·Labon. 

Het was bij de discussie over inkomens en inkomensverschillen is inder

tijd een bepaald amendement geschrapt omdat het naar de mening van 

het congres niet duidelijk genoeg wa~. Daarbij is toen tev~ns aange

vuld mijnheer Meijeran dat de vraag dat er duidelijk behoefte bestaat 

aan een duidelijk liberaal inkomensbeleid. We hebben dat geprobeerd 

mede naar aanleiding van het rapport van de Teldersstichting over 

inkomensverhoudingen om dat op bladzijde 47 en 48 op deze wijze 

invulling te geven en gezien het feit dat daar verder geen amendement 

op geclaim zijn heeft ons de overtuiging gegeven dat wij dat op de 

juiste wijze hebben gedaan. Mbt het amendement 62 dachten wij dat 

in een tijd waarin juist ook dat inkomenselement mede gezien onze 

tekst op 47 en 48 zo'n belangrijk stuk van het funktioneren van de 

mensen blijft dat is terecht wanneer je betaalde arbeid vervult dat 

ook bij zeggenschapsverhoudingen het inkomen niet vergeten mag worden. 
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Integendeel rlat er natuurlijk in betaalde arbeid een belangrijk a~pect 

in het funktioneren van een mens in de organisatie is. En ik geloof 

dat het een misser zou zijn w~nneer men hier alles zou noemen behalve 

het inkomen. 

r~eij erFJn. 

Na~r mijn smaak is dat begrepen in de veiligstelling van de arbeidsplaatsen. 

Veiliastelling van inkomen beproef ik als een veiligstelling over dat 

exacte reerls bereikte nivecu en daar moet je dan niet aankomen en je 

moet de zeggenschëlOSVcrhCJusi.n~ O::.!:'Cli' ::-:i.ch~~c;~ ' 1 ,~'7, r·!;'~ Jehandhaafd kan 

blijven, m~é:lr ~::;t doel van de oraanisatie on ::Je hele economische ont

wikkelin~ kan wel iets anders zijn. Vciligheidsstelling van arbeids~laats 

geen problemen maCJr dat in inkomen is overbodig zo niet ven-•8rrend. 

Laban. 

Veiligheidsstsllin: aan arbeidsplaatsen is nëltuurlijk niet voldoende 

pard'Jn. 

Veiligstelling van inkomens <:1ok schrappen zijn we voor, I·Jant dat Hil 

singelijk zeggen veiligstelling van een volledige prijscompensatie. 

Dat lijkt me niet juist deze laatste aanvulling. Ik dacht dat juist de 

veiligstelling van de arbeidsplaats in de eerste plaats on de funktie 

om het funktioneren binnen de onderneming gaat. Tegenwoordig zijn er 

juist in het kader van passende arbeid zijn er verschillende wijze 

van de arbeidsvervulling mogelijk. Die is ook verruimd. Men probeert 

daar wanneer je de ene plaats niet te handhaven is er toch nog mogelijk

heden te zoeken in de andere. Dat is waar het om gaat wanneer je over 

arbeidsplaatsen praat. Dat het niet automatisch bij het vervallen van 

een arbeidsplaats daarmee de hele funktioneren van een individu in een 

onderneming wegvalt. Dat daarnaast het inkomen wordt gemeld ik blijf 

het zeggen lijkt mij gezien de funktie van betaalde arbeid en het 

feit dat inkomenverwerving nog een van de belangrijke dingen is voor 

persoonlijke ontplooiing dat dat ook in deze niet mag ontbreken. 

Dan ga ik het voorstel in stemming brengen. We stemmen dus nu over 

nummer 62. Blauw voor, tegen. Groen voor, tegen. Geel voor, tegen. 

Dat is dus verworpen. Dan gaan we over naar nummer 63 afdeling 

Rotterdam. 
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Voorzitter dit amendement is strikt formeel niet door Rotterdam geclaimd. 

Wij willen het dan graag laten vervallen. 

Dan gaan we over naar 64 de commissie beveelt het overnemen. Bezwaar. 

Dan kan ik constateren dat het met algemene stemmen is aangenomen. 

Tegen de laatste alinea daarin staat wetgeving met als doel verhoging 

van industriele veiligheid dient zoveel mogelijk te zijn aangepast aan 

internationale mondiale overeenkomsten terzake lijkt mij niet passend 

in de opvattingen die we hier in Nederland hebben. De meeste interna

tionale overeenkomsten die hebben betrekking op minimum normen die 

gebaseerd zijn op normen die acceptabel zijn voor landen als India 

en Pakistan en ik dacht niet dat dat nog iets is wat wij hier willen 

hebben. Ik denk als je de laatste paragraaf laten vervallen het restant 

een weerslag is van inderdaad een redelijke opvatting in deze. 

Ik denk niet dat de afdeling Oud-Beijerland er bezwaar tegen heeft 

dat de heer Labon hier een antwoord op geeft. 

Even een korte aanvulling. We zijn in beginsel zijn we akkoord met 

deze zinsnede in het geheel wat betreft de intentie die erin staat. 

Omdat met name ook juist de veiligheid binnen organisatie is natuurlijk 

een belangrijk aspect van het vermenselijken van de arbeid in onze samen

leving. We vinden de tekst zoals die er staat wat hier en daar wat 

moeilijk wanneer er wordt gesproken over effectbeperkende en kans

beperkende elementen. We hebben dan ook eigenlijk een nieuwe tekst' 

voor ogen die wel de intentie van dit stuk van Oud-Beijerland weergeeft 

maar in wat begrijpelijker taal en die dan bovendien o~k tegemoet komt 

aan uw bezwaar waarin die mondiale aspecten worden ingevoerd. Wij 

zouden dat als volgt willen formuleren. Internationale afspraken in 

deze zullen zoveel mogelijk als leidraad moeten dienen bij wetgeving 

die tot doel heeft de industriele veiligheid te vergroten teneinde 

concurrentievervalsing te vermijden. Dan zijn we dat hele stuk van de 

mondiale zijn wij kwijt. 

Dan zal ik eerst in stemming brengen of eigenlijk is het een aangenomen 

voorstel alleen het schrappen geloof ik van de laatste alinea. 

Hoeft niet in stemming gebracht te worden. Zo niet dan is het voorstel 

van de afdeling Oud-Beijerland aanvaard. Nr. 65 afdeling Rotterdam. 

Voorzitter met enige verbazina hebben wij geconstateerd dat de commissie 
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ons nu ~1il laten uitspreken dat de VVD voorstander is van openbaarheid 

van inkomens. Dat is naar mijn idee een nieuw punt. In elk geval is 

Rotterdam van ~ening dat rlit een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 

is en Rotterdam is uitgesproken tegen. nus met andere woorden voor dit 

amendement. 

Lab on 

Ja voorzitter het is inderdaad een nieuw punt, maar dat is in feite 

het hele stuk over inkomensverhoudingen sociaal rechtvaardig inkomens

bel~id, inkomensverschillen. D8ar kan en mag ~.i. natuurlijk een uit

spraak over rlc openbaarheid van inkomen iets waar ook de laatste jaren 

veelvuldig over is gepraat niet ontbrr~ Wat dat betreft past het in 

het opnemèn van een geheel nieuw stuk over inkomensbeleid. Waarom 

hebben we h2t opgenomen. Wel om de volgende reden. ~ij denken dat 

in verschillende sectoren van onze samenleving en we denken met name 

aan de overheid er al een uitgesproken openheid en openbaarheid van 

inkomens bestaat. Maar we vr~gen nn~ af of je in deze verschillen 

mag toep~ssen in een totale samenleving bijvoorbeeld ook waAr het 

de industriele sector betrèft. Is het voor liberalen zo onoverkomelijk 

wanneer we over inkomens praten dat die inkomens inderdaad openbaar 

zijn. Is het zo dat je daarmee veel achterdocht, veel wantrouwen 

jegens elkaar omdat die duidelijkheid er in ontbreekt en omdat men 

nooit precies weet in bepaalde sectoren over wat voor inkomessver

houdingcn men praat. Is het nou zo gek om te zeggen als liberalen 

.~ \,1ij zitten langzamerhand '~'anneer die inkomens zo ter discussie staan 

in een tijd dat openbaarheid geen zaak meer is waar je met een grote 

boog omheen moet lopen maar waar je zonder enige schroom openlijk 

over kan praten en waarvan wij dan zeggen van wij vinden dat eigenlijk 

openbaarheid zoals dat ook bij de ambtenaren geldt ook in andere 

sectoren van deze samenleving toegepast zou kunnen worden. Wij menen 

dat dat de duidelijkheid vergroot. Wij menen dan ook dat het in het 

voordeel kan werken van velen die hedentendage nog steeds worden 

beschuldigd van te hoge inkomens. Want waar over openbaarheid van 

inkomens wordt gesproken kan ook over openbaarheid van netto inkomens 

worden gesproken en we hebben het idee dat juist dan veel van dat 

en van de sprookjes die er over hoge inkomens de ronde doen kunnen 

worden weggenomen. Sprookjes die er nu nog bestaan juist omdat 

zoveel van de hoge inkomens in de duisternis zijn gehuld. 

Voorzitter het lijkt mij dat toch zeer vele nederlanders het bijzonder 

onplezierig vinden als deze feiten worden bekend gemaakt. Daarom zou 

ik het graag handhaven. 
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Wat hebben wij te verbergen dan. Als wij ons inkomen op een juiste 

wijze verdienen dan vraag ik mij af wat iemand te verbergen heeft 

om dat inkomen openbaar te maken. 

Blauw voor, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

Verworpen. Hiermee is dit hoofdstuk afgesloten. 

We gaan verder met hoofdstuk mens en welvaart amendement 66 afdeling 

Naarden. 

Mei j eran. 

Voorzitter wij hebben in de beginselverklaring terecht de vrije onder

nemingsgewijze produktie. Wij hebben in het liberaal manifest oude 

en nieuwe, eerste en tweede versie daar een zekere kanttekening op ook 

terecht. Maar ik dacht dat het de duidelijkheid bijzonder ten goede 

kwam als we voordat we de wat meer voorwaardelijke uitzondering formu

leren zoals die hier staat dat we dan in de tekst blijven houden wat 

ook vroeger in de beginselverklaring hadden staan de bedrijven van de 

openbare nuts omdat dat niet zo'n voorwaardelijke uitzondering is als 

in de desbetreffende regels wordt genoemd. Maar een meer principiele. 

Ik kan alleen niet aangeven welke regel het is want het licht valt 

nu uit. Ik kan alleen geven. Ik dacht dat het toch nuttig is om de 

principiele uitzondering als we die nog altijd aanvaarden en dat 

dacht ik wel ook exact te noemen. Alleen doordat het liberaal mani

fest in tekst iets gewijzigd is sluit de formulering van ons amende

ment qua re~eltje niet exact aan op de pla?ts waar we dachten dat het 

moest staan. Het Z8U mnsten staan voorde drie regels die er nu staan 

en dan vervolgt met en overigens maar ik citeer uit mijn hnnfrl en 

:Jverigens zijn er d2n uitzonderingen denkbil··r enz. Dus niet aan het 

slot van die twee of drie rcQcls maar aan het begin te stellen we 

h c; :.ó, , ; , : ·~ '" · ~ ' ; -~ :~_i r· u i t zondering voor openbare nut s , voor openbare 

nutshodrijven noem ik nou maar even en daarna vervolgen met overigens 

en V'ût er nou staat. 

Verheul. 

De voergestelde op~erking is o~ zierzelf niet onjuist, ook helemaal 

niet ver~erpelijk, integendeel. ~a~r in het eerste gedeelte van rlit 

ho=fJstuk waar gesproken wordt over het sociaal economisch stelsel 

vinden wij dat zo'n gedetailleerde opmerking betreft de nuts daar 

niet thuis hCJort en dat is de reden ':Ja,"'!rom t-!ij het hier ook niet 

hebben opgenomen. 
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Ja bepaald niet om te twisten over hoever je met detaillering moet gaan 

want dat argument dat zou op allerlei andere punten ook wel wat voor 

bekorting kunnen pleiten. Het amendement is niet verwerpelijk zegt 

de commissie integendeel. Ik dacht dat ze dan bij de redaktionele 

aanpassing van wat er nog moet gebeuren kunnen kijken of er misschien 

ergens iets aangescherpt zou kunnen worden. Ik heb geen behoefte 

aan stemming. Het is niet verwerpelijk, integendeel. Ik vind dat een 

uitspraak die bemoedigend is voor onze intentie. 

Dan zou ik willen overgaan tot stemming. 

Ik heb juist geen stemming gevraagd voorzitter. Gegeven dit antwoord 

en gegeven het feit dat men de totale tekst straks in een vloeiender 

ding nog herschrijft. 

Nou wil ik toch in 2e termijn zeggen dat waar je spreekt over het 

stelsel en probeert aan te geven dat sociale markteconomie daar 

praten we over dat we dat moeten zien te laten funktioneren dat dat 

ons uitgangspunt is. Nou in die contekst past zo'n opmerking over 

nutsbedrijven in het geheel niet. 

Voorstel 67 afdeling Hilversum. Iemand behoefte afdeling Hilversum 

toe te lichten. 

Jawel mijnheer de voorzitter. Wij vinden als afdeling Hilversum dat deze 

passage een zeer principieel punt is. Wij vinden dat de nieuwe tekst 

uitgaat van het principe van de noodzaak van de economische groei. 

Een leemte is het dat er te weinig aandacht geschonken wordt aan de niet 

te verwaarlozen mogelijkheid van een zeer bescheiden groei of zoals 

Hans Wiegel zegt een periode van de broekriem aanhalen. Een verwijzing 

naar deze mogelijkheid is zeer gewenst. Zodoende hebben wij ons voor

stel van het vorig jaar gehandhaafd. 

Verheul. 

U vindt het element wat u bepleit vindt u in onze tekst, maar onze 

tekst zegt nog meer. Onze tekst zegt dat je voor de langere termijn 

moet streven na~r herstel van de economische groei. Sedertdien heeft 

ook de OECD heeft in zijn rapport interviewtjes zich in die zin uit-
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Het rapport van de wetenschappelijke raad regeringsbeleid heeft zich 

in die zin uitgesproken en wat wij vervolgens daarbij aantekenen 

dat is dat de doelstelling op lange termijn moet zijn die herstel 

van economische groei. Er zijn teveel zaken aan de orde met inbegrip 

van sociale veranderingen. Er is teveel aan de orde om te aanvaarden 

dat er in de huidige omstandigheden geen groei is. U vindt vervolgens 

in de tekst een erkenning van de realiteit van vandaag de dag. U 

ziet zelfs bij de inleiding onder het kopje herstel van economische groei 

hoe somber de situatie thans is en u ziet bijna onderaan op bladzijde 

56 dat het beleid voor de beginjaren voor de korte termijn zou kunnen 

leiden tot zelfs iets wat niet op groei lijkt. Nou met die erkenning 

hebben wij extra accent gegeven aan de doelstelling voor lange termijn 

en dat is de be~erkstelliging van groei en in de tekst worden een 

aantal redenen genoemd inclusief ontwikkelingssamenwerking inclusief 

de verdelingsproblematiek in ons land waarom ~1e dat nodig oordelen. 

Wij zijn dus van oordeel dat onze tekst wel de elementen bevat die 

u bepleit m,-vJr ev en'''i eh ti ge r is een bet ere samen héJn g te tor1en tussen 

het beleid van de lange termijn en de korte termijn. 

Di=ln zou ik over lf:illen gaan tot stemming. Blam·1 voor, tegen. Geel 

voor, te~en. Groen vo~r, tegen. Verworpen. 

Amendement 68 afdelinr:; der h-: 

Dit is eer zeer eenvoudig amendgment. Wij vraçen herstel van de ~ude 

tekst. Het is een eerlijke en w~lgemeende liberale uitspraak. 

Missc~ien een kreet ~·a~r we ~p het ogenblik niet zoveel succes mee 

zullen hebben ma~r die we toch zeer zeker in dit manifest mogen neer-

Verheul. 

Bij het doorlezen V3n de omendementen 85~ waren we nogal getroffen door 

het aantal amendementen die zeiden wat je zegt een constatering belasting

druk te hoog, met die constatering doe je niks. Vat js in een mani-

fest moet neerzetten is t-rat je van plan bent te doen. Daar \.>laren ''1e 

gevoelig voor, vandaar d8t de tekst nu geworden is een zekere doelstel

ling om te streven noar een belastingstelsel wat weer als billijk 

wordt ervaren. Vandaar dat we toch voorstellen om de nieuwe tekst 

te handhaven omdat we die inderdaad beter vinden dan de oude die 

slechts een constatering is. 

Ik vraag stemming mijnheer de voorzitter. 
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Voorzitter in tweede instantie zou ik toch nog graag het haAgsche 

amendement nog eventjes willen aanscherpen. Het is een zeer duidelijke 

uitspraak en zeker in hèt licht van de op dit moment zittende 

regering en haar plannen gisterenavond door de heer Kamminga zo 

fel en terecht bestreden zogenaamde solidariteitsheffing geloof 

ik dat je met een billijker belastingsysteem willen weinig zegt 

wie bepaalt wat billijk is, het moet gewoon terug. 

Dank u wel mijnheer Rake. Dan zou ik willen overgaan tot stemming. 

Blauw voor, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

-,Herstemming. Het is verworpen met 262 voor en 365 tegen. 

/'. 

Amendement 69 iemand van de kamercentrale Gelderland behoefte toelichting. 

Voorstel was afwijzen. Niet in stemming. 70 afdeling Rotterdam. 

Voorzitter dit is onderdeel-van een groter door Rotterdam geclaimd 

amendement. Juist dit onderdeel daaraan hebben wij geen behoefte. 

Dus het kan vervallen. 

Amendement 70 kan vervallen. Dan komt u op de energiecommissie maar 

dat amendement heeft betrekking op een totale herschrijving van 

een hoofdstuk, een totale nieuwe tekst vandaar dat ik zou 1~illen 

beginnen met de amendementen 72 tm 77 amenderen van de oude tekst 

waarna hèt amendement 71 in behandeling zal worden genomen. 

Mijnheer de voorzitter amendement 71 is geclaimd door 2 afdelingen. 

Wat betreft 71 is het beslist niet zo dat de strekking van deze claim 

is ge~eest dat het hele hoofdstuk moest worden herschreven. Het punt 

is alleen dat alleen bestaande teksten konden worden geclaimd, daarom 

is amendement 71 geclaimd. Daarvan willen wij alleen delen in dis

cussie brengen alleen ter vervanging of ter invoering van bepaalde delen 

van de tekst. Het is geen probleem om dat op een zodanige manier 

te doen rlat de discussie overzichtelijk blijft. Ik zou me kunnen voor

stellen dat u da~ de volgorde niet zo door elkaar hoeft te gooien. 

Er is wel een ander punt en dat is dat 71 het eerste deel en amende

ment 72 en amendement 74 blijken bij n~dere contacten hier in de 

zaal dezelfde strekking te hebben en ik zou me kunnen voorstellen 

dat we daarmee beginnen. D2t gaat over de inleiding van het hoofdstuk. 

Ja mijnheer Swart het lijkt me toch goed als 71 later behandeld wordt 

dat we eerst overgaan tot 72-77 dat die onderdelen die betrekking hebben 
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~~aar al amen~ementen op ingediend zijn maar waar u tusoen zeg maar een 

ë>ndere tekst vlil zeggen dé:lt u ze daarbij betrekt en dat "'B dan als

nog bekijken na de t~t~le behandeling w~t er nog van 71 in behandeling 

9enomen dient te v'orden. Afdeling Amstelveen amende~ent 72. Iemand 

een t'1:::lichting. 

s~,lart. 

Dit amendement is hrat verminkt terecht ~ekomen in deze tekst. De strek

king V '=J n h 8 t a m 8 n dement I,J aS -J ·l +, ::; r ~ • · :::- 8 :~ il _r C: ••. · 1 ' ,.., ·r -1 r: l- r·· 1 , · i ; _J 

,3melijk een blanco regel. ~e bedoeling van het amendement was om de 

nieuwe tekst van de commissie en de reyels 2 tm 5 te schrappen. Met 

andere woorden de strekking van ~it amendement is geheel gelijk aan 

de strekking van het amendement 74 van de afdeling ~otterdam die 

hetzelfde voorstelt. Het amendement van de afdelins Enschede op dit 

punt en dat is nndergebr~cht in amendement 71 was on in plaats van de 

gebruikte regels 2 tm 5 de inleiding van het hoofd.stuk de passage V3n 

de energiecommissie in het eerste lid te nemen, dus 71.1. En ik heb 

begrepen van de afdeling Rotterdam dat zij daarmee ook vrede zou kunnen 

hebben met een dergelijk amendement en misschien is het dan mogelijk 

om alleen die suggestie te spreken in eerste instantie. Dan zal 

ik nu inhoudelijk ingaan over wat de bedoeling hiervan is. Het 

gestelde onder het hoofdstuk energiebeleid is in die regels 2 tm 5 een 

nieuw stuk. Ik geloof dat dat als inleiding voor een energieparagraaf 

eigenlijk wat beknopt en wat droog is en eigenlijk voorbijgaat aan 

de hoofdzaken. Ik denk dat als je een energieparagraaf begint met wat 

feitelijke conclusies over de eigenlijke situatie op dit moment dat 

dat dan eigenlijk voor een liberaal manifest wat hoofdlijnen probeert 

te geven wat teleurstellend is. En dan denk ik dat de tekst van de 

energiecommissie in het eerste lid 71.1 daar worden echt een aantal 

hoofdlijnen aan gegeven. Dat energie vitaal is voor de samenleving. 

Dat het daarom van belang is die energievoorziening veilig te stellen. 

En op die manier geef je in feite eerst een hoofddoelstelling namelijk 

een beheersing van de groei in de vraag naar energie op de langere 

termijn, de stabilisering van de vraag en het stimuleren van het 

aanbod. Dan ga je daarna verder met het expliciteren van een aantal 

concrete maatregelen. Dat lijkt mij op zich een aantrekkelijker 

vormgeving van het geheel. 

Verheul. 

De heer Swart heeft met andere denk ik begrepen dat die eerste 5 regels 
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als een soort aanloop is gebruikt om de lezer te helpen. Op weg te 

helpen naar de volgende tekst. Wat er dan gezegd wordt de eerste 

doelstelling van een energiebeleid is de uitwerking van een toezegging 

tijdens een congres gedaan op aanbeveling van Dordrecht. Dat was 

een terechte opmerking. In de vorige tekst stond over die primaire doel

stelling namelijk de vermindering van de afhankelijkheid. Het was niet 

zo expliciet gesproken en het lijkt me zeer nuttig om dat doel op 

lange termijn van het energiebeleid wel te formuleren. Verder is de 

tekst die dan volgt onder het in alinea van de eerste doelstelling 

is een uitwerking naar strekking van wat in de energiecommissie 

in punt 1 wordt aangegeven wat u herkent daarin de elementen vraag 

en aanbod. Samengevat er is een aanloopje genomen met de nieu~re tekst. 

Daar kan men verschillend over oordelen. Maar waar dan het inhoudelijke 

begint daarvan is de uitwerking ten eerste het noemen van een doel

stelling op lange termijn op voorstel van het amendement van Dordrecht. 

Het tweede punt is dat de bedoeling uit punt 1 van de energiecommissie 

namelijk aandacht te geven aan zowel de vraag als aan de aanbodkant 

is letterlijk in onze tekst overgenomen. 

Swart. 

Ja dan denk ik dat we elkaar toch niet helemaal begrepen hebben. 

Ik geloof namelijk dat het belangrijk is om de energieparagraaf te 

beginnen met duidelijk aan te geven wat de hoofdlijnen van je energie

beleid zijn. Ik denk dat het amendement Dordrecht wat indertijd is 

~aanvaard eerste doelstelling van het energiebeleid dat dat met name 

een doelstelling is voor de korte termijn., voor de kortere termijn. 

Dat blijkt ook als dan wordt vervolgd en op de langere termijn dan 

mag je toch aannemen dat wat in die eerste zin staat op de kortere 

termijn speelt. Daarmee worden een aantal concrete beleidsinvullingen 

gegeven van het principe wat in deel 1 van de energiecommissie eigenlijk 

als hoofdlijn wordt gegeven. Ik denk dat het belangrijk is dat we de 

hoofdlijnen voorop zetten. Daar komt bij dat ik paragraaf 2 de regels 

2 tm 5 bijzonder weinig inspirerend begin vind voor een stuk wat voor 

10 jaar wordt vastgesteld. Het is in feite helemaal het ingaan op de 

bestaande sitautie. Het is een wat constaterende passage. U hebt net 

zelf, of de commissie heeft net zelf naer voren gebracht laten we 

nou niet teveel ingaan op feitelijke constateringen maor laten we 

zegaen '''Elt ''Je •·rerkelijk ~t~1illen. l\1ou dat doet rle energiecnmmissie. 

Laten '''8 rlaar cl"Jn dit hoofdstuk mee beginnen. En cltJn \•lorc:lt dat 

naderh2nd ~nk uitgewsrkt. D~or ben ik het helemaal mee eens d=t is 

~:re er een ?.nder punt. 
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Ik zou hier inderdaad niet teveel tijd aan besterlen. '.·Ie zijn het in

h~udelijk een~. Ik k0n me v~~rstellen ~A~ een Qnder een andere vor~ 

kiest. Als u erop staat ~p uw vorm rlan sluit ik mij daar graag bij aan. 

~at betekent dat de eerste r regels vervallen en dat begonnen ~~r~t 

met dat purt 1 uit de encrgiccommissie. 

Dat betekent dat punt 1 van de energiecommissie de huidige tekst ven 

de eerste vier regels zal vervangen en ~1il ik overgaan tot stemming. 

Het Hordt overgenomen. Dan Zr"JU ik \r:illen overçaan tot amendement 73 

afdeling Amstelveen. Heeft iemand van de afdeling Amstelveen behoefte 

aan een toelichting. 

S\o!art 

De plaats waar dit a~endement moeten worden ingevoegd is ~nk verminkt 

overgekomen moet ik tot mijn spijt constateren er staat daar 61 regel 

1 en verder dan zou het nogal een verstrekkend amendement zijn. De be

doeling is om deze tekst niet in plaats te stellen van maar om deze 

tekst tne te voegen en wel op regel 11 na bronnen. In dit amendement 

wat in de oorspronkelijke tekst ook stond worden een aantal aspecten 

genoemd die in de nieuwe tekst niet zijn teruggekomen. Dat zijn 

twee heel belangrijke denk ik. Dat is ten eerste het punt van de ruimte

lijke ~rdening. Ik dacht dat er op dit moment een algemeen aanvaard 

uitgangspunt was bij de ruimtelijk ordening dat ernaar moest worden 

gestreefd de menselijke aktiviteiten op een dergelijke manier in de 

ruimte te ordenen dat de noodzaak voor allerlei verplaatsingen tot 

een minimum wordt beperkt. Daarvan vind je eigenlijk in de nieuwe tekst 

alleen maar terug bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer 

en dat vind ik toch wel heel schriel. Het tweede punt is de uitspraak 

energiebesparingen realiseren met dwang door de overheid is voor ons 

bij uitzondering acceptabel bijvoorbeeld in geval van een groot en 

accuut tekort. Ook die passage is helemaal verdwenen in de nieuwe tekst 

en die missen wij. 

Mijnheer Swart ik zou willen voorstellen om het amendement over te 

nemen met dien verstande dat er nog even redaktioneel naar gekeken 

wordt hoe het het beste in de contekst kan worden aangepast. 

Swart. 

Er staat in deze tekst in de derde regel van onder onaanvaardbaar. Dat 

is een typefout die in de oorspronkelijke tekst een keer is gemaakt 
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toen is gecorrigeerd en nu weer is teruggekomen via het secretariaat, 

maar dat kunt u zelf corrigeren denk ik. 

Ik heb begrepen dus dat afdeling Rotterdam dat amendement 74 is komen 

te vervallen. 

Voorzitter dat moet niet zijn pagina 61 maar pagina 62 waar het over 

gaat. Dui het vervalt niet en in pagina 62 staat dat de uitkomst 

van de brede ma@tschappelijke discussie een rol zal moeten spelen. 

Ik weet niet of het verstandig is om dat op te nemen in een stuk 

dat we tien jaar lang moeten gebruiken. V?ndaar dat ik graag zou willen 

schrappen. 

U komt hier dacht ik aan een erg belangrijk punt. U zult zich herinneren 

dat in het congres destijds expliciet heel duidelijk is gekozen voor 

punt 6, van het amendement van de energiecommissie. Daarna hebben 

we de discussie gehad of wat er toen ook is aangenomen de motie van 

Middelburg, het erkennen van de noodzaak die zich kan voordoen 

van kerncentrales en vervolgens hebben we het verkiezingsprogramma 

gehad. En bij de vaststelling van die tekst is ook namelijk de commissie 

onze commissie aangegeven dat er behoefte was aan duidelijkheid omdat 

we met die twee uitspraken eigenlijk niet zo goed konden leven. We 

hebben toen steun betuigd aan het voorstel ik geloof dat dat van Delft 

was wat een zorgvuldige formulering was in de eerste plaats omdat 

het vermeld beslissina na zorgvuldige af'''eging en het vervnlgens 

alle foktoren noemt die daarbij een rol spelen. Dat is toen aangenomen 

en t·lij hebben gemeend dat délt een zo duidelijke uitspraak I!'Jas dat 1-1e 

eioenlijk niet meer de vrijheid hadden nm de eerdere uitspraken van 

het con2res namelijk dat punt 6 van de energiecommissie over te nemen 

d;~t 1·'e cms daar aan zouden moeten hnurl8n. l·lp;,r 1r1e dus hiervoor ]8kozen 

h e b b e n i s ':1 e u i t s p r n 0 k z o "'' e 1 v a n d e m o t i " ~F -' -1 •: 1 ' 'L' - -' ~ + i :~ ' ~ + 

:.::eg in onderaan bladzij de 61 en boven 6 2 en het punt lr!8ar u over spreekt 

Jat is de tekst zoals die bij de V3ststelling van het verkiezingspro

gra~;~:lc; door de partij is vastgesteld. 

Van der Sluis. 

Voorzitter inhoudelijk kan ik mij daar best mee verenigen maar het 

blij ft natuur lijk toch e ~n b c etje een vreemde si tu"lti dat '"ij ovc;r 

tien jaar dat nog moeten lezen deze for~ulering. 

Mag ik u verzoeken het vo~rstel niet in stemmino te brenoen. - ..., 
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Daarmee iG 2mendement 74 komen te vervallen. Amendement 75 2-fdeling 

Rotterdam. 

v~orzitter we hebben bij nadere studie gezien da~ rlit betreffende punt 

elders in de tekst toch in feite al is opgenomen dus het kan vervallen. 

Amendement 76 afeling Assen. 

Ook dat kan worden ingetrokken. 

Amendement 77 afdeling Hilversum. 

Mijnheer de voorzitter afdeling Hilversum zou graag zien dat toegevoegd 

wordt waar weten we zelf ook niet maar ergens in deze alinea's dat 

er meer over de normen waaraan die centrales zouden moeten voldoen. 

Dat die internationaal geregeld moeten zijn. Daarom hebben wij ons 

voorst~l gehandhaafd want daar staat namelijk in de laatste regel 

dat de normen vastgesteld moeten worden vooraf. 

Betekent dat dat de eerste regels van uw amendement komen te vervallen 

en dat het u alleen maar gaat over het vaststellen van die nationale 

en internationale normen. 

Ja want wij mochten alleen maar claimen wat geschreven was en de 

dan zit je met deze onvolkomenheden. 

Ik vind het eigenlijk zeer vanzelfsprekend dat men als het gaat over 

zorgvuldige afweging een technisch aspect, milieuaspecten, econo

mische aspecten, veiligheid noemt u maar op dat men dan met normen 

werkt. Het lijkt me heel vanzelfsrpekend, maar als u er op staat 

dan gebeurt dat. 

Dank u wel voor uw overname. 

Ja voorzitter de afdeling Hilversum heeft zich in allerlei tekst 

exege7es begeven van het ELDprogramma •. Voorzover ik di3t kan nagaan en 

ik heb aan de totstandkoming van het ELDprogramma nauw meegewerkt is 

de thans voorliggende tekst van het liberaal manifest er heel wel 

mee over eens dus ik zie het nut van het hilversumse amendement niet 

zo in. 

Hartelijk dank voor de toelichting. 
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Mijnheer de voorzitter wij hebben ook dit hele amendement moeten claimen 

vanwege de spelregels van het hoofdbestuur. Het ging ons alleen maar 

om die laatste regels van die normen die dus door de commissie overge

nomen zijn. En het hele ELD ja die stander er nou eenmaal in. Mochten 

we nieuw schrijven dan hadden we dit ook zo niet voorgesteld. 

De commissie zal dus de nationaal en internationaal vastgestelde normen 

verwerken in de tekst. Dan is daarmee de amendementen 72 tm 77 afgewikkeld. 

Dan gaan we over tot amendement 71 van de en~rgiecommissie. 

Swart. Ja daarvan wilden wij slechts enkele delen hier in de discussie 

nog inbrengen omdat het grootste deel van het amendement inderdaad 

zoals door de commissie toegezegd is geworden is verwerkt en een aantal 

elementen niet. Die missen wij node en daar wilde ik ook even van 

gedachten over wisselen waarom u dat niet heeft opgenomen. Daarvan is 

het eerste punt het deel 3. Daar worden normen gegeven, daar wordt 

eigenlijk ingegaan op de voorwaarde waaronder de overheid al of niet 

over moet gaan tot subsidiering van energiebesparende maatregelen. 

Wij vinden dat een nogal zinvolle passage omdat hier een uiterst zakelijk 

criterium wordt gegeven om daar al of niet toe over te gaan en wij 

zouden willen voorstellen om deze passage op te nemen in regel 11 

nee sorry in regel 15 na bijdrage en voor voorlichting. 

Verheul. 
~· 

Als u daarmee akkoord kunt gaan dat dat dan heel kort gebeurt en dat 

het met name dan gaat over de woorden subsidie betreft dan is dat 

daar zeer wel in te voegen. Als het er om zou gaan om de hele tekst 

over te nemen dan is dat toch te gedetailleerd in zo'm algemeen hoofd

stuk. 

De heer Sv•art is akkoord. Aldus besloten. Zijn er verder nog elementen 

uit 71. 

Nog 2 elementen. Het volgende punt is 71.5 daarbij gaat het alleen 

om de eerste regel. Op dit moment wordt er alleen maar een uitspra~k 

gedaan over de afhankelijkheid van de grondstof olie. Op zich is dat 

na~uwrlijk het meest nijpende probleem. Ik denk dat als we gaan praten 

over een energiebeleid op langere termijn het ook belangrijk is om 

duidelijk uit te spreken dat wij streven naar een diversifacatie 
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zodat wa ook niet van de ene afhankelijkheid in de andere rollen. 

Daarom zouden wij willen vo~rstellen om alleen de eerste zin V8n 

het vijfde deel in te voegen na regel 8. Dat wil dus zeggen de eerste 

doelstelling v~n energiebeleid is de vermindering van afhankelijk

heid van de levering van de grondstof olie en de vermindering van de 

h•etsb'1arheid bij de dekving v;:~n r::le energiebehoefte dient bovendien 

IJ e S t r :3 e f r::J t 8 1!·' '1 r d en n 3 2 r e e n Z 0 ge V a r i e er d m 0 ge 1 ij k c :_ r ! r· c
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Wij zijn van oordeel dat met het apraken over toapassing van endara 
bronnen wij al een heel end in de andere richting zitten. Nia•temin 
is het spreken over aan zo gevarieerd mogeliJk aanbod nog aan kae~ 
verduidelijkt. Dus ook hie~ geldt het opnamen van dia paar w~o~den 
om de bedoeling te verduidelijken. 

Het amendement wordt overgenomen. !r wordt nog even nee~ de ~adaktie 
gakaken om het in te passen. 

Swart. 
Het laatste punt ia dan het 6e deel van het amendament punt 6 dat ia 
indertijd door de vergadering aanvaard. Dalen ervan waren ook waa~
atrijdig met het eveneens aanvaarde amendament Middelburg. Wij hebban 
daar in het voorjaar in het verkiezingaeongras ook wee~ aan uitapraak 
over gehed. Ik begrijp dat u uit al dia uitspraken probaart de 
grotta mogelijke waarheid te halen. Ik zou u gewoon een aantal 
dingen willen vragen waarom u ze al of niet hebt opganomen an 
aan de hand daarvan dan eventueel al of niet om aan steMming v~agen. 
De veiligheid van da bedrijfsvoering werd in punt 6 uitdrukkaliJk 
genoeMd en die vind ik in de nieuwe tekst niet maar terug an 
de twee dingen die ik mis dat is in feite da problematiek van da 
terreur- en sabotagedaden an het problemen van de nucleaire 
proliferatie. Ik denk dat dat op zich serieuze problemen zijn. Het 
is mij ni~t helemaal duidelijk ze zaten indertijd niet in aan 
amendement wat in het verkiezingsprogramma ia aangenomen. Ik kan 
mij voorstellen dat dat gewoon een commissie ia gewaaat an dan zouden 
we die hier kunnen herstellen. !k kan me ook vooratallen dat u zegt 
nee er zijn voor ons inhoudolijke overwegingen o• daze aspecten niet 
erbij te willen hebben. Dan hoor ik dia graag. 
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Tav de vraag van waarom hebt u de veiligheid van de bedrijfsvoering 

niet genoemd. Wij menen dat dat voldoende is aan de orde gesteld een 

aangegeven doordat we hebben gesproken over de veiligheid bij de 

behandeling, de opslag transport e.d. De verwerking dat is onderdeel 

van de bedrijfsvoering. Uw tweede vraag en de derde is waarom terrAur

sabotagedaden en de nuclaire profiletie niet is genoemd. Wij menen 

zeker tav van wat het laatste betreft dat dat niet zozeer bij in deze 

tekst past waar het gaat over diversicatie van bronnen zorgen voor 

een zuiniger gebruik en vergroting van het aanbod. Het zou wellicht 

meer in het hoofdstuk mens en wereld thuis horen. En willicht wil de 

heer Geertsema tav het andere stuk terreur- en sabotagedaden ook nog 

een opmerking maken. 

Geertsema. 

Ja voorzitter ik heb zelf gepleit om dat hoofdstukje over de problematiek 

van terreur- en sabotagedaden niet op te nemen omdat ik mij er eerlijk 

gezegd niets bij kan voorstellen. Hoe je ooit de problematiek van 

terreur- en sabotagedaden kunt oplossen zoals zolang als de wereld 

bestaat zal er altijd een mogelijkheid bestaan dat er enige vorm van 

terreur wordt uitgeoefend en enige vorm van sabotage zal worden gepleegd. 

Hoc j-.: 4u:::; :1-:'ï.t i:-" 1 ~:! '·"l'::l-l -'- -,,~ <.:L::• ,'-':~_r;k van terreur- en sabotage-

daden kunt oplossen is de commissie en Mij niet duidelijk. 

Is de heer Swart akkoord. 

Nou ik denk dat er even een stukje verwarring is over de veiligheid 

van de bedrijfsvoering. Dat is denk ik duidelijk iets anders dan 

waar de heer Verheul naar verwijst, want daarbij gaat het heel na

drukkelijk over de verwerkings- en opslagmethode voor het afval. 

Ik kan het alleen maar vinden in relatie met het afval. 

Ik denk dat tussen verwerking en opslag moet een komma. 

Dat verandert de boel dan ben ik einverstanden. 

Eindelijk toch de komma in het congres. 

TAV de politiek van terreur- en sabotagedaden denk ik inderdaad dat 

ik de heer Geertsema gelijk kan geven. Tav de nucleaire proliferatie 

kan ik mij voorstellen dat de zin zoals die er nu staat niet wordt 
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verwerkt, want dat zou inderdaad wat ver gaan, maar ik kan me voorstellen 

dat u dat wel noemt bij de zaken waarvoor adequate waarborgen moeten 

worden getroffen want met name bijvoorbeeld de affaire met de Pakistan 

Account is niet voor herhaling vatbaar. Ik denk dat we bij het toepassen 

van kernenergie in Nederland daar toch wel bedacht op moeten zijn. 

Ik wil nog eens met andere woorden zeggen dat we de overtuiging hebben 

dat het in dit hoofdstuk gaat over wat we in en binnen ons land moeten 

doen. 

Dat begrijp ik, maar de.aktiviteiten die wij in Nederland ondernemen 

kunnen een bijdrage leveren aan de internationale proliferatie en 

dan wijs ik met name wat bijvoorbeeld gebeurd is met het UCNproject 

wat uiteindelijk een bijdrage blijkt te hebben geleverd wellicht aan 

de tot standkoming van de islamitische kernbom. Ik denk dat ook als 

wij in Nederland beslissingen nemen over het toepassen van kernenergie 

op dat soart aspecten bedacht moeten zijn. 

Wij hebben niet de behoefte ook na uw poging tot overtuiging ons ander 

richting te overtuigen dat we dit hierin moeten opnemen. 

Mag ik de commissie vragen het gewoon eens even te bekijken of het in 

welk opzicht het kan want ik denk dat er ook hetzelfde voor een deel 

voor geldt als bij die sabotagedaden wat u als voorbeeld noemt is 

namelijk een voorbeeld van spionage dat is natuurlijk van meer punten 

waarvan je kan zeggen spionage moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. 

Dus ik denk wat dat betreft dat er een zekere moeilijkheid in zit om 

het in die contekst te verwerken waarin u het nu plaatst. Het lijkt mij 

goed als de commissie er eens even naar kijkt welke mogelijkheden er 

zijn en welke mogelijkheden er niet zijn. 

Als de commissie dat inderdaad nog een keer zou willen doen gewoon eens 

kijken naar de gronden die er worden genoemd en toetsen op de volledig

heid dan zou ik daarmee vrede kunnen hebben. 

Zijn er verder nog mensen die het woord willen voeren. Dan zou ik over 

willen gaan tot amendement 78. Het amendement van de belastingcommissie. 

Heeft iemand van de belastingcommissie behoefte tot het voeren van het 

woord. Rake. 

Ja ik ben niet van de belastingcommissie maar van de afdeling den Haag 
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die het betreffende amendement heeft geclaimd. Ik zag met verbazing dat 

de commissie het af wil wijzen. Ik geloof dat als er in de vergadering 

meermalen gesproken wordt over duidelijke uitspraken en daarom ben ik 

ook in eerste instantie naar de microfoon gerend voor die belasting

druk. Het geheel waar we in de contekst en ook nu weer zeer duidelijk 

· .aansluiting mee vinden is met een zeer duidelijk aangenomen motie van 

de tweede kamer vorig jaar de motie Porteyne van Rooijen waarin zeer 

duidelijk de duidelijkheid waar je voor betaalt moet worden aangetoond. 

De belastingdruk moet omlaag. De mensen weten in Nederland op dit moment 

niet meer hoe het belastingstelsel in elkaar zit. De ene heffing volgt 

de andere op. Ook dit kabinet is daar weer een kampioensploeg in. 

Zeer duidelijk wil dit amendement wat we daarom bij u aaanbevelen 

zeer duidelijk de tekst van de belastingcommissie die in deze eigenlijk 

als toelichting heel duidelijk voor zich spreekt. Vandaar ook dat ik 

daar bijzonder aan zou willen hechten en aanbevelen. 

Verheul. 

Ik zou er graag op willen wijzen voorzitter dat het amendement over 

iets anders praat dan de tekst van het manifest. In het manifest wordt 

gesproken over dat een aantal voorzieningen door de overheid wordt 

gedaan, andere door individuen. En de gedachte die wij uitspreken is 

dat die verhouding moet worden veranderd. U spreekt in uw amendement 

over het zichtbaar maken van het hoe en waarom van belastingen. Maar 

dan zeg ik daar hebben ~1e al een keer in het manifest over gesproken 

toen aan de or~8 was een belastingstelsel wat helder en duidelijk moet 

zijn en als billijk wordt ervaren. Ook in de wijziging die u voorstelt 

beperkt u .zich alleen maar tot de relatie tussen zeg de burger en zeg 

de collectieve sector, de collectieve lasten. En wij vinden dat we een 

wat verdergaande gedachte hebben neergelegd dat is namelijk dat de 

vraag gesteld moet worden, we zeggen zelf zou moeten worden bezien 

in hoeverre bepaalde uitgaven inderdaad collectief gedaan moeten worden 

dan wel beter aan het individu overgelaten kunnen worden en als we dan 

moeten kiezen tussen die twee gedachte dan kiezen wij toch voor die 

wat verdergaande gedachte die eigenlijk helemaal fundamenteel aan 

de orde stelt in welke mate aktiviteiten via de overheid dan wel 

via de particulieren moeten worden gedaan en in die contekst spreken 

wij over toepassing van het beginsel de gebruiker betaalt. En we wijzen 

daarop en we hanteren de woorden de burger moet meer financiele ruimte 

hebben voor het nemen van eigen beslissingen. We wijzer er dus op dat 

het om een andere gedachte gaat waar wij over spreken dan die met 

het amendement aan de orde is, die geeft slechts de relatie tussen 
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de burger en de belastingen en de collectieve lasten en praat eigenlijk 

over het onderwerp het zichtbaar maken en het zinvol maken van het be

lastingstelsel en daar hebben we al een keer eerder in het manifest 

een aantal regels hoger gesproken. Dus we blijven bij ons advies 

om uw twee voorstellen af te wijzen. 

Swart. 

Ja mijnheer Verheul maar ik geloof niet dat onze bewoordingen de uwe 

uitsluiten. Ik geloof dat we dan toch op twee sporen zitten. Ik geloof 

heel duidelijk dat het om een belastingcommissie niet uw woorden onder

schrijft maar ze veeleer versterkt. Er staat zeer duidelijk vooral bij 

de passage die veranderd moet worden door toepassingen tot beslissingen 

in door toepassing van etc. wordt zeer duidelijk ook het profijtbeginsel 

toch ook in zekere zin genoemd en ik vind deze formulering toch duide

lijker zoals die er nu in staat. 

Bakker. 

Voorzitter procedureel gezien ik ben tegen dit amendement maar ik zou 

het wel graag in tweeen willen splitsen mocht het worden aangenomen 

door de vergadering.Namelijk de laatste zin zou de indruk kunnen wekken 

dat het huidige belastingniveau een consoliderende faktor in zich zou 

kunnen hebben daar ben ik zeer op tegen. 

Ik zal uw voorstel overnemen. Heeft mijnheer Verheul nog behoefte aan 

-~,een antwoord op de heer Rake. 

Ik zou de heer Rake willen vragen waarom hij dan de passage 21 tm 29 

wil schrappen. Als hij zegt wat wij willen is heel wel cömpertibel 

met wat de commissie voorstelt. Er is sprake van twes sporen. Twee 

sporen liggen naast elkaar en niet op elkaar. Hij stelt in dit amendement 

concreet voor de passage van regel 21 tm regel 29 te schrappen. Nou dat 

betekent met name tav het laatste deel dat de hele tekst over het soci 

ale verzekeringssysteem verdwijnt. 

Nee we schrappen niet, we zetten er wat voor in de plaats en dat kunt 

u lezen in de tekst. Ja maar daarin zegt u niks meer over het sociaal 

verzekeringsstelsel. 

Jawel duidelijk. Dat staat in de tekst die niet geschrapt wordt ook 

nog eens een keer. En sporen lopen naast elkaar maar kunnen ook elkaar 

kruisen. 
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Ja maar mijnheer Rake er staat in de tekst die u wilt schrappen in dit 

verband dient het sociaal verzekeringssysteem te worden gewijzigd zodanig 

dat het minimum inkomen etc. etc. Ik kan dat in uw tekst nergens terug 

vinden. 

Mag ik een voorstel van orde doen. Het lijkt mij goed als die eerste 

alinea of het eerste amendement verwezen wordt naar de commissie dat 

die er redaktioneel zeker gezie~ het feit zoals de heer Swart ook al 

geconstateerd heeft het een twee sporenbeleid is een stuk aanvulling 

is dat de commissie daar nog eens even naar kijkt op welke wijze die 

dat kunnen inpassen in de tekst. En hetzelfde zou ik ook willen voorstel

len met het tweede gedeelte met uitzondering van de laatste regel name

lijk de belastingheffing dient neutraal te zijn zoals de heer Bakker ook 

reeds opmerkte. 

Swart. 

Wij schrappen niet 21 tot 29 maar we schrappen een zin van door tot 

en met beslissingen dus blijft de rest staan. 

Gaat de heer Roke akkoord met mijn voorstel. 

Dat was neem me niet kwalijk. 

Dat was om het eerste deel van uw amendement gezien het feit dat het 

een stuk aanvulling op de commissie is naar de commissie te verwijzen 

met de redaktie opdat die het op een goede wijze zou weten in te 

passen en het tweede gedeelte over te nemen met de uitzondering ten

minste ook in de redaktiecommissie te verwijzen met uitzondering van 

de laatste regel. 

Daar ga ik mee akkoord voorzitter. 

Dan is amendement 79 afdeling Ede. 

Ja mijnheer de voorzitter het wordt gehandhaafd. Wij menen dat onze 

tekst duidelijker en concreter de zaak weergeeft en met name hebben 

wij groot bezwaar tegen de zinsnede particulier eigendom sluit anderen 

uit van gebruik daarvan. Wij menen dat er een eigenaar is om zelf te 

bepalen of anderen wel of geen gebruik van wil laten maken. 

De heer Verheul. 
De moeite die wij hadden met uw voorstel was dat u sprak over zoveel 
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mogelijk. Een mens dient zoveel mogelijk vrijelijk te kunnen beschikken. 

U weet dat in de oorspronkelijke tekst stond de mens dient vrijelijk 

te kunnen beschikken. Er is in de nieuwe tekst aan toegevoegd en dat 

op voorstel van een aantal amendement wordt in principe. Waarmee we 

nog eens versterken dat we over een beginsel, een principieel punt 

praten. Wanneer u echter daar de woorden aan toevoegt zoveel mogelijk 

dat verzwakt u naar ons oordeel de eerste bedoeling vandaar dat wij 

bezwaar hebben tegen de door u voorgestelde amendement. 

Meijeran. 

Mag ik vragen voorzitter of er dan geen bezwaar zou zijn als in het 

amendement de woorden zoveel mogelijk zouden worden vervangen door 

in beginsel. 

Daar is Ede mee akkoord. 

Het voorstel wordt aangenomen als geen van de hier aanwezigen hiertegen 

bezwaar heeft. 

Swart. 

Ja mijnheer de voorzitter wij hebben in onze beginselverklaring nadruk

kelijk uitgesproken het beginsel van de vrijheid aan de ene kant 

en het beginsel van de verantwoordelijkheid aan de andere kant. Die 

koppeling die leggen wij steeds. Ik denk dat wij die ook op het terrein 

~. van de vrije beschikking over het eigendom moeten leggen. Aan de ene 

kant erkennen wij het recht van iedereen om in vrijheid over zijn eigen

dommen te beschikken. Aan de andere kant heeft iedereen ook de ver

antwoordelijkheid op een zodanige manier van zijn eigendom gebruik te 

maken dat daardoor de urijheid van anderen niet wordt beperkt. Dat 

is wat in deze passage wordt uitgesproken en ik denk dat we dat niet 

moeten schrappen. 

Maar zo heb ik het voorstel van de voorzitter ook niet verstaan. Ik heb 

begrepen dat wij in onze tekst het woord in principe zouden vervangen 

door beginsel en dat het overige van onze tekst blijft staan. 

Nee er staat hi~r letterlijk particulier eigendom sluit anderen uit 

van gebruik daarvan. Daar hebben wij bezwaar tegen. Ik denk aan een 

boseigenaar die zijn terrein open wil stellen voor publiek. 

Het lijkt me dan toch goed om tot stemming over te gaan. 
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Het amendement van de afdeling wordt in stemming genomen met dien 

verstande dat de tekst zoveel mogelijk daar in vervan~en wordt door 

in beginsel. Dan zou ik willen zeggen wie blauw voor, tegen. Geel 

voor, tegen. Groen voor, tegen. Wij gaan het nu wat langzamer doen. 

Blauw voor ede, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

Voorzitter het voorstel is verworpen. Dan gaan we nu over tot het 

hoofdstuk mens en organisatie. De heer Talhammer. 

Dames en heren aan de orde is mens en organisatie punt 80 ondercentrale 

den Bosch en ommelande. Wilt u dat toelichten. Dan het woord aan de 

heer Verheul. 

Wij begrijpen eigenlijk niet waarom de redenering die wordt gevolgd dat 

je pas een uitspraak zou mogen doen als je ergens ervaring mee hebt. 

Het is eigenlijk omgekeerd. Wij vinden dat juist met de raden van 

commissarissen in structuurvennootschappen een zodanige ervaring 

hebben opgedaan dat die ervaring zich leent voor toepassing in een 

veel breder werkingsgebied. Wij zijn dus duidelijk ervoor om onze tekst 

te handhaven en we zijn in het geheel niEt ~v~~~1Ji~~ door argumenten 

van de betrokken motie. 

Dan gaan wij over tot stemming. Amendement 80 voor blauw, tegen. 

Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. Verworpen. Amendement 81 afdeling 

Peize. Wil iemand daar het woord over. 

Ja mijnheer de voorzitter wij hebben overal in het liberaal manifest 

de lijn aangehouden dat wij duidelijk uitspraken waar wij voor waren, 

wat wij als perspectief voor de jaren 80 zagen en ik ben ook erg teleur

gesteld dat hier een hele passage staat over iets wat tien jaar geleden 

is gebeurd en wat we dan nu erg betreuren. Ik denk dat het veel 

beter is om via het amendement Peize aan te geven wat we wel willen 

hebben en het verleden verder het verleden te laten. 

De heer Verheul. 

Ik denk dat mijnheer Swart het dan buitengewoon licht tilt aan de 

enorme ervaring die we met z'n alle opgedaan hebben met een verkeerde 

structuur en ik denk dat het alle duidelijkheid dient om aan te geven 

niet dat je tegen zegt gedemocratiseerde bestuursstructuur bent van 

de universiteiten maar dat je de vorm waarin die is gekozen dat je die 

afkeurt. Er dreigt in tal van andere maatschappelijke organisaties 

hetzelfde te gebeuren. 
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De gezondheidszorg zou als veld genoemd kunnen warden. Er zijn ook 

andere terreinen en het is van het grootste belang dat je daar heel 

oorspronkelijk en gericht naar het doel waar de organisatie voor dient 

die vorm probeert te vinden en niet vervalt in fouten naar het verleden. 

Ik geloof als het om die reden wel gerechtvaardigd is om dit geval een 

heel korte opmerking te maken over wat er achter ons ligt. En als u zegt 

je moet toch ook iets zeggen wat er wel moet gebeuren. Dat wordt gedaan 

en dat is een heel gewichtig punt wat ik graag hier ook nog een onder

streep, datis namelijk als je de relaties tussen universiteiten en de 

samenleving wilt verbeteren dan is het naar ons oordeel niet op het 

niveau van de universiteitsraad, maar vooral op het niveau waar feite

lijk onderzoek en onderwijspro9ramma's worden gemaakt, het faculteits

niveau en wij bepleiten ook in onze tekst en de wet verbiedt het niet 

akm dit te doen en wij bepleiten om de contacten met bedrijfsleven 

juist op het niveau van faculteiten te doen, de medische faculteit 

met de medische confessie, de chemische faculteit met de chemische 

faculteit met de chemische vereniging en wij geloven dat dat uiterst 

simpel is. Met anderwaarden wij vinden dit toch wel zinvol. Een waar

schuwing om niet in de fouten van het verleden te vervallen en toch 

een aanbeveling om daar waar verbetering mogelijk blijkt in de relatie 

tussen universiteit tussen bedrijfsleven om daar een zeer waardevolle 

belangrijke suggestie te doen. 

Is er behoefte aan een tweede termijn. 

Swart. 

TAV waar W~J voor z~Jn verschillen wij niet van mening daar richt het 

amendement zich ook niet op. Het amendement laat dat deel ook helemaal 

staan. Het enige punt is wij denken dat het weinig zinvol is om uit

voerig en dat gebeurt toch hier in ettelijke regels zolang te gaan 

tamboereren over wat er in het verleden allemaal fout is gegaan en 

hoe het dan wel had gemoeten. Je kunt kort zeggen wat we wel willen. 

De bevoegdheden van universiteitsraden meer in avereenstemming brengen 

met een toezichthoudend orgaan. Dat is de kern van de zaak waar het om 

gaat en allerlei historische beschouwingen die kunnen dan eventueel 

in het begeleidende stuk aan de orde warden gesteld maar daar is 

het manifest de plaats niet voor lijkt mij. 
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Het zal u in uw wetenschappelijke omgeving vertrouwd zijn om ervaringen 

te evalueren. Ik denk dat het uiterst waardevol is om tav zo'n zeer 

groot experiment als de WUB inderdaad tot een evaluatie te komen en 

je gedachte daarover c8 formuleren hetgeen wij in een paar regeltjes 

hebben gedaan. 

Wij gaan over tot stemming over het amendement Peize nr. 81. 

Blauw voor, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

Amendement is verworpen. Dan gaan we naar 82 afdeling Hilversum. 

Het wordt overgenomen door de commissie. 

Ik ~en blij dat het overgenomen wordt. Ik heb toch nog een kleine 

correctie want ik geloof dat het niet helemaal juist is. Op bladzijde 

21 van dit papiertje staat de zin de achterban de uitvoerende macht in 

de partij respectievelijk het parlement bereiken. Ik denk dat dat niet 

helemaal juist is. Uitvoerende macht in het parlement. Wij willen 

alsnog voorstellen om die zin te laten luiden dat signalen van de 

achterban de partijorganen respectievelijk het parlement bereiken. 

De strekking wordt daar niet anders van. 

Dat wordt overgenomen door de commissie. Dan amendement 83 afdeling 

Rotterdam. Even terugbladeren naar pagina 65 van de tekst. 

Voorzitter deze nieuwe inleiding want daar gaat het om de regels 1 tm8 

van mens en organisatie zijn naar de mening van Rotterdam een prachtig 

stuk proza, mooi, maar we vragen ons af of het niet te mooi is en of 

we als we over drie jaar of over zeven jaar of over tien jaar naar 

kijken of het dan de kritiek van die tijd nog wel kan doorstaan. 

Met andere woorden we vinden dat degene die het geschreven heeft 

wat al te bevlogen is geraakt. We stellen voor om terug te gaan 

naar de inleiding in de oorspronkelijke tekst. 

Verheul. 

Wij hadden na dat vorige congres zeg twee problemen die ik wil noemen 

bij het herschrijven van deze paragraaf. De eerste was een hele lange 

motie van Berkel Rodenrijs van vele pagina's waarin we toen hebben toe

gezegd tijdens het congres om daar de strekking over te nemen waar 

gesproken wordt over het voortouw nemen en over individuele verant

woordelijkheid. We hebben een aantal regels letterlijk overgenomen. 

Daarmee ontstond het probleem, dat moest je zetten voordat je voor 

de overige tekst plaatste. 
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Wij vonden het een probleem dat in de tekst dan wel heel erg met de 

deur in huis werd gevallen. Wij dus behoefte voelden om een zekere 

inleidende opmerking te maken. Ons tweede punt was dat we toch de 

indruk hadden dat enige we noemden dat bewogenheid dat dat toch 

ontbrak. We hebben geprobeerd toch iets meer te doen dan zeg proza. 

Wat hebben we geprobeerd ook mede aan te geven dat die overgang van de 

zeventiger naar de tachtiger jaren juist op dit onderwerp een heel 

bijzondere is. Het is dus deels een verbindingstekst nodig geworden 

vanwege de verwerking van het lange amendement Berkel Rodenrijs en 

er zit toch ook het element in dat de zaal destijds vond dat zeer 

ontbrak, wat in een manifest hoort te passen enig appel. 

Is de afdeling Rotterdam hierdoor overtuigd of wilt u het alsnog in 

stemming brengen. Niet in stemming. Dan gaan wij over naar het volgende 

hoofdstuk mens en recht waar omdat de heer Comb~ ziek is de heer 

Kamminga de vergadering zal voorzitten. 

Aan de orde is het hoofdstuk mens en recht het amendement 84 van de 

afdeling Assen, dat is geclaimd door Amstelveen en Enschede. Is er 

iemand die hierover het woord wil voeren. Niet. De commissie heeft 

voorgesteld het af te wijzen. Wordt daar geen stemming over gevraagd. 

Kunt u daarmee instemmen. Dank u wel. Dan zijn we bij 85 van de afdeling 

Rotterdam. 

vd Sluis. 

Voorzitter erg veel toelichting is niet nodig want de tekst van de motie 

is duidelijk genoeg. We werken deze zaak denk ik in dit geval toch wel 

erg ver uit als we over Batelietenfotografie en hidden purchuaters 

en dat soort onderwerpen een hele soort opsooming geven dus vandaar 

graag dat stukje schrappen. 

Talsma. 

Voorzitter dit amendement hangt eigenlijk nauw samen ook met 87 en 88 

die hebben een soortgelijke strekkeing en ook nog 92 en de tweede 

stuk van 101. Rotterdam noemt nou 2 voorbeelden die misschien wat 

extreem zijn maar ze willen daarvoor schrappen 26 regels en dat is 

toch niet de bedoeling geweest van onze commissie. Wij hebben in 

het algemeen gemeend dat in ons manifest zo duidelijk mogelijk 

richtlijnen moeten worden gegeven voor concrete politieke vraagstukken. 

Dat is ook de rede~ dat wij hier en ook bi~die andere amendementen 
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die ik net heb genoemd gemeend hebben toch wel degelijkenige voor

beelden, enoge uitwerking te geven 8an hetgeen WlJ in principe stellen. 

En wij hechten er toch erg aan om al deze regels die Rotterdam wil 

schrappen t•Jel te vJillen laten staan. Dan kan je dur: cvcr.~~w-r]_ t,,d_sten 

of een satelietfotografie beslist noodzakelijk is, maar er staat veel 

meer in en wij vinden dat ons liberaal manifest toch bepaalde handen 

en voeten moet hebben wa2r de lezer ook concrete antwoorden vindt. 

Duidelijk afwijzend. 

Me ij eran. 

Voorzitter mag ik even vraag. Ik lees dit amendement niet als een voor

stel om alles te schrappen. Ik dacht dat de verwijzing naar regels 

door het secretariaat natuurlijk moest worden verzorgd en dat men daar 

meestal veel goed werk heeft gedaan, maar ook weleens wat heeft overzien 

misschien. De tekst van het verhaal van Rotterdam lijkt mij toch duide

lijk op te wijzen om die bepaalde voorbeelden te schrappen en ik zou 

dus als Rotterdam dat ook meent zo willen zien dat het zo is bedoeld. 

Dan is het misschien beter dat Rotterdam intrekt tgv Leiden 87 want daar 

wordt en Hilversum 88. 

Meijeran. 

En mag ik misschien van de gelegenheid dat u nu voor het eerst als 

voorzitter in ons midden bent van die gelegenheid gebruik maken om 

waardering uit te spreken voor het antwoord dat u voor de Tros waar

schijnlijk gisterenavond al gegeven heeft, waar u plompverloren werd 

geconfronteerd met een vraag van een verslaggever waarvan ik dacht en 

ik hoop dat de vergadering dat met me eens is dat u daar bijzonder goed 

op heeft geantwoord. 

Van der Sluis. 

Ik ben het ermee eens om dan Rotterdam 85 te laten vervallen tgv 87. 

Juist dank u wel. Dan gaan we over naar 86 van de afdeling Hilversum. 

Bergsma - Hilversum. 

Het is eigenlijk eentaalkundige opmerking. Wij vinden als je praat over 

dreigen dat daarin besloten zit dat iets op kan treden, dat dat een 

mogelijkheid is en dat hoef je dus niet in een zin twee keer uit te 

laten komen. Vandaar dat wij vinden dat de zin iets kan worden ingekort. 
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Ja voorzitter het is zoals u zegt meer redaktioneel. Wij vinden en vonden 

onze tekst iets duidelijker maar we laten het graag aan de vergadering 

over. 

Moeten we daar over stemmen. Ik denk dat de heer Talsma het nog even 

bekijkt bij de verdere aanpassingen. We zijn bij 87 van de afdeling 

Leiden, daar sluit Rotterdam bij aan. 

Ik geloof dat ik daar weinig aan hoef toe te voegen. Het is al uiteen

gezet dat het veel te gedetailleerd is om zeker dat voorbeeld van 

die satelietfotografie te nomen. En zoals Hilversum in amendement 88 

ook al noemt is bovendien vrij belechtelijk ik geloof wel dat het voor 

zich spreekt. 

We kunnen denk ik gaan stemmen of het voorbeeld er wel in moet of niet. 

Dat is dan 87 maar eigenlijk hebben we daarmee 88 ook meteen behandeld. 

Ik zou willen voorstellen blauwe kaarten voor het amendement van de 

afdeling Leiden schrappen, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor,tegen. 

Leiden is aangenomen en Hilversum is niet meer nodig. 89 is dan ook 

niet meer aan de orde, want de nederlandse vertaling hoeft niet meer 

als het er niet meer staat. We zijn opeens bij 90 de afdeling den Haag. 

Iemand. 

Troost. 

Op zich is de toelichting natuurlijk vrij duidelijk van wat wij voor

stellen. Terecht houdt het liberaal manifest zich bezig met de bescherm

ing van de persoonlijke levenssfeer, maar als je daarover spreekt zul 

je toch ook iets moeten zeggen over de inbreuk op de persoonlijke 

levenssfeer die voortkomen uit openheid en uit de vrije nieuwsgaring 

die soms in duidelijk publiciteitszucht ontaardt. De bedoeling van 

het haagsche amendement is dit punt wat zeker niet mag ontbreken in 

een liberaal manifest om dat nog eens te onderlijnen. 

Voorzitter W1J zijn hret met de strekking van den Haag geheel eens, 

alleen wij vinden het wat gedetai~leerd in deze uitwerking d~t is 

een technisch purt dan ~1ordt het een beetje lang, maar goed dat 

hoeft niet zo zwaar te wegen, maar ons inhoudelijke bezwaar is dat den 

Ha2g geen oplossing aangeeft. Het is namelijk ontzettend moeilijk om 

nou aan te geven waar de vrijheid van drukpers en van meningsuiting 

eindigt en waar de vrijheid van een persoon begint. Dat staat nou 

al in onze grondwet behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de 

wet. 
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En als we dit eraan toevoegen dan zeggen we eigenlijk nog niet waar 

die grenzen liggen. En wat wij graag duidelijk, het is vanzelfsprekend 

dat deze rechten geeerbiedigd moeten worden, dat zullen we de heer 

Troost in den Ha?g valstrekt niet betwisten, maar u geeft geen 

oplossing aan, u geeft alleen aan wat u zou willen zonder te zeggen 

hoe. Dus daarom vinden wij het toch beter om deze tekst niet in ons 

manifest op te nemen. 

Troost. 

Ik dacht dat dit argument mij en den Haag erg weinig zal overtuigen 

omdat heel vaak in het liberaal manifest stukken voorkomen die 

geen oplossing geven resp. een fraai uitgesproken volzin zijn. Dus als 

dit het argument tot afwijzing zou zijn dat moet den Haag dit handhaven. 

Ja maar u geeft niet aan welke grenzen u trekt. Het is een vreselijk 

subtiele materie. Enerzijds de rechten van de persoon en die erkennen 

wij en die eerbiedigen wij als liberalen natuurlijk op een van de aller

eerste plaatsen. Anderzijds die andere ~ok belangrijke zaken en u geeft 

niet aan welke waarborgen u wilt hebben, u geeft niet aan waar u de 

grenzen trekt. Nogmaals wijvinden dat niet zo'n gelukkige zaak in het 

manifest. 

We kunnen overgaan tot een stemming. Blauwe kaarten voor het amendement 

van den Haag. Tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

Wegens enorm gaan we prolongeren. Blauw voor, tegen. Geel voor, tegen. 

/-, Groen voor, tegen. Het voorstel is verworpen. Dan zijn we bij 91 een 

fijne nuance. De stemverhouding is ongeveer 260 voor, 330,tegen. 

Leiden wilt u toelichten. 

De afdeling Leiden heeft gemeend bij discriminatie erbij te moeten 

zetten ook medewerking aandiscriminatie omdat de uitwerking van 

discriminatie vaak valt of staat met medewerking. Wij denken hierbij 

aan de affaire van de doopbewijzen. 

Voorzitter wij zijn het mêt de strekking geheel eens, maar ik 

mag er op wijzen dat wij nu al spreken over elke vorm van discriminatie 

dat omvat dus medewerking, medeplichtigheid, uitlokking gezamenlijk dat 

doen etc. Het zit al in elke vorm van discriminatie is de ruimste 

omschrijving die we kunnen geven en we hoeven niet bepaald wetsteksten 

in ons amendement op te nemen. Dan zou de tekst toch wel iets gespecifi

ceerder moeten zijn. Dus tegen uw inhoudelijke opmerking geen enkel 

bezwaar maar redaktioneel lijkt het ons minder gelukkig. 
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Ik denk dat een voorbeeld zou kunnen zijn op dit moment de situatie 

rond de arabische boycot van Israel. Daar is op zich sprake van een 

aantal overheidsinstantie die zelf niet zozeer discrimineren, maar 

die door bepaalde verklaringen af te geven daar wel aan meewerken. 

Nou daarvan is ook uitgesproken dat dat niet wenselijk is. Dat is 

geen medeplichtigheid of meewerken in de zin van het strafrecht, maar 

het is wel degelijk wat denk ik ook de afdeling Leiden bedoeld en in 

die zin zou het toch een verduidelijking zijn. 

De heer Tlasma is het met u eens. Niet helemaal maar het wordt wel 

overgenomen. 92 van de afdeling Leiden. 

Hier geldt opnieuw dat hier ingegaan wordt op teveel details die 

eigenlijk overbodig zijn. Het is een beetje ongelukkig dat met name 

de arabische boycoteisen net genoemd werden, want er zit inmiddels 

dacht ik een meldingswet arabische boycot die het onmogelijk maken. 

Dwz de voorbeelden die gegeven worden zoals de arabische boycoteisen 

die zijn eigenlijk alweer achterhaald. Er is nu dacht ik al een meldings

wet arabische boycot. De woonwagenbewoners met hun verzekeringen ook 

dat is inmiddels achterhaald. Een aantal maanden geleden hebben de 

verzekeringsmaatschappijen besloten het onderscheid niet meer te maken. 

Ik geloof dat dit allemaal argumenten zijn om dit soort voorbeelden 

die niet terzake doen en eigenlijk niet uit de koppen van de kranten 

gehaald zijn liever eruit te halen omdat uiteindelijk dit liberaal 

manifest een wat meer langere tijd mee moet. Dank u. 

Mag ik vragen wandelganggesprekken in de daarvoor beschikbare ruimte 

te voeren. 

Talsma. 

Ja voorzitter ik heb straks al gezegd dat de commissie toch meende enige 

concrete uitwerking te geven. Ik ben het met de spreker eens dat in 

deze beide gevallen het is niet helemaal uit de wereld met name 

bij de woonwagenbewoners is veel meer discriminatie dan alleen op 

het gebied van verzekeringen en ook lang niet alle verzekeringsmaat

schappijen hebben hun discriminerende clausules teruggenomen. Wij als 

commissie blijven VEr rcr:r~ dat het noenen van voorbeelden en vooral 

het aangeven van oplossingen in concrete gevallen wel gewenst is maar 

inhoudelijk kunren 1~ij niet betwisten wat Leiden zegt. Het valt ook onder 

de algemene grenzen., maar ~~ij zouden de tekst dus liever willen hand

haven. 
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Nee ik ge er niet mee akkoord. Ik vind het afbreuk d8en aan het geheel. 

Als er op een gegeven moment over een half jaar dit gepubliceerd wordt 

en er voorbeelden inkomen die al achterhaald zijn. Ik vind dat 

bijzonder onverstandig. De arabische boycoteisen die zijn tegen die 

tijd achterhaald. Er is een meldingswet arabische boycot. 

Dan gaan we even stemmen. BlaU~'e kaarten voor het amendement Leiden, 

tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. Ondertussen kunnen we vast

stellen dat 93 wordt overgenomen door de commissie. Dan zijn we bij 

94 ondertussen kunnen we daarover het beraad misschien openen. Wil 

Leiden daarop een toelichting geven op 94. 

94 wordt teruggetrokken. 

92 Leiden is aangenomen. We zijn bij 95 de afdeling Hilversum. Toelichting 

vanuit Hilversum. 

Weinig nodig. Wij vinden dat le§itimatie legitiem zou zijn dus het 

wmord een zekere doet daar weer een zekere afbreuk aan. Dat vinden 

wij jammer. Daarom liever die woorden laten vallen. 

Talsma. 

Ja voorzitter er staat hier in onze tekst niet alleen een zekere legiti

matie maar ook een zekere duurzaamheid en dat woord zekere slaat 

iets meer op de duurzaamheid dan op de legitimatie. Wij hebben 

hiermee willen aangeven dat deze passages die wij erg belangrijk 

vinden en we zijn ook erg erkentelijk dat Leiden zijn bezwaren 

heeft willen terugnemen dat deze passages zo duidelijk mogelijk moeten 

zijn dat ook personen die nog mochten aarzelen of ze wel juist zijn 

duidelijk weten wat wij er nou precies wel of niet mee willen. Daar 

hebt u ~'eer zo'n voorbeeld. Wij zeggen dus dat bij die samenlevings

vormen wel een zekeren legitimatie een duurzaamheid nodig zal moeten 

zijn om misbruik en oncontroleerbare gevallen tegen te gaan. En als 

u dus zou willen zeggen dat legitimatie en een zekere duurzaamheid 

nodig zijn is het misschien iets meer uw bedoeling. Aan de andere 

kant wij bedoelen met legitimatie nou ook weer niet dat je met 

stempels en papieren een al te zware administratieve eisen zou moeten 

komen. Vandaar dat wij toch onze tekst een zekere legitimatie en 

duurzaamheid voorkeur geven. 
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Voorzitter als u dan wat u zelf al suggereert het woord een zekere 

laat slaan op duurzaamheid alleen zouden wij daar als afdeling zeer 

verblijd mee zijn. Dus een zekere schuift op als dat zou kunnen naar 

het woord duurzaamheid en niet voor legitimatie. 

Geen bezwaar wordt overgenomen. 96 is een motie van de afdeling BRD 

waar we het allemaal mee eens kunnen zijn, maar moties kunnen we slecht 

hanteren. Is er iemand die een toelichting wil geven. 

Mijnheer de voorzitter de afdeling BRD is zeker niet tegen humanisering. 

Dat zal u duidelijk zijn. Aan de andere kant menen wij ook dat het 

niet de bedoeling is van de commissie dat de straf ondergaan wordt 

in een door de staat gesubsidieerd gezelligheidscentrum en op 

grond daarvan wordt 96 ingetrokken. 

Wat is uw bedoeling. 

96 intrekken. 

Oh fijn hartelijk bedankt. Dan zijn we bij 97 daarvoor geldt hetzelfde. 

Ondanks het feit dat de leden van de afdeling BRD niet in de gelegenheid 

zijn om dagelijks en zelfs niet eens wekelijks in Nederland te ver

toeven zijn wij niet verstoken van allerlei. vormen van publiciteit. 

Ik citeer de heer Geertsema van zojuist toen hij zei er ls sprake van 

enige terreur en enige sabotage. Als ik z~ de kranten lees dan staat 

dat bol van criminaliteitsaspecten en ik geloof dat we ook niet te 

snel over moeten gaan naar altern2.tieve strafoplegginn. Temeer omdat 

tussen aanhalingstekens i:; '., · ,-,.,' ·~_,'t<.•i:vr:.:_·_l_t r ir c ~r ~-r v J 1.· 

·' ..: - _ ..L 'J c :~· ~ _ c ï in g geen a 1 ter n at ie f is a 1 s u b e g rij p t "'-'at ik b e d oe 1 . 

Als een strafoplegging een bepaalde vorm van dienstverlening is is daar 

geen enkel dwangmiddel voor omdeze tot uitvoer te brengen. En op grond 

daarvan geloof ik met het oog op de toenemende criminaliteit dat we 

niet al te snel over moeten gaan tot dienstverlening. 

Maar ik zit met een procedureel punt. Als u zegt dat net te snel gebruik 

mag worden gemaakt zijn we toch allemaal mee eens, want te snel is 

altijd fout. Dat kunnen we niet verwerken in de tekst. Dus ik denk 

dat we het het beste voor kennisgeving kunnen aannemen. 

Dan trekken we het terug. 
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Er werd zoeven al iets over dienstverlening gezegd. Het voorstel is 

om het v1oord, de tekst tussen haakjes bijvoorbeeld dienstverlening 

weg te laten opnieuw weer omdat het ons niet goed lijkt dit soort 

specifieke voorbeelden te geven en met name dienstverlening vinden we 

een erg slecht voorbeeld. Het begint zo langzamerhand de indruk te 

komen dat de VVD de maatschappelijke dienstverlening beschouwt als 

een vergaarbak voor werkelozen en criminelen. Ik geloof dat we 

dit beter weg kunnen laten. 

Talsma. 

Ja voorzitter ik zeg met nog meer nadruk dan de vorige keren dat dit 

nou juist een uitwerking is die u een klein beetje handen en voeten 

geeft. Behalve alternatieve straf in het algemeen is er op dit moment 

nog geen ander voorstel dan die dienstverlening. Het is nu sinds begin 

van dit jaar in de vorm van een experiment aan de gang en dat wordt 

natuurlijk niet toegepast bij terroristen of zelfs uberhaupt bij zwaardere 

misdrijven maar alleen bij die misdrijven waar je aan de grens van 

wel of niet gevangenisstraf zit. Het is een experiment wat in het 

algemeen vrij positief wordt beoordeeld door de betrokkenen met alle 

reserves en alle voorzichtigheid die men ook in de BRDafdeling wil. 

Er zijn een paar gevallen te noemen die ik zelf ook van dichtbij heb 

meegemaakt waarin het juist heel goed is verlopen en ik vind dat 

als wij spreken over humanisering van het strafrecht dat het alleen 

maar goed is als wij ook iets concreter aangeven waaraan gedacht 

wordt. Voor degene die dat misschien niet zo voor de geest hebben wil 

ik zo'n geval noemen dat was een jongeman die met veel te veel drank 

op 2 kinderen aanreed die ernstig gewond werden. Verder van onbesproken 

gedrag, het was een duidelijke uitschieter op de zaterdagavond. Die 

heeft toen een half jaar lang elke zaterdag gewerkt in een revalidatie

centrum. Dan wordt de strafzaak aangehouden en na afloop kijk je hoe 

het loopt. En ik geef u de absolute verzekering dat bij deze jongeman 

de indruk en de verdere levensles in dat revalidatiecentrum 26 keer 

een zaterdag zeer belangrijk veel effectvoller is ge~1eest dan 3 of 6 

weken gevangenisstraf. Er wordt nu mee geexperimenteerd. Er zijn ook 

gevallen waar het niet zo gunstig verloopt. Maar ik zou het erg jammer 

vinden als de partij dit nou schrapte. U geeft nou juist een concrete 

invulling aan wat de mogelijkheid van humanisering zou kunnen zijn. 

Ik ~JOU nog even heel kort, het gaat er mij niet om dat dienstverlening 

op zich onjuist is, ma~r de heer Talsma bevestigt dat het gevaarlijk 
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is om hier met voorbeelden te komen. Het is een experimenteel stadium, 

moeten wij vastleggen in een liberaal manifest wat voor tien jaar moet 

gelden wat nu nog pas experimenteel is. Dat is de reden waarom ik 

het er uit wil hebben niet dat dienstverlening dat die sector niet zouden 

mogen doen. 

Ja maar we zitten met het spanningsveld dat je de aan de ene kant 

graag concreet wil zijn en aan de andere kant het te vaag vindt. 

Dus ik zou willen bepleiten om dit te handhaven. Maar we gaan tot 

stemming over. Blauw voor, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

Leiden 98 is verworpen. 99 Klaaswaal. 

Onder het hoofdstuk justitie wordt in de invoermap als standpunt van de 

VVD al in september 79 vermeld d~t een van de belangrijkste maatschap

pelijke goederen de veiligheid van een burger is die zich beschermd 

dient te weten tegen iedere inbreuk op zijn persoonlijke vrijheid en 

bescherming van lichaam en goed. Een onderzoek van het ministerie van 

justitie in 1980 gaf aan dat je de kans om slachtoffer van een bedreiging 

op straat te worden sinds 73 toegenomen was met 80% en voor zakkenrollen 

is dat zelfs voor 150%. Het eerste half jaar van 1981 gaf volgens het 

centraal bureau voor de statistiek een toename van het aantal misdrijven 

tegen leven en persoon met 1t% en met inbraak-diefstal met 3Dt%. 
Nu moet men dat niet 2llemaal betrekken op de burgers in de grote 

steden want de bewoners van de omliggende gemeente die zijn voor 

ziekenhuisbezoek en sportmanifestaties en theaterbezoek e.d. ook 

op die steden aangewezen. Dan is er op het ogenblik nog de aktie ouderen 

doen mee en dan vraagt de algemene nederlandse bond van ouderen aandacht 

voor het punt veiligheid in het verkeer maar ook bescherming van leven 

en bezit. 11% van onze bevolking behoort tot die ouderen. Wij willen 

geen kritiek 0r ! c~ ~~,;L~s,r- 1~ hiermee naar voren brengen, maar 

als er nou maatregelen worden gezet tot vergroting van de pakkans om 

hst aantal begaande delicten zoveel mogelijk terug te dringen vinden 

~'e vrij negatief oordeel. Ik zou zeggen VVD laat zien dat je de burgers 

·~il beschermen want voorkomen is beter dan genezen. 

Voorzitter wij zijn het met mevrouw in principe geheel eens, het 

ging hier in onze tekst iets meer over de direkte onderstreping van 

de bestrijding van de misdaad in het algemeen door de pakkans te 

vergroten. Te zorgen dat er meer politie is, de sterkte dus wordt opge

voerd. Als u zou zeggen wij willen dit invoegen dan hebben wij daar 

op zichzelf oeen bezwaar tegen. Dan zouden we redaktioneel misschien 
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moeten toevoegen u zegt dus dat het leven en eigendom van de burgers 

zo goed mogelijk moet ~'orden beschermd en dat zou ik dan willen 

zeggen in het algemeen het aantal begane delicten zoveel mogelijk 

moet worden teruggedróngen. Dat is eigenlijk toch de hoofdstrekking. 

Zo staat het er ook. 

Kamercentrale Gelderland geclaimd door Amstelveen. Neder bepalen over-

nemen. 

Wij nemen dat graag over, wij zouden de vergadering willen voorstellen 

om dat op te nemen in het hoofdstuk bij de volksgezondheid omdat het 

daar naar onze mening en ook degene die dat hoofdstuk heeft voorbewerkt 

het beste past. Dat zou dan bij de positie van de patient in het alge

meen kunnen. Dm precies te zijn op bladzijde 24 toegevoegd aan regel 

30. 

Dan zijn we bij de afdeling Leiden 101. 

We wilden onder het kopje voor minderjarigen eerst vaststellen dat 

alle ongelijkheid tussen wettige en onwettige kinderen opgeheven 

moet worden. 

Voorzitter de commissie heeft er wat moeite mee omdat de konsekwenties 

van deze tekst niet precies zijn te overzien. De ongelijkheid wordt 

al opgeheven wat betreft de vermogensrechtelijke en met name 

de erfrechtelijke positie door een wetsontwerp wat minister de Ruyter 

aan het voorbereiden is. En wat is nou een verdere ongelijkheid dat 

is voornamelijk dat een onwettig kind niet in het gezinsverband van 

vader, moeder en de wettige kinderen leeft. Bedoelt de afdeling Leiden 

dat elk wettig kind waar het ook vroeg of laat vandaan opduikt kan claimen 

dat het in dat gezin moet worden opgevoed. Wij zien dat niet helemaal 

dat gaat dan toch eigenlijk weer andere menselijke vrijheden een beetje 

tegen. We vinden dus de tekst sympathiek in zijn bewoordingen, maar 

wat het meer kan omvatten dan dat vermogensrechterlijke erfrechten 

gelijkstelling zien wij eigenlijk in concreto niet. Daarom willen 

we de tekst toch liever ontraden. 

Voorzitter ik kan mij niet voorstellen dat de heer Talsma alwetend is 

we hebben al eerder op de ochtend gesproken over suggesties die inge-

bracht zouden kunnen worden, intensies die in dit manifest naar voren 
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toe komen. Toekomstige ontwikkelingen of onverdachte zaken die wij op 

dit moment niet kennen moeten we in de toekomst toch kunnen opvangen, 

daarom pleit ik ervoor om dit wel op te nemen. 

Noemt u nou eens een voorbeeld waar u aan denkt. 

Ik geef u net op een gegeven moment aan op dit moment kennen we die niet 

maar het kan best zijn in de nieuwe situatie dat er op een gegeven 

moment toch nog zaken naar voren toe komen ~Jaar we op dit moment geen 

rekening mee hebben gehouden. 

Ja maar het kan ook zijn dat in die sitautie wij toch vinden dat het 

niet helemaal gelijkgesteld moet worden omdat er nou een keer door 

de historische gang van zaken verschillen zijn en dat we die dan willen 

bespreken. 

Uitgangspunt blijft toch wat dat betreft in ieder geval een gelijkheid 

en ik denk dat dat een principe. 

De gelijkheid van ieder onwettig kind als mens en als individu is 

nëJtuurlijk onbestreden gelijk aan ieder d; 1 ::~, maar of zijn rechtspo

sitie in familieverband automatisch ook gelijk zou moeten zijn want 

daar moet u nou toch aan denken dat zouden we een beetje te algemeen 

van strekking vinden en als u dus zelf niet weet waar u aan denkt 

~ dan blijf ik ertegen en de commissie met mij om dit zo op te nemen. 

Van der Stoel - bergen op zoom. 

Ik zou willen pleiten voor het amendement en de heer Tlasma geeft me 

juist de argumenten in de hand tenminste die indruk heb ik toen hij een 

voorbeeld trachte te zoeken waarom het amendement niet moest worden 

aangenomen over die opneming in dat gezin. In het amendement is nadruk

kelijk sprake van gelijkheid voor de wet en ik dacht niet dat in de 

wet stond dat een kind in een gezin pers~ moest worden opgevoed dus 

ik vind dat zijn voorbeeld niet opgaat. Het gaat om gelijkheid van 

onwettige en wettige kinderen voor de wet. Nou dat moet je kunnen 

uitsluiten en dat vind ik een uiterst liberale gedachte. 

Maar er is volstrekte gelijkheid behalve in dat erfrecht en dat wordt 

recht getrokken. Verder is er volstrekte gelijkheid. 

Als er volstrekte gelijkheid is mijnheer de voorzitter wat is er dan 
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tegen om dit in het stuk op te ne·1en. Wij hebben het een eindje terug 

gehad over verschillende samenlevingsvormen die niet gediscrimineerd 

mogen worden en voor de wet gelijk. Dan moet u toch de eventueel 

uit voortvloeiende kinderen ook voor de wet gelijk zijn aan kinderen 

die in een laat ik zeggen traditioneel huwelijk zijn geboren. 

We kunnen tot een stemming overgaan. Blauwe kaarten voor het amendement 

101 van de afdeling Leiden, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

Het is verworpen. 

De vergadering is geschorst tot 2 uur. 

Punt van orde mijnheer de voorzitter het amendement is nog niet in zijn 

geheel behandeld. 

We gaan nu verder met regel 113 van het amendement 101 van Leiden. 

In feite bestond het amendement uit 3 onderdelen, regel 13 inzake 

godsdienstige tm regel 17 wilden wij laten vervallen. Opnieuw omdat 

hier weer voorbeelden gegeven worden die bovendien zijn het zaken die 

bijzonder ingrijpen in gezinsleven en dat soort zaken. Ik geloof dat 

dit te detaillistisch is om nu in een algemeen programma te behandelen. 

Daarom zouden we dat willen laten vallen. 

Dank u regel 26. 

Dat is de laatste regel ook zij die niet gehuwd zijn moeten uitgaan 

van dezelfde inhoudelijke criteria en de mogelijkheid tot adoptie krijgen. 

Wij zijn van mening dat er een punt moet staan achter uitgaande van 

dit belang dienen ook de mogelijkheden tot adoptie te worden verriumd. 

Het gaat bij adoptie enkel en uitsluitend om het belang van het kind. 

De daarop volgende regel doet een beetje vermoeden dat in het belang 

van andere samenlevingsvormen ook adoptie mogelijk moet zijn om die 

samenlevingsvormen wellicht te legitimeren. Ik geloof dat waar het 

adoptie betreft zeer duidelijk tot uiting moet komen dat het uit-

sluitend het belang van het kind op het oog gehouden wordt zodat 

achter verruimd gewoon een punt kan staan en de rest eigenlijk niet 

relevant is. Dank u. 

Voorzitter wat het tweede punt betreft is het opnieuw hetzelfde wat 

ik al enkele malen eerder heb gezegd. Wij hebben in de tekst staan 

dat de rechten van een minderjarige van 12 tot 18 jaar geleidelijk 
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ruimer dienen te worden. Er zijn nogal wat amendementen opgekomen die 

vonden dat dat niet of niet zo snel of pas op latere leeftijd moest. 

Die zijn niet aanvaard of niet gehandhaafd. Wij hebben nou juist willen 

aangeven waar die geleidelijke verruiming nou inzit en dat zijn 

dan die punten die hier staan. Inzake godsdienstig en levensbeschouwe

lijke keuze, inzake onderwijs, inzake beroep, ontspanning medische 

en andere hulpverlening, vrienden en partnerkeuze. Wij dachten dat 

het daardoor duidelijke werd wat wij bedoelden met die geleidelijke 

verruiming tussen 12 en 18 jaar. Het andere punt is van geheel 

andere orde. Dat is de vraag of adoptie ook mogelijk moet zijn 

bij niet gehuwden. De commissie vindt van wel maar er is in de com

missie discussie over geweest en er was niet geheel eenstemmigheid. 

Dat is een vraag die wij graag aan de vergadering overleggen, een 

belangrijk principieel punt. Het is bepaald onze bedoeling dat ook 

daar bij de belangen van het kind tot richtsnoer dienen te zijn. 

Wij zouden daarom willen voorstellen mijnheer de voorzitter om 

elke onduidelijkheid te vermijden dat die zin die nou een paar regels 

hoger staat aan het slot van dit paragraafje komt, waar dan komt te 

staan bij dit alles dient steeds het belang van het kind richtsnoer 

te zijn. Dan is het volstrekt duidelijk dat dit voor al deze vraagstuk

ken geld. 

Voorzitter mag ik even vragen wat de heer Talsma nu bedoelt. Stelt u 

nu voor om deze twee zinnen te schrappen zoals die mijnheer daarnet 

vroeg. 

Nee die l~ate~c zinnen blijven staan alleen de laatste anderhalve regel 

van de vorige alinea wordt na onderen verplaatst. 

Voorzitter had ik toch even een vraag. Als je stelt dat dit valt onder 

het hoofdstuk meer rechten voor minderjarigen dan mag ik aannemen dat 

u daar niet de adoptiemogelijkheid voor en door minderjarigen onder 

bedeelt en dus past het hier helemaal niet. 

Dat is niet duidelijk. 

We hebben het hier over meer rechten voor minderjarigen. En als slot

regel staat er dan ook zij die niet gehu~1d zijn moeten uitgaande van 

dezelfde inhoudelijke criteria de mogelijkheid tot adoptie krijgen. 

Ik ga ervan uit dat dit stukje geschreven is met het oog op de rechten 

voor de kinderen. Kindermvan 12 tot 18 jaar. Ik ga er niet van uit 
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dat u hiermee bedoelt dat welke samenlevingsvorm ook van 12 tot 18 jarigen 

de mogelijkheid moeten hebben tot adoptie. 

Dat is geheel jüist dit kopje u zegt dat terecht heeft een iets te 

ruime strekking. Wij zullen bij de redaktionele vormgeving die 

laatste alinea apart zetten misschien met eventueel een aparte 

Ik zou u willen voorstellen voorzitter om die hele laatste regel te 

schrappen. Hij past hier gewoon niet. 

Ja'maar dat is nou juist het vraagpunt wat de vergadering moet beslissen. 

Dan zou ik willen voorstellen om tot stemming over te gaan. 

Dat willen wij ook, maar wij stellen voor laat dat nou heel duidelijk 

zijn, wij zeggen dat ook de mogelijkheden tot adoptie moet worden 

verruimd, ook zij die niet gehuwd zijn moeten uitgaande van dezelfde 

inhoudelijke criteria, dat is dus het belang van dat kind mede de 

mogelijkheid tot adoptie krijgen. Onze commissie vindt dat deze moge

lijkheid er moet zijn en zal het erg op prijs stellen dat de vergadering 

daar een standpunt over inneemt. 

Ik wil daar best even een bijdrage over geven als het mag. Er wordt 

een voorstel gedaan tot schrapping. Ik vind dat onjuist. Als een congres, 

als die uitdrukkelijk dit heeft mogelijk gemaakt dat wij dit nu niet 

moeten gaan zitten schrappen. 

Het 2s de vorige keer wegens tijdsgebrek niet behandeld. 

Nee maar ik ben zelf bij een congres geweest waar dit punt nadrukkelijk 

aan de orde is geweest en het congres daar voor heeft gestemd dat dit 

mogelijk moet zijn. 

Ik zal zo formuleren waar we over gaan stemmen dan wordt het allemaal 

duidelijk, maar mevrouw wil nog graag iets zeggen. 

Ik dacht dat het voorst~l van Leiden was dat er geen voorbeelden moesten 

worden genoemd. Niet dat zij voorstellen dat dit niet mogelijk moet zijn. 

Ik denk dat we dat heel zuiver moeten stellen en dat eigenlijk het 

voorstel wat nu wordt gedaan helemaal niet ter discussie eigenlijk 

staat. Want u wil nu een heel nieuw voorstel of het uberhaupt wel kan. 
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Ik denk dat ik beter eerst kan zeggen waar we over gaan stemmen. Luistert. 

Het is zo dat de afdeling Leiden stelt voor om de laatste twee regels 

van ook zij tm krijgen te schrappen. Mijnheer Talsma die zegt laten 

we nou die regels laten staan, maar laten we laatste twee regels van 

de vorige alinea naar achteren plaatsen en het kopje veranderen zodat 

aan het bezwaar wat even net genoemd werd tegemoet gekomen en daar is 

Leiden zelf mee akkoord heb ik begrepen dus de laatste twee regels 

blijven staan zoals nu staat. De regels van een uitspraak waarbij steeds 

het belang van het kind richtsnoer dient te zijn dat ~1ordt de aller

laatste regels van dit hoofdstuk en het kopje wordt veranderd. Nou 

dat is toch prachtig. 

Ja dat klinkt prachtig voorzitter. Ik blijf erbij als het congres een 

gedachte uitspreekt en zegt dat moet erin staan dat u nu niet in 

stemming mag brengen een voorstel om dat te schrappen. Ja u zegt 

net ik wil dat in st~mming brengen. Ik vinrl ~=+ ik rl=~r ç~r~33l 

~ezwaar tegen moet maken. 

Dat formele punt dat kan niet geaccepteerd worden. 

Het zou juist zijn als het zo was, maar wij hebben in onze vorige 

congressen door tijdgebrek een aantal punten niet kunnen behandelen. 

Dit hele punt van de edoptie is ook tot spijt van de commissie 

helamaal nog niet behandeld. De vergadering heeft zich over dit 

punt niet uitgesproken en onze commissie is nu juist zo blij 

dat door het amendement de vergadering zich duidelijk kan uitspreken. 

Maar wat maken wij het nou moeilijk. Als nou Leiden en mijnheer Talsma 

het eens zijn. 

Ik geloof dat hier een verkeerde voorstelling van zaken gegeven wordt. 

Het gaat helemaal niet om het punt of niet gehuwden wel of niet 

zouden mogen adopteren. Daar gaat het niet om dat is geen principe 

uitspraak daarover want Leiden is van mening dat het best mag. 

Het gaat er Leiden om dat daar waar gesproken wordt over belangen van 

minderjarigen over adoptie, met name bij adoptie uitsluitend het 

belang van het kind in de gaten gehouden moet worden. Dat willen we 

heel nadrukkelijk naar voren gebracht zien. 

Talsma. 

Leest u nou even uw tekst. 
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En daarom als ik mag uitspreken zijn we het inderdaad eens met de heer 

Talsma als er aan het slot wordt toegevoegd dat hierbij steeds het 

belang van het kind richtsnoer dient te zijn. Daar kunnen we dan 

mee zeggen. 

Maar leest u nou even met mij uw tekst. Uw amendement 101 bestaat uit 

drie delen. Het eerste hebben we behandeld, het tweede is regel 13 

enz dat i~ die kwestie van de voorbeelden. En het derde punt is 

regel 26. Vanaf en dat zal ik u voorlezen ook zij die niet gehuwd zijn 

moeten uitgaande van dezelfde inhoudelijke criteria de mogelijkheid 

tot adoptie krijgen. Dat is regel 26 tot 29 en Leiden stelt voor dat 

dit vervalt. De commissie zegt in meerderheid wij vinden dat dit 

~ gahandhaafd moet worden, maar wij stellen een uitspraak van de 

vergadering of deze passage moet vervallen of blijven. Dit is 

nog niet in een vorig congres aan de orde geweest. 

Ik denk dat we het beste kunnen kiezen voor de formulering die het 

huidige kabinet ook steeds kiest, we maken het zo dat ieder zijn 

eigen gelijk kan vinden. 

Nee maar er worden hier heel merkwaardige dingen gezegd. De heer Talsma 

heeft zoeven gezegd dat de commissie het er mee eens kan zijn om achter 

de regel die nu die ik zou willen laten vervallen maar die ik kan 

aanvaarden achter die regel te zetten waarbij steeds het belang van 

het kind richtsnoer dient te zijn. Dat is ook besproken. Als dat zo 

geplaatst wordt dan kunnen we ermee akkoord gaan. In dat geval kunnen 

we ons amendement terugtrekken. 

Leiden en mijnheer Talsma z~Jn het volledig eens, het wordt zo dat het 

kopje wordt veranderd de laatste regel van de eerste alinea wordt de 

laatste regel van het hoofdstuk en de laatste twee regels van het huidige 

hoofdstuk blijven staan. Iedereen gelukkig. D~ vergadering is geschorst. 
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De vergadering is heropend. Aan de orde is het hoofdstuk mens en staat 

en wij beginnen met een aantal moties waarin als eerste de motie nr. 102 

van de afdeling Enschede wie wenst daarover het woord. De heer Houwing. 

Ja mijnheer de voorzitter het volgende. Ik heb even snel de spullen 

bij elkaar trachten te zoeken. Het volgende ik geloof dat wanneer 

we ons uit willen spreken voor het consultatief referendum althans het 

een goed gegeven vinden dat een sonsul-~tief referendum wordt onder

zocht dat we dan niet in het liberaal manifest een aantal zaken moeten 

neerzetten waarin een aantal mitsen en maarren heel duidelijk aan de 

orde komen. Ik denk dat we hier moeten besluiten dat we gaan werken 

'in de richting van een consultatief referendum , onderzoek voor een 

consultatief referendum. Dat betekent dat je dan naar mijn idee de 

motie van de afdeling Enschede zou moeten overnemen zonder alle mitsen 

en maarren, maar dat dat betekent dat in die eventuele onderzoekscom

missie nog eens een keertje aan de orde zal kunnen komen wat de 

eventuele problemen zijn bij het onderzoek en bij de opzet van een 

consultatief referendum, dus denk ik dat het verstandiger is de 

~' 

motie van de afdeling Enschede naar voren te brengen in plaats van de 

bestaande tekst. 

Laat misschien Enschede even zelf toelichten want ik dacht dat als je 

bladzijde 85 regel 18 en verder leest heb ik me voor mijzelf afge

vraagd wat nog de bedoeling van die motie is, maar goed. 

Mijnheer de voorzi~ter in Enschede is de motie van de afdeling Enschede 

aangenomen. Wie schetst onze verbazing toen wij lezen op welke wijze 

de commissie die tekst heeft verwerkt. De tekst van de motie is 

heel duidelijk, geeft heel duidelijk een aantal opzetten voor de 

manier waarop het verwerkt zou kunnen worden. Dan lees ik een 

aantal dingen in de tekst van de commissie die niet in de motie 

stonden en die voor mij het gevoel ~even dat een aantal tegenstanders 

van het referendum hun kans schoon hebben gezien om toch nog wat van 

hun gelijk binnen te halen. Ik vind dat dat niet hoort tot de redaktionale 

taak van de commissie en ik zal conereeet aangeven waar mijn bezwaren 

zich dan tegen richten. Ten eerste wordt hier plotseling gesproken 

van in nauw omschreven gevallen wat de indruk wekt alsof het inderdaad 

maar een bijzonder beperkt aantal gevallen zijn terwijl in de motie 

wordt gesproken van bepaalde gevallen. Gevallen die wel geexpliciteerd 
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:~etun worden, maar of het zo'n beperkt aantal gevallen is dat is nou 

iets wat die staatscommissie maar moet uitzoeken. Het tweede punt is 

dat er een plotselinge zin wordt ingevoegd aan de toepassing van 

deze vorm van het referendum kleven ook bezwaren. Ja mijnheer de 

voorzitter dat kunnen wij bij tientallen uitspraken in dit manifest 

wel erbij zetten. Aan dit of dit kleven ook bezwaren. Dat is natuur

lijk altijd zo als je politieke uitspraken doet. Er zijn altijd voors 

en tegens en op een gegeven moment maak je een afweging doe je een 

keuze en die keuze da~r sta je dan voor. En om dan zoiets tussen te 

gaan voegen om toch nog een beetje iets van je gelijk .binnen te halen 

ja vind ik niet reëel, vind ik niet erg bezielend moet ik zeggen. 

Tenslotte wordt er dan gezegd een staatscommissie zou een in ons 

staatsbestel passend systeem van een consultatief referendum moeten 

ontwerpen terwijl in de motie heel duidelijk wordt gezegd een staats

commissie moet zo spoedig mogelijk een dergelijk systeem ontwerpen. 

Daar is ook een.voorstel van ons kamerlid Nijpels over aangenomen in 

de tweede kamer. Ik begrijp niet waarom de commissie dat dan in haar 

formulering toch weer wat probeert terug te draaien. Het gaat ons 

eigenlijk om het claimen van de oorspronkelijke tekst van de motie 

ipv alle drie dingen die nou door de commissie zijn toegevoegd. 

Ik zou in deze zeer duidelijk de woorden van de heer Swart willen onder

steunen. Ook in den Haag is er al een tijd geleden een motie ingediend 

over het referendum. Die motie is ook in Enschede in de wandelgangen 

~.duidelijk aan een delegatie van Enschede medegedeeld, er is overleg over 

geweest. Er is heel duidelijk ook mevrouw Cappeijene heeft erover 

gesproken een uitspraak van de partij dat op korte termijn die commissie 

aan het werk moet en de heer Swart heeft heel duidelijk de klemtonen 

gelegd waar de tekst op een zeer duidelijke manier afwijkt van het 

besluit van de partijo Ik vind daarom dat deze motie waar ik zeer 

sterk aan hecht toch eigenlijk zonder probleem zou moeten worden aange

nomen opdat de redaktie zal geschieden zoals de partij die werkelijk 

wil. 

Me ij eran. 

Ik heb gisterenavond al gezegd dat we eigenlijk gemist hebben het 

liber~al manifest getoetst aan bestaand verkiezingsprogramma. Nadat 

die motie Enschede in Enschede is aangenomen hebben we in den Haag ook 

een tekst in het verkiezingsprogramma gezet tav het referendum waar 
ook die staatscommissie werd genoemd. 
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Ik dacht dat het zinvol zou zijn als we voor deze tekst die te zwak of 

te weinig positief zouden vinden, als we dat zouden vinden dat we dan 

toch de motie Enschede in zijn uitvoering afstemmen op de tekst van het 

verkiezingsprogramma en dat we daar niet weer met een andere formulering 

zouden komen die anders al-licht uit de motie Enschede zou voortvloeien. 

De heer van Aartsen. 

De commissie is van oordeel dat in de tekst van het liberaal zoals dat 

nu luidt de motie en de gedachte van de motie Enschede is verwerkt. 

De heer Swart heeft gezegd ja er is een zinsnede aantoegevoegd en 

daaraan ontleende hij de kwalificatie dat dat dan toch wel van weinig 

bezieling sprak in de tekst van de commissie. Dat er aan het referendum 

toch omk bezwaren kleven. Nou ik zie in de tekst in de motie van 

Enschede exact diezelfde passage staan. Dus ik zie niet in waarom we 

op dat punt de motie van Enschede en de motie die eerder is aangenomen 

in de vorige vergadering die hierin is verwerkt strijdt met datgene 

wat de commissie naar voren brengt. Ik geef toe ik de tekst die de 

commissie voorstelt voor het manifest staat de staatscommissie zou 

een passend systeem ontwerpen. Inmiddels is bekend geworden dat er 

een staatscommissie zal komen. Wat dat betreft daar heeft men gelijk 

in de tekst van het manifest op dit punt bij een herschrijving die 

misschien nog nodig is kunnen worden aangepast, want de staatscommissie 

komt er. 

,~Voorzitter in de beantwoording van de commissie is dan zodanig dat 

alleen het punt van zou is tegenstrijdig met datgene wat de motie van 

Enschede tot uiting brengt. Dan zeg ik op een gegeven moment dat zult 

u ook heel duidelijk de motie van Enschede moeten overnemen en niet 

zoals staat aangegeven afwijzen. 

Swart. 

Ja mijnheer de voorzitter de heer Aartsen is niet ingegaan op mijn 

eerste kritiekpunt in nauw omschreven gevallen waarmee we dus een 

soort beperking wordt gesuggereerd die de afdeling Enschede in ieder 

geval in haar motie niet heeft willen aangeven en wij zien het ook 

eigenlijk als een taak van de staatscommissie om uit te maken of het 

inderdaad zo nauw omschreven moet zijn. Ik denk in tweede instantie 

dat de toevoeging van de zin aan de toepassing van deze vorm van het 

referendum kleven ook bezwaren, Dat is inderdaad een afweging die 

wij in de motie hebben gegeven. Er zijn voordelen, er zijn nadelen en 
de balans slaat naar de voordelen toe door. 



Band 6 

Blad 1 28 

Maar een dergelijke afweging mijnheer Aartsen kunnen we op ettelijke 

punten in het manifest maken voor allerlei uitspraken die we doen 

en nergens zetten we zo'n opmerking erbij. Alleen op deze plaats. Ik 

kan het alleen maar zien als toch proberen een beetje van je gelijk 

binnen te halen. Ik denk niet dat dat is wat wij als partij hebben 

uitgesproken en ik zou daarom toch willen vasthouden aan gewoon de 

tekst zoals die indertijd door de partij is aangenomen. 

Ja mijnheer de voorzitter nogmaals heel duidelijk is er in Enschede 

een tekst aangenomen ,)i_r; ,' ::; !; de partij voor vrijheid en democratie 

wil op korte termijn een staatscommissie die onderzoekt alle voors 

en tegens. Ik bespeur in de tekst die er voor ligt onmiskenbaar een 

negatieve teneur, terwijl toch de partij het onderzoek ~1il. Dat moet 

in de tekst blijven staan. Dat is konsekwent een lijn vasthouden. 

Daar hebben we het gisteren ook over gehad over een ander onderwerp. 

Toen is er ook niet in alle opzichten konsekwent gehandeld. Je moet 

wel konsekwent een lijn trekken als je iets niet bevalt wat op een 

gegeven moment aangenomen is moet je daar ook achter blijven staan. 

De staatscommissie heeft de taak om af te wegen daar hebben we om 

gevraagd en als dat gebeurt zullen we zien of inderdaad de tegens zwaarder 

zullen wegen dan de voors, maar de partij wil nu die discussie en dat 

moet in het liberaal manifest. Niemand zal begrijpen dat wij nu zeggen 

van alleen die commissie moet er komen voor de rest vinden we het 

een raar geval. Het is een tweeslachtig standpunt wat hier staat, 

c~ dat zal men niet begrijpen als het in het liberaal manifest zal komen. 

Meijeran. 

Ik had geen moeite met de tekst die er nu staat te begrijpen. Ik dacht 

ook niet dat dat zo negatief was als het wordt voorgesteld, maar het lijkt 

mij ook bijzonder moeilijk de motie Enschede zoals die hier is afgedrukt 

dacht ik is aangenomen met exact dezelfde bewoordingen die nu weer 

geclaimd worden en men geeft nu in 2e instantie wat ik verwacht zou 

hebben niet aan wat men dan nu veranderd wil hebben. Want die motie 

interpreteren lijkt een kwestie van een zinnetje hier of een zinnetje 

daar. Je zou natuurlijk om tegemoet te komen kunnen zeggen dat er voor-

en nadelen aan kleven en dat is niet zo gek om dat in dit manifest 

te zeggen, want op andere punten doen we een uitspraak. Op dit punt 

zeggen we er komt een staatscommissie om het te onderzoeken. Als je je 

dus al duidelijk uit zou spreken in een bepaalde richting waar is die 

staatscommissie dan nog voor nodig. 
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Ik vind dus deze tekst niet zo gek. Je kunt zeggen er zijn voor- en 

nadelen en daarom een staatscommissie. Als u het aanpast aan dat die er 

niet zou moeten komen, maar dat die er is, dan zou u natuurlijk de 

bewoordingen van wat die moet doen, die commissie ook moeten aanpassen 

aan wat de tweede kamer aan die commissie heeft opgedragen. En ik weet 

niet of dat geweest het ontwikkelen of het ontwerpen of dat dat is 

geweest het onderzoeken. En als je daar dus zou dienen te komen 

vervangt dan zou het kunnen zijn dat je iets terug moet nemen van 

wat de commissie gaat doen en dat die moet onderzoeken. Maar ik ken 

de tekst van de tweede kamer niet. Overigens illustreert dit dat het 

zo moeilijk is om voor tien jaren tegelijk een principe uit te spreken. 

Swart. 

Jawel mijnheer de voorzitter de heer Meijeran heeft gevraagd om te 

concretiseren wat nou precies aanname van deze motie zou inhouden. 

Ik heb op drie punten aangegeven waar naar mijn gevoel de motie niet 

is uitgevoerd. Op die drie punten zou dus de tekst moeten worden herschreven. 

Als de motie wordt aangenomen, ik heb begrepen dat een daarvan door de 

commissie al wordt overgenomen dan gaat het om de resterende twee punten 

die twee punten zijn ten eerste beperking die is besloten is in de 

woorden in nauw omschreven gevallen dat moet gewoon zijn in bepaalde 

gevallen. Het tweede punt is aan de toepassing van deze vorm van het 

Dat is een loze toevoeging. 

Geertsema. 

Ja voorzitter ik begrijp het niet, want mijnheer Swart die zegt we 

moeten de motie van Enschede aanvaarden. In de motie van Enschede staat 

heel nadrukkelijk dat aan het referendum een aantal bezwaren kleven. 

Dan vraagt hij de partij om deze motie te aanvaarden, maar om dit punt 

dan klaarblijkelijk maar te vergeten dat er ook bezwaren aan kleven. 

Ik geloof dat het heel reëel is zoals mijnheer Meijeran zegt dat als 

je een opdracht geeft om iets te gaan onderzoeken dat je dan ook 

heel duidelijk zegt goed er zitten voordelen aan, maar er zitten ook 

nadelen aan. Het staat in de motie van Enschede en dan begrijp ik 

niet dat je de motie kunt aanvaarden en deze zin dan maar even vergeten. 

De heer van Aartsen. 

Mijnheer de voorzitter de partij heeft in feite zelf al aangegeven dat 

ze hier nog niet uit is. De partij heeft uitgepsroken bij de algemene 
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vergadering vorig jaar dat er een staatscommissie zou dienen te komen 

die moet bekijken of het referendum in Nederland moet worden ingevoerd. 

Dat althans of daarnaar zou moeten gaan kijken, maar de partij heeft 

vorig jaar niet uitgesproken dat het consultatief referendum er dient 

te komen. 

Het blijkt dus duidelijk mijnheer Swart dat er een divergentie is tussen 

de opvattingen van de zaal en de commissie. Ik ga nu stemmen. 

Blauw voor, voor het amendement Enschede nr. 102, blauw tegen. 

Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. Motie is verworpen. 

Stemverhouding graag voorzitter. 

Voorzitter als het stembureau er zo lang over moet doen dan verzoek ik 

om een herstemming. 

Herstemming. Blauw voor, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

Motie is verworpen met 354 tegen en 262 voor. 

Dan gaan we naar motie 103 

Mijnheer de voorzitter dit is een dermate klein verschil, het Z1Jn maar 

zes stemmen op zo'n aatal stemmen. We hebben schriftelijke stembiljetten 

gekregen ik denk niet voor nietso Ik denk als er een geval is waar dat 

nou gerechtvaardigd is dan is het bij zo'n klein verschil op ~o'n groot 

aantal stemmen. 

Het is een verschil van 106 stemmen. 

Ik heb begrepen 6. 

Wil het stembureau nog even de uitslag bekend maken. 

Voor 262 en 354 tegen. 

Ik dacht dat het duidelijk was. 

Er zijn mensen die dit niet geloven. 

Geloof kan iR u niet geven. 

Laten we een referendum houden of er over gestemd moet worden. 



Wilt u schriftelijke stemming ja dan de nee. 

Ja. 

Meijeran. 
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Band 6 

Blad131 

Ik ga door met het volgende punt en er wordt schriftelijk gestemd over 

de motie Enschede. 

Me ij eran. 

Voorzitter ik heb het niet nagekeken maar ik weet niet of dit reglemen

tiar nodig is en ik dacht dat het inhoudelijk niet nodig is. We hebben 

deze soort uitslagen en wel kleinere verschillen een aantal malen gehad. 

En dat iemand het dan niet wil geloven, ik heb het zelf ook weleens 

niet geloofd 290 tegen 270 en dan denk je hoe kan men het zo gezien 

hebben, maar als het zo door het stembureau wordt opgegeven in deze 

detaillering aan herstemming dan hoop ik dat het reglement niet toestaat 

dat iemand dan nog schriftelijke stemming vraagt. 

Wat wil je nu. Mag ik dan een peiling houden wie schriftelijke stemming 

wil. Ik vind als een schriftelijke stemming wordt gevraagd dat je 

ook een schriftelijke stemming moet doen. 

--, Swart 

Voorzitter het is echt niet uit recalcitrantie dat ik de boel wil 

ophouden of zo, maar ik heb echt niet het idee dat het verschil zo 

ontzettend groot is. 

Als we dan niet het idee hebben dat het goed is dan moeten we schriftelijk 

stemmen vind ik en ik ga nu door met de behandeling van de andere 

moties en in de tussentijd maakt het algemeen secretariaat de zorg dat 

we schriftelijk kunnen stemmen. Ik kom nu aan motie 103. 

Mag ik even, ik heb meegeteld en mijn schatting is 100 stemmen verschil. 

Ja mevrouw dat hebben we eerder geconstateerd maar daar neemt de afdeling 

Enschede geen genoegen mee en ik vind dat er dan schriftelijk gestemd 

moet worden. Laten we dus alle duidelijkheid dan laten en wij gaan nu 
door met de behandeling van motie 103 van de afdeling Enschede en 
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105 van de afdeling Assen die ik daar gelijk mee wil behandelen, want 

dat zullen we direkt doen eerst even 103 en 105. Niemand het woord, want 

de commissie wil beide amendement, motit.:L c,vcrnr~rn•;'"":. 

We gaan nu na 103 en 105 behandeld te hebben over tot de stemming en 

ik geef nu het woord aan de algemeen secretaris. 

Dames en heren u heeft stembriefje nr 1 nodig en u ziet hier mandjes 

met voor, tegen en blanco. De kleur is groen. 

Stembriefje 1 in voor of tegen. Ik schors de vergadering. 

Ik mag aannemen dat iedereen zijn stem heeft uigebracht en dan is het 

stembureau gesloten. Ik heropen de vergadering en aan de orde is motie 

104 van de afdeling Enschede. Wenst iemand dat toe te lichten. 

Ik zal de commotie even laten bekomen hoewel het amendement wat we nu' 

gaan bespreken hoewel van minder gewicht eigenlijk een beetje in het 

verlengde ligt van de motie over de referenda. Het is een poging om de 

betrokkenheid van de mensen in dit land bij de democratie te bevorderen. 

Ook hier is weer een punt waar veel over gezegd kan worden, maar waar 

ook bepaalde bezwaren tegen kunnen worden geformuleerd. Maar ook hier 

weer een punt waarbij de afweging moet worden gemaakt tussen de voor-

en de nadelen. De voordelen staan in de motie weergegeven in de over

wegingen. Ik zou er aan willen toevoegen dat van het recht van het geven 

van een voorkeursstem steeds meer gebruikt wordt gemaakt. Als men de 

laatste uitslagen bekijkt dan zie je met name ook op lokaal niveau 

dat de burger steeds bewuster bepaalde stemmen uitbrengen niet op de 

lijsttrekker. Ik denk dat we daar als liberale partij niet aan moeten 

voorbij gaan en ik denk ook dat waar die betrokkenheid van burgers 

bij bepaalde vertegenwoordigers in de democratie duidelijk groter 

wordt dat wij een manier moeten vinden om dat te kanaliseren en 

om de massaliteit van de democratie en het steeds verder afstaan 

van de vertegenwoordigers van de burgers om dat te bestrijden en dat 

dit hiervoor een heel goed middel kan zijn. Ik ben ook erg benieuwd naar 

de zeer zwaarwegende overwegende van de commissie om dit af te wijzen. 

Meijeran. 

Dat laatste ben ik ook zeer benieuwd naar voorzitter. Ik zou in dit geval 

in tegenstelling tot 1Q2 zou ik Enschede van harte gaarne willen onder
steunen dat het effect van vaarkeursstemmen moet worden vergroot en 
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dat we dat ook in het manifest opnemen. Nou hoeven we ons niet natuurlijk 

rechtstreeks te conformeren aan vroegere uitspraken, maar ik ben met 

name benieuwd naar de reden waarom de commissie het af wil wijzen 

aangezien de commissie kiezer gekozene onder leiding van de heer 

Geertsema in 1968 aangenomen heeft gezien inde vergadering. Ik dacht 

ook vrij stevige meerderheid dat vaarkeursstemmen honoreren een goed 

liberaal principe zou zijn en ik hoop dus gaarne dat men nu wil confor-

'meren aan wat nog altijd een uitspraak van de partij is die geldig is 

zolang die niet is ingetrokken en dat we dat honoreren door 104 

/-, 

van Enschede aan te nemen. 

Houwing. 

Mijnheer de voorzitter het volgende mbt deze motie. Meer dan tot voor 

enige jaren het geval was blijkt op dit moment dat er een stuk ontevreden

heid bestaat van de kiezer tov zijn vertegenwoordiger of haar vertegen

woordiger. Ook blijkt dat er steeds meer demotivatie ontstaat om toch 

maar deel te nemen aan het democratische proces. Nu is het zo dat 

het districtenstelsel een kwestie is die sowieso niet een aantrekke-

lijk alternatief biedt, maar er zit wel een aantrekkelijk altern~:ti3f 

in een districtenstelsel dat is namelijk de herkenbaarheid van de kiezer. 

Van de gekozene nou dat lijkt me een element wat in deze motie heel 

duidelijk naar voren komt. Dat betekent dat de kiezer duidelijk weet 

en duidelijk aangeeft wie hij graag in het parlement vertegenwoordigd 

zou willen zien. Als dat een reden is en een mogelijkheid is om de 

kiezer meer te betrekken bij de democratie als dat een mogelijkheid 

is o~ de motivatie te verhogen om deel te nemen aan de spelregels 

dan denk ik_ dat dat een ding is die we zeker moeten ondersteunen. 

De heer van Aartsen. 

Mijnheer de voorzitter drie opmerkingen hierover. In de eerste plaats 

aan het adres van de heer Meijeran. De tijd is voortgeschreden sinds 

1968 en er is ook sindsdien een wijziging vande kieswet geweest 

waarbij het effect van de voorkeursstem meer gewicht heeft gekregen. 

In de tweede plaats geloof ik en dat is denk een heel belangrijk punt 

dat verkiezingen voor vertegenwoordigendelichamen of dat nu gemeente

raden, pro~inciale staten of 2e kamer is moeten gaan over program en 

beginsel. En in feite niet over personen. Ik dacht dat dat een element 

is wat ingebakken is in ons stelsel in de derde plaats geloof ik dat 

er een hier een opdracht aan de partijen ligt, want ik denk dat de 

partijen het vooral moeten zijn die hun lijsten zorgvuldig zullen 
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moeten samenstellen en zorgvuldig de tot standkoming van die lijsten 

zullen moeten afwegen. Ik denk dat het haast een oproep is het 

bestaan van ons systeem aan de kiezers om lid te worden van politieke 

partijen. 

Geertsema. 

Ik zou dat laatste nog willen ondersteunen, want het zijn de leden van 

de politieke partijen die de lijsten opstellen en ik heb er toch 

wel moeite mee dat het dan al te gemakkelijk gemaakt wordt dat mensen 

die niet de moeite nemen om lid te worden van een partij dat die 

uiteindelijk gaan uitmaken wie er voor die partij in de kamer gaan 

zitten. Ik vind dat dat inderdaad een soort beloning is voor het niet 

lid worden van een partij en daar heb ik moeite mee. 

Wie in 2e instantie. 

Houwing. 

Voorzitter ik heb op m~Jn verzoek om de zwaarwegende bezwaren van de 

commissie tegen deze motie te horen twee argumenten gedestilleerd. 

Het laatste van de kant van de heer Geertsema die er op wijst dat het 

onterecht zou zijn als mensen die niet de moeite nemen om lid te worden 

van een politieke partij te veel invloed zou krijgen. Op zich een 

argument wat hout snijdt, maar in het licht gezien van het feit dat 

nog een tien procent zelfs veel minder van het aantal VVDkiezers 

~ lid is van deze partij zou het mij toch wat al te ver gaan om die 

1 miljoen en nog wat kiezers van de VVD in de hoek te plaatsen 

omdat zij ~een lid van de VVD zijn en niet de moeite nemen om hier 

aan deel te nemen. Om ze dan uit te sluiten in een bepaalde wijze 

van hetgeen van hun voorkeur dat gaat me te ver. Het andere argument 

van de kant van de heer Aartsen houdt in dat hij van oordeel is dat 

het niet gaat om programma's en beginselen eerder dan mensen, maar 

mijnheer Aartsen het zal u ook duidelijk zijn dat dat natuurlijk een 

heel aardig principieel standpunt is maar dat de huidige politieke 

sitautie toch wel de mensen in het land het idee geeft dat het wat 

uitmaakt of men op mijnheer X of mijnheer Y stemt. Ik geloof ook 

dat die ruimte er moet zijn. Ik vind dat mensen ook kamerleden 

zeker in een partij als de VVD waar kamerleden het recht hebben om 

zich zelfstandig te profileren het recht hebben om af te wijken waar 

geen kadaverdiscipline heerst, wat waar wij het recht geven aan kamer

leden om zich te profileren in bepaalde richting dat wij dan ook het 

recht moeten geven aan het land om die profilatie te belonen. 
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En om die herkenbaarheid uiting te geven aan voorkeurstemmen. Samen

vattend vind ik de argumenten die genoemd zijn, de twee bezwaren 

hoewel er in zekere zin daar wat voor te zeggen valt niet zodanig 

sterk dat ik zou willen concluderen tot afwijzing van deze motie. 

Ik raad het con~es aan hiervoor te stemmen. 

De heer Swarts. 

Ja mijnheer de voorzitter ten eerste als we ik denk dat het lid 

moeten worden van een politieke partij om invloed te kunnen uitoefenen 

op samenstelling van de kandidatenlijst dat is in theorie natuurlijk 

een juist argument. Ik denk alleen dat van de 100.000 leden van 

onze partij ook maar weer een heel klein deel werkelijk invloed 

uitoefent op een tot standkoming van de kandidatenlijsten. En ik 

moet dan eerlijk zeggen vimik dat argument praktisch gezien niet van 

zo'n grote bejekenis. We hebben in Nederland een stelsel wat heel 

nadrukkelijk anders is dan een stelsel wat je in het buitenland 

wél ziet dat je alleen maar op een partij kunt stemmen en dat je 

op wat er verder op die lijst gebeurt dat je daarop geen enkele 

invloed hebt. Het is in Nederland geheel bewust zo dat de mogelijkheid 

bestaat om op bepaalde personen te stemmen. Dat is geen toeval, dat 

is verankerd in ons rechtstelsel. Historisch stem je in Nederland 

in feite op bepaalde personen en zijn naderhand pas bepaalde 

partijen gekomen die dat met lijsten hebben gebundeld. Het is een 

geleidelijke ontwikkeling geweest. Het gaat niet aan om te suggereren 

alsof het een soort neJa~l:~n~s ~ec~t~beginsel zou zijn dat mensen 

hier op partijen moeten stemmen. Dat is zeker niet zo, dat is historisch 

ook heel duidelijk ook nooit zo geweest. Ik denk als je een kiezer 

vraagt stem op deze partij dan denk ik dat het op zich een uitstekende 

zaak is dat hij zich daarmee aan het programma conformeert. Ik denk 

aan de andere kant dat je die kiezer de mogelijkheid moet geven 

om ook bij die keuze voor de partij toch enige nuanceringen aan te 

brengen. Ik denk dat het inde~daad voor veel mensen niet alleen een 

kwestie is van dat, die ene lijst maar aankruisen maar dat ook mensen 

graag de mogelijkheid willen hebben om daarbinnen een bepaalde voor

keur aan te geven. En dan denk ik dat het wel zo liberaal is om de 

kiezer die vrijheid ook te laten. 

Me ij eran. 

Ik zou graag eerst vernemen van de heer van Aartsan bij welk percentage 

tot hoever de kieswet gewijzigd is bij welk percentage voorkeurstemmen 

je dan nu gekozen wordt. 
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50% ja dat is het detail dat dacht ik ook. Ik dacht dat we in Hilversum 

bepleit dat de 50 25 moest worden. Ik dacht dat nadien die wet niet 

gewijzigd was. Maar in ieder geval de tijd schrijdt voort. Die 25 

was toen een streefgetal omdat het 50 was, maar niet omdat dat heilig 

zou Z1Jn en niet lager zou mogen. Als het nog altijd 50 is dan dacht 

ik dat het zeer liberaal zou Z1Jn om verdere versterking van de effecten 

te streven. Ik lees er niets in ten gunste van het districtenstelsel, 

gelukkig niet, dus dat punt kunnen we buiten beschouwing laten. 

Ik sluit me aan erbij dat men welliswaar op een lijst stemt, maar dan 

toch op bepaalde personen die op de lijst staan, anders had een lijst 

maar een vakje hoeven te hebben en dan zou je eigenlijk ook alleen 

maar een man met wat mandaten in de kamer hoeven sturen om te stemmen. 

Dat die dan assistenten heeft om het werk te doen en te verdelen is 

wat anders. Wij kiezen 150 kamerleden met elkaar met de hele nederlandse 

bevolking. De partijen proberen daar een goede lijst van te maken en 

het recht en met name in gemeenteraden, provinciale staten die 50% ik 

kan uit ervaring spreken dat vaarkeursstemmen heel nuttig kunnen zijn. 

Ik dacht dat we de tendens dat we dat effect daarvan willen versterken 

tov het huidige beslist goed is en ik dacht wat de tweede kamer betreft 

krijg je dan toch nog het gekke dat men de stemmen van een bepaalde 

persoon uit de diverse kieskringen niet bij elkaar telt, dus dat die 

50% daar nog een helemaal onoverkomelijke barriere is. Ik zou het warm 

willen aanbevelen dat we de lijn van kiezer gekozene voortzetten juist 

omdat de tijd dertien jaar is voorgeschreden omdat we niet meer in 68 

leven. 

Houwing. 

Voordat er een misverstand gaat ontstaan over het gegeven of ik een plei

dooi heb gehouden voor het districtenstelsel het volgende, daar heb ik 

absoluut geen pleidooi voor gehouden. Ik zeg alleen er zitten, er zit 

een element in welke interessant is dat is namelijk dat de politiek 

wat herkenbaarder is voor de kiezer en dat de kiezer makkelijker 

betrokken zou zijn bij de politiek, nou dat is een gegeven wat ook 

in deze motie ook naar voren komt. Dat is iets wat duidelijk denk ik 

op dit moment erg belangrijk is omdat dat juist een gebrek is in de 

nederlandse samenleving van dit moment daarom ik 2ou graag deze motie 

ondersteunen. 
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Ik ben tegen deze motie. Ik ben bang dat als je voorkeursstemmen, dat 

als je dat vergroot dat je misschien krijgt omkoping e.d. zoals we 

in Limburg hebben gezien, met die machtigingen. Ik wil niet beweren 

dat dat door omkoping is gebeurd, maar dat was toch een beetje 

rare zaak dat er opeens zoveel machtigingen uitgegeven werden. 

Meijeran. 

Dat waren dan wel partijen zogenaamd, die omkochten en geen personen. 

Dus ik zie daar ingevaar in dat iemand opeens alle mogelijke mensen 

gaat omkopen en zegt stem op mij. Dat is mijn argument. 

Het woord is aan de heer Geertsema. 

Ja voorzitter ik zou toch nogmaals ~1illen ontraden om deze motie aan 

te nemen. Ik begrijp best de motivering zoals die door mijnheer 

Storm en rloor mijnheer Swart wordt gegeven en door mijnheer Meijeran, 

maar je hebt nu eenmaal en ik vind dat volstrekt liberaal, je hebt de 

mogelijkheid om lid te worden van een partij. Dan heb je invloed op 

de samenstelling van de kandidatenlijsten. Wanneer er gezegd wordt 

ja maar er zijn ook zoveel leden die er zich niet mee bemoeien dat 

is dan ook hun goede recht om niet op een dergelijke vergadering te 

verschijnen, maar wie komen er wel. Dat zijn de mensen riie indsr~ Er! 

inzien dat de samenstelling van een fraktie of dat nou een gemeenteraads

fraktie, een statenfraktie of een kamerfraktie is dat die van het aller

grootste belang is die frakties moeten evenwichtig worden samengesteld. 

Daar moeten alle mogelijk disciplines in worden verzameld en dan vind 

ik dat het niet aangaat dat al te gemakkelijk kiezers die van al die 

overwegingen ~~aarom de man die daar en daar verstand van heeft of de 

vrouw die daar en daar verstand van heeft waarom die nou in de fraktie 

moet zitten. Daar weten die kiezers allemaal niets van en in hun onwetend

heid schrappen ze in feite iemand uit de desbetrefffende vertegenwoor

diging die broodnodig is voor een behoorlijke samenstelling van die 

fraktie. Er is een mogelijkheid met 50%. Daar is wat de kamer betreft 

een keer gebruik van gemaakt bij mijn weten toen in de KVP mijnheer 

van Rijckevorsel om redenen die langzamerhand het hele volk duidelijk 

werden geschrapt was. Die mogelijkheid is er. Als er werkelijk onrecht 

gedaan wordt, dan loopt men te hoop en dan haalt men de 50%. Maar 

om het al te gemakkelijk te maken om een verstandig en evenwichtig op

gebouwde samenstelling van de fraktie te wijzigen daar blijf ik ernstige 
bez'''"'r?n t..::g .... ro houden. 
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Dank u wel mijnheer Geertsema. Ik geef nu het woord aan de voorzitter 

van het stembureau om eerst de uitslag bekend te maken van de stemming 

over de motie nr. 112, 102 sorry. 

Aantal uitgebrachte geldige stemmen was 662 waarvan 1 blanco, 275 

voor, 386 tegen. 

De motie 102 is verworpen. Ik ga nu stemmen over motie nr. 104 van de 

afdeling Ensbhede blauw voor, tegen. Groen voor, tegen. Geel voor, 

tegen. Verworpen. Ik kom nu aan nr. 106 amendement van de afdeling 

Brussel. Overnemen. Niemand wenst het woord, dan gaan we naar de 

motie nr. 107 van de afdeling Utrecht, maar ik denk dat het het beste 

behandeld kan worden samen met 108 en 109. Waarbij naar m1Jn 

mening 108 het amendement het verstrekkend is en wil dus die dan ook 

het eerste in d~scmssie brengen. 

Voorstel 107 wordt ingetrokken tgv 108. 

107 wordt ingetrokken tov 108 dank u wel. 

Voorzitter de afdeling den Haag heeft de bedoeling dat de amendementen 

108 en 109 die inderdaad onverbrekelijk samenhangen om dat onderscheid 

te maken tussen het funktioneren van de kamer eerste en tweede kamer als 

geheel en het funktioneren van die kamerleden en frakties. Wij vinden 

dat de griffie er in de eerste plaats is voor de kamer als geheel. 

Het kamerlid zal in zijn eigen informatiebehoefte in principe zelf hebben 

te voorzien. Bovendien als zoals hier staat de macht van de rijks

ambtenaren te groot is dan zal die macht moeten worden ingeperkt, maar 

dat lijkt me dan niet de bedoeling om dat te doen met het instellen 

van een nieuw extra ambtelijk apparaat. Als wij tegenover iedere depar

tementsambtenaar een griffieambtenaar gaan zetten dan heeft dat een 

naar mijn idee ongewenste escalatie tot gevolg. 

De heer van Aartsen. 

Voorzitter in de eerste plaats zou.tik er op willen wijzen dat de 

commissie eigenlijk twee wegen wil bewandelen a. versterking van de 

griffie, maar ook niet uitsluit de versterking van de staven van de 

frakties. Maar ik geef toe in de tekst van het manifest ligt de 

nadruk op de versterkingen van de griffie. Waarom is dat nou zo. 

Omdat het naar ons inzicht gaat om het verzamelen van basisinformatie 

tbv eerste en tweede kamer. 
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Het gaat niet want dat is een element wat ik aantrof in een de toelichting 

op het amendement van den Haag om informatie vanuit een bepaalde poli

tieke invalshoek, nee het gaat om algemene basisinformatie waarop de 

diverse frakties weer kunnen varieren. Het is in feite een systeem 

waar ·1; '~ ,...,~,... _jl r:1~c;r ,,,,,,:,u3_\~ vc:r: !-_ ,. r1: 1''::·- en frakties in de kamer 

ook gebruik Vón kunnen maken in dezin dat men een beroep kan doen op 

bijvoorbeeld het centraal planbureau bij doorrekenen van verkiezingspro

gramma's, alternatieven voor het beleid wat het kabinet voorstelt. Daar 

heeft de PvdA fraktie in het verleden van geprofiteerd en daar zal de 

VVDfraktie denk ik in de huidige situatie van prrnfiteren. Daarmee zou 

u het mee kunnen vergelijken. Het gaat om het parlement inderdaad. Het 

gaat om een funktie tbv de kamer als geheel. We hebben gisteren van 

de partijvoorzitter gehoord dat het hoog tijd wordt dat de kamer 

nadenkt over haar eigen funktioneren. Dat ze ook de mogelijkheden 

gaat bekijken om een beter tegenwicht te leveren tegen het apparaat 

wat inderdaad ten dienste staat van het kabinet. Welnu ik denk dat dat 

alleen kan wanneer de frakties want daar hebben ze alle belang bij hun 

krachten bundelen en in dat geval zou dat kunnen via een versterking 

van de griffie waarbij men als het ware een tegenmacht kan vormen 

tegen de ambtenarenmacht die er is. Ik geloof dat het niet verstandig 

is om de weinige financien die er toch al zijn dan weer te gaan ver

snipperen in die zin dat elke kamerlid of elke fraktie weer een aantal 

of een paar medewerkers erbij zou krijgen. Veel verstandiger zou 

zijn wanneer de kamer tot bmndeling van krachten zou komen, dat zou 

denk ik passen in het systeem van checks en balances in onze democratie. 

Ja voorzitter ik wil daar nog aan toevoegen dat wanneer we vergelijken 

het apparaat dat onze kamers ten dienste staan met de ons omringende 

landen dat hier veel en veel minder is en dat best wat versterking kan 

gebruiken. 

Weisglass. 

Voorzitter juist vanwege het laatste argument van de heer van Aartsen 

dat de ambtelijke macht van de ministeries een tegenwicht zou moeten 

krijgen in de versterking van de griffies ben ik het zo eens met het 

voorstel van den Haag. Laten we nou aub niet zoals de vertegenwoordiger 

van den Haag zelf ook zei tegenover de bureaucratie die bij de minis

teries bestaat en mijnheer van Aartsen weet er net zo goed van af als 

ik zelf. Laten we nou aub niet tegenover die bureaucratie van die 
ministeries nog een tweede bureaucratie in de kamer zetten. 
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Nee laten we in lijn van hetgeen wat de voorzitter gisteren heeft gezegd 

ervoor zorgen dat die frakties politieke versterking krijgen, want daar 

zijn frakties voor. 

De heer Nijpels. 

Afdeling Bergen op Zoom voorzitter. Ik moet zeggen dat ik het niet met 

de argumenten eens bent die door de heer van Aartsen zijn aangevoerd. 

Ik geloof dat wat er wordt gesuggereerd in het liberaal manifest 

versterking van de griffie dat juist de afgelopen jaren is gebeurd. Dat 

het leveren van o~jectieve informatie dus op dit moment in de kamer 

op redelijk bevredigende wijze plaats vindt. Wat wel nodig is is 

versterking met name tav politieke adviezen die vanuit de politieke 

hoek komen. Daarvoor zijn met name die neutrale ambtenaren van de 

griffie geschikt. Daarvoor zijn mensen geschikt die vanuit een bepaalde 

politieke invalshoek tegen politieke problemen aankijken. Daarom onder

steun ik ook heel graag de woorden die de voorzitter gisterenavond heeft 

uitgesproken. Daarom vind ik ook dat we het amendEment van de afdeling 

den Haag moeten aannemen. 

Misschien dat ik aan de heer van Aartsen kan vragen of hij voor de 

commissie kan meedelen wie in de optiek van de commissie dan wel de 

opdrachten tot het verzamelen van informatie zou geven aan deze griffie

ambtenaren. Ik neem aan dat dat de betrokken politieke partijen dan 

zouden zijjM of hun vertegenwoordigers. Dan is het zuiverder om dat 

niet in een centraal apparaat te bundelen maar juist de politieke 

invalshoek daarbij te kiezen, 

Dan nu tot slot het woord aan de heer van Aartsen. 

Heel kort mijnheer de voorzitter. Opdrachtgever zouden de frakties 

moeten zijn. Ik geloof niet dat het een kwestie is van bureaucratie 

tegen bureaucratie stellen. Het gaat er om om de kamer de gelegenheid 

te geven om haar informatie uit een nog bredere stroom te halen 

dan ze het nu al kan. De heer Nijpels zegt ja we hebben versterking 

j~ist in de politieke sfeer nodig. Maar wat de heer Nijpels nooit 

bereikt bij zijn f~aktie of bij een andere fraktie is datgene 

wat bijvoorbeeld een CPB voor de frakties kan betekenen. Wellicht 

valt er in de sfeer van de kamer zelf oplossingen te vinden. 

Nijpels. 

Waar het om gaat dat het een sluit het ander niet uit. 
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Dat proef ik een beetje teveel uit de woorden van het liberaal manifest. 

Als we die sfeer weten weg te nemen dan denk ik dat iedereen in deze 

zaal het met elkaar eens is. 

Stemmen. Blauw voor, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

Aangenomen. Nu 108 is aangenomen heeft den Haag dan nog behoefte aan 

109. Ik denk dat dat kan worden ingetrokken • 

. Nee dat sluit heel logisch aan. Ze zijn eigenlijk in twee stukken 

geknipt en horen samen dus dat moet u wel meenemen. 

Akkoord. 110 Utrecht. Wie wenst het woord. 

Ik moet zeggen dat de passage die hier staat inregel 8 tm 15 ons volstrekt 

onduidelijk is. Wat moet hier gaan gebeuren. Een kamer moet er gaan 

komen die de besluitvorming van de. kamer moet gaan controleren. 

Kijken of er wel misschien teveel specialisten bij betrokken zijn en 

dan over een jaar eens wat gaan rapporteren. Voorzitter ik denk dat 

we dan allerlei mogelijke politieke problemen in huis halen. Laten we 

een recent voorbeel nemen. Een loonmaatregel. Over een jaar zouden 

wij een rapport krijgen van deze kamer die gaat vertellen hoe~de 

besluitvorming rond een loomaatregel is tot stand gekomen en of daar 

al dan niet veel specialisten bij betrokken zijn. Ik denk dat we dit 

gewoon aan het gezond verstand van onze politici moeten overlaten. 

Die zelf ook wel kunnen zien wanneer zij fouten hebben gemaakt en 

dat we daar niet een aparte kamer voor moeten gaan opr&~hten waar 

toch weer alle politieke partijen vriendjes in proberen te krijgen. 

De heer van Aartsen. 

Het gaat er natuurlijk niet om dat de kamer de kamer nog weer eens 

gaat controleren of een kamer de kamer. Het gaat om het hele proces 

van de besluitvoorbereiding inclusief ook het ambtelijke proces wat 

aan de besluitvorming vooraf gaat. Er zijn gigantische projecten ik 

denk alleen een voorbeeld wat in dit geval zou kunnen dienen is bijvoor

beeld het oosterseheldeproject waar op een bepaalde wijze beslissingen 

tot stand zijn gekomen. Het is wellicht helemaal niet onverstandig 

dat je juist bij dit soort financieel zeer zwaarwichtige plannen 

nadat het parlement zijn beslissing heeft genomen toch nog eens nagaat 

wat de momenten zijn geweest, hoe het beluit tot stand is gekomen en 

of er in het hele traject van b~uit vorming wat is gehanteerd toch 
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niet aanknopingspinten te vinden zijn om in de toekomst verbetering te 

brengen in de wijze waarop de besluitvorming van parlement en het 

hele ambtelijke apparaat tot stand komt. Dat is wat hier wordt 

bedoeld. Het is overigens een gedachte die beter verdedigd en 

verwoord dan ik dat nu heb gedaan komt van de heer Zoutendijk in het 

liberalisme in de jaren 80. 

De heer Kok. 

De heer van Aartsen geeft een bepaald accent, een bepaalde toonzetting 

aan deze zinnen waar ik me op zich wel in kan vinden, maar dan denk 

ik dat deze passage beter had kunnen staan onder het vorige kopje 

wie beslist deskundigen en niet hier bij de vertegenwoordigers. 

Als u het wilt verzetten heb ik er geen bezwaar tegen. 

Mijnheer de voorzitter ik zou graag even willen vragen is het niet 

mogelijk dat de ombudsman die we net ingesteld hebben hier eerst eens 

aan het werk laten gaan, want je kunt niet een heleboel problemen die 

wij misschien denken te gaan zien opgelost kunnen worden voor we iets 

nieuws gaan maken. Wat alleen maar kostenverhogend gaat werken voor 

de hele maatschappij. 

Ik denk dat we nu 110 afgehandeld hebben en we over kunnen gaan naar 

111. Afdeling Assen overnemen. Niemand bezwaar dan gaan we naar 112 dat 

is een motie van de afdeling Voorburg. Wie wenst dat toe te lichten. 

Niemand. 

De heer van Aartsen. 

Mijnheer de voorzitter in feite vraagt deze motie wat de WOBmitffi de 

wet openbaarheid bestuur goed wordt toegepast al doet. Dus ik zou 

haast '"'d. 1 __ L:F1 ::·:o·y;t'il -'L~:~c s:-tir· is overbodig. 

Swart. 

En toen ontwaakte ik, want ik denk als een ding de afgelopen maanden 

duidelijk is geworden dan is het dat de WOB in de praktijk niet goed 

wordt toegepast. Dank denk ik dat het inderdaad erg zinvol is om hier 

uit te spreken dat het inderdaad in praktijk gaat worden. 

Niemand meer in tweede instantie. 

Van Aartsen. 

Mijnheer de voorzitter met deze uitleg van de motie kan ik het zeer 
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wel eens zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat ik namens de commissie 

kan spreken als we de motie overnemen. 

Dank u wel motie 112 afdeling Voorburg overgenomen.Komen dan aan motie 

113 van de afdeling Hilversum. Wie wenst dat toe te lichten. 

Hilversum. 

Wij vinden het een beetje onduidelijk dat hier in dezelfde alinea staat 

dat de monopoliepositie van de burgemeester moet worden doorbroken en 

dat die alinea eindigt met dat daar toch het feitelijk gezag moet 

blijven. Dit hele hoofdstuk staat onder het kopje politiebeleid. 

Wij vinden dat daar een slagvaardig beleid in toenemende mate 

nodig is en als de commissie her bedoelt dat dat moet worden 

onderworpen aan een voortdurende controle en discussie dan zijn we 

daar tegen. Tenzij de commissie met monopoliepositie iets anders bedoelt 

dan ik nu daarin lees. 

De heer Geertsema. 

Ja ik wil graag even verduidelijken wat de bedoeling van deze hele 

passage is. Als die bedoeling niet duidelijk is overgekomen dan zou 

het misschien wat anders verwoord moeten worden, maar de bedoeling is 

dat niet alleen maar in de toekomst de burgemeester zegt hoe het hele 

politiebeleid gevoerd moet worden. De bedoeling is dat in bijvoorbeeld 

een nota van B en W het politiebeleid in de gemeenteraad aan de orde 

wordt gesteld. Dat daar de burgemeester ook kan horen hoe de opvattingen 

van de raad zijn over het te voeren politiebeleid, maar als het uiteinde

lijk op het nemen van beslissingen in concrete gevallen aankomt dan 

blijft de burgemeester het hoofd van de politie. Maar wij vinden dat 

het goed is wanneer de raad ook zegt zijn oordeel kan geven over hoe 

het politiebeleid in het algemeen zal moeten zijn. Dat is bedoeld met 

doorbreken van de monopoliepositie van de burgemeester. De raad mag 

over het politiebeleid in algemene zin meespreken, maar als het 

op concrete beslissingen aankomt dan is het de burgemeester die beslist. 

Voorzitter ik wil hem niet intrekken, ik wou dan toch hoewel ik geen 

redaktie heb graag dat de commissie dat nog wat duidelijker aangeeft 

zoals blijkbaar bedoeld is. 

Geen enR~l probleem dan aldus besloten. Dan komen we bij 114 afdeling 

Hilversum. Wenst de afdeling dat toe te lichten. 
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Wij vinden dat dat wat te negatief is aangegeven. Daarbij speelt dat 

eerdere dit stuk voorzitter de brede maatschappelijke discussie genoemd 

is als element waarmee gerekend wordt. Ik heb dat nou niet zo bij de 

hand, maar we hebben vanmorgen een punt gehad bij de beede maatschap

pelijke discussie als toetssteen is gemeld. Dan kunnen we hier niet 

zeggen dat we dat eigenlijk niet willen hebben. 

Pagina 62. 

Meteen over deorde voorzitter. Ik denk dat het zinvol is op dit punt 

meteen ook 115 bij de disaussie te betrekken. Het gaat over hetzelfde 

onderwerp. Ik denk dat het inderdaad zo is dat een zo negatieve uitspraak 

over de brede maatschappelijke discussie op deze plaats volkomen onrecht

vaardig is. Ik denk dat we dan even moeten kijken naar wat er 

gebeurd zou zijn als er geen brede maatschappelijke discussie was 

gekomen, dan hadden we inderdaad snel een beslissing gehad en die 

beslissing was geweest geen kernenergie in Nederland. Dat was een 

puur emotionele beslissing geworden uit puur partijpolitieke overwe

gingen zonder afweging van alle overwegingen die daarbij betrokken 

moeten worden. Ook volgens ons die wij in dit manifest hebben geexpli

citeerd. Ik denk dat juist wij als VVD die met zo'n genuanceerd energie

beleid komen er juist alle belang bij hebben om voor die brede maat

schappelijke discussie te pleiten zodat er inderdaad een zinvolle 

afweging mogelijk wordt van alle facetten die er bij betrokken zijn 

en zodat er aan het eind ook een besluit wordt genomen waarvan iedereen 

de reikwijdte en de fundering begrijpt. Daarom wil ik nu zeker 

pleiten voor aanneming van amendement 115. 

Kan ik de eerste termijn afsluiten. 

Nou voorzitter wij zouden er ook mee kunnen leven dat deze zin geschrapt 

wordt. Ons bezwaar is voornamelijk dat hier opeens dat als een uiterst 

negatief punt wordt genoemd. We zien ook wel nec'elrm, r ~ é':~ zo als het 

hiet opeens staat als een voorbeeld van iets heel slecht vinden we dat 

~1at uit het verband springen. Dus we zouden ook kunnen leven met het 

schrappen van die betreffende zin. 

De heer Geertsema. 

Ja voorzitter ik zou in de eerste plaats willen zeggen dat wat er nu 

op pagina 62 staat en wat er op pagine 86 staat niet met elkaar in 
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tegenspraak zijn. De brede maatschappelijke discussie over het energie

vraagstuk is nu eenmaal aanvaard door het parlement en dus zal op het 

terrein van de energievraagstukken zullen we de uitslag van de brede 

maatschappelijke discussie moeten afwachten. Maar wat bedoeld is op 

pagina 86 is dat de brede maatschappelijke discussie niet een algemeen 

gebruikt instrument gaat worden in de toekomst. Ik ben daar inderdaad 

negatief over. Ik wil dat in alle duidelijkheid zeggen. Wanneer je 

het parlement en dan haal ik weer aan de positie van het parlement 

die versterkt moet worden waar de heer Kamminga het gisteren over had 

wanneer je het parlement de mogelijkheid geeft om zijn beslissingen 

te ontvluchten door over alle mogelijke zaken brede parlementaire 

brede maatschappelijke discussies te gaan organiseren dan zeg ik dan 

oefent dat parlement niet zijn taak uit op de manier waarop het 

moet gebeuren. Als ik dan nog even op die energiediscussie terugkom, 

het is absoluut zeker dat mijnheer de Brauw met zijn stuurgroep 

BMD geen enkel nieuw argument hoort wat die nog niet wist. Het zijn 

ongetwijfeld alle bekende argumenten die daar weer naar voren worden 

gebracht. Het parlement kent die argumenten. Het parlement moet niet 

vluchten voor deze beslissing, het parlement moet op grond van alle 

bekende feiten en die feiten tegen elkaar afwegende zijn beslissing 

nemen. Zo is dat op elk terrein op een gegeven moment dan is in het 

land de discussie klaar en dan zal het parlement een beslissing 

moeten nemen en niet vluchten achter een brede maatschappelijke 

discussie. Dm dit als instrument in de toekomst te gaan hanteren bij 

alle zaken die moeilijk liggen zo is ons representatieve stelsel niet. 

Wij kiezen vertegenwoordigers en wij vinden dat die op grond van de 

bekende feiten hun afweging moeten maken en tot een oordeel moeten 

komen, maar niet dat we dat eeuwige voor zich uitschiuiven van de 

beslissingen waarvoor de brede maatschappelijke discussie dan een 

van de argumenten is. En waarschijnlijk zal nu in de toekomst zal 

dan nog een brede maatschappelijke discussie moeten worden afgesloten 

door een referendum want dan heeft men het weer een jaar voor zich 

uitgeschoven. Dat is waar de commissie tegen is. 

Voordat ik in tweede instantie u het woord geef een •••••••••••• 

Bakker. 

Voorzitter met alle waardering voor de opvattingen van de heer Geertsema 

die zijn hem wat dat betreft ook heilig dat is eenieder bekend, maar 

ik word toch wel een beetje kriebelig tov een passage die we even 

eerder hebben gehad mbt tot een consultatief referendum. 
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Ik begrijp dat hij daar dan ook duidelijk een zwaar tegenstander van 

is. Het is een wat andere vorm van referendum houden deze brede maat

schappelijke discussie. Aan de andere kant deze BMD is nog maar net 

gestart. Het is een eerste opzet, ik denk haast zelfs een experimentele 

opzet. Uiteindelijke uitslag daarvan kennen wij nog niet. Het is nog 

maar net bego~nen. Ik denk dat het zeker nog wel een jaar duurt 

voordat we daar enog inzicht in krijgen. Ik vind het dan vrij voorbarig 

om dan nu al een dergelijk negatief uitspraak te doen mbt een uit

werking van een dergelijke BMD. Daargelaten dat de V2:::'<.F1~:·,,' nr le1:i_j!·hcir 

nog steeds bij dat parlement ligt. Maar dat is de opzet ook niet van 

zo'n BMD die is hooguit consultatief tbv het parlement. Maar de beslis

sing blijft nog steeds daar. 

Swarts. 

Ik denk dat we toch langzaam naar elkaar toe aan het komen zijn. 

De heer Geertsema zei op een goed moment als voorbeeld van hoe het 

zou moeten. Op een goed moment is de maatschappelijke discussie 

voltooid, komt er een einde en dan moet het parlement de knoop doorhakken. 

Dat ben ik helemaal met hem eens, ik denk alleen dat juist het geval 

van de energie en dan beperk ik mij dan zuiver toe het heel duide-

lijk was dat de maatschappij nog lang niet klaar was met die discussie 

en dat juist gegeven het feit dat die discussie op dat moment in de 

maatschappij werd gedomineerd door een zeer beperkt groepje mensen 

er dan een situatie zal ontstaan dat het parlement misschien in eerste 

instantie besluit a had genomen, maar uiteindelijk altijd had besloten 

om er dan toch maar niet mee door te gaan juist onder druk vanuit die 

maatschappij en dat zou dan op puur emotionele gronden zijn gebeurd. 

Ik denk dat juist bij het energiebeleid zeer terecht die brede maatschap

pelijke discussie wordt gehouden omdat het anders inderdaad onmogelijk 

zou zijn geworden mag een parlementaire beslissing te nemen zonder 

allerlei volksopstanden te verwekken. Aan de andere kant kan ik mij 

heel goed voorstellen dat de heer Geertsema zegt we moeten we er wel 

voor waken dat we niet bij elke ingewikkelde beslissing maar meteen 

een brede maatschappelijke discussie uitroepen. Ik vraag me af of we 

er uit zouden kunnen komen als we aan de ene kant het amendement van 

de energiecommissie aannemen en zeggen een brede mpatschappelijke 

discussie inzake de energie is als positief facet in de democratisering 

te waarderen. En aan de andere kant uitspreken dat en dat zou geredi

geerd moeten worden door de commissie het verschijnsel brede maat

schappelijke discussie op zich geen truc moet worden om allerlei 
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Ik vraag me af of we er niet beter uitkomen door 114 zoals Hilversum 

het nu heeft gewijzigd als een voorstel om de zin die er staat 

de negatieve zin te schrappen als we dat aannemen de negatieve zin 

schrappen zonder daar tegenover de negatieve zin van Enschede op te 

nemen. Dan zijn we er veel beter uit de zin schrappen en 115 daarna 

intrekken of verwerpen. 

Geertsema. 

Dan zou er dus verder over de algemene brede maatschappelijke discussie 

niets in staan. En ik geloof dat dat juist toch goed is om in een mani

fest voor de jaren 80 het gevaar te schetsen dat de brede maatschappelijke 

discussie op een zeer breed front in de toekomst zal worden toegepast. 

Wanneer de spreker van daarnet zei laten we nou eens afwachten hoe het 

met die discussie over de kernenergie gaat. Ik heb er geen eekele 

moeite mee om op voorstel van de heer Swart nou die toch eenmaal aan 

de gang is om daar over die discussie iets positiefs te zeggen maar 

wanneer men zegt we moeten het evalueren de brede maatschappelijke 

discussie is al mislukt om dat de hele anti kernenergiebeweging die 

toch ook een deelnemer hororde te zijn in deze discussie al geweigerd 

heeft om aan de discussie deel te nemen. Daarmee is die discussie in 

feite al mislukt. Maar ik geloof dat het goed is voorzitter om het com

promisvoorstel van de heer Swart te aanvaarden en iets positiefs te 

zeggen over nu aan de gang zijnde brede maatschappelijke discussie, 

maar wel in het manifest op te nemen dat dit nu niet in de toekomst 

een gebruikelijk middel zal moeten worden. 

Kan de vergadering zich met dit compromis vinden. Ja. Dan is de discussie 

over hoofdstuk~mens en staat afgelopen. Dank u wel. 

We gaan nu door met de discussie mens en wereld. 

Dames en heren hoofsstuk mens en wereld. Bij aanvang van dit hoofdstuk 

moet ik even verwijzen naar motie nr. 1 die vermeld is in de inleiding, 

motie ingediend door Rotterdam die door de partijvoorzitter gisteren 

bij de behandeling van de inleiding verwezen naar dit hoofdstuk. Ik 

heb begrepen van de afdeling Rotterdam dat de motie nummer 1 is ingetrokken. 

Is dat correct • 

Ja mijnheer de voorzitter maar hij staat als 127 nog een keer op de 

lijst. 
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Dan komen we op dat moment aan te pas. Motie nr. 1 is ingetrokken. Dan 

komen we dus bij de motie 116 van de afdeling Voorschoten. Wie wil de 

motie toelichten. 

S~i-Jart. 

Ik weet niet in hoeverre er iemand uit Voorschoten is maar hij is secl2ind 

d~or Amstelveen en ik probeer ook de zaken van Amstelveen waar te nemen. 

Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom de commissie deze motie heeft 

afgewezen. Als we gaan kijken naar het hpofdstuk rechten van de mens 

in dit liberaal manifest en ik denk dat de mensenrechten ons toch zeer 

na aan het hart moeten liggen dan wordt daar eigenlijk in twee zinnen 

iets gezegd tgv de mensenrechten en daarna wordt er een passage die 

ongeveer twee keer zo lang is gewijd dat je daarmee toch vooral niet 

te hard van stapel moet lopen en dat het allemaal wel heel voorzichtig 

moet worden aangepakt en dat je daar vooral niet teveel haast mee moet 

maken. Dat wekt een beetje de indruk alsof wij aan die mensenrechten 

niet zoveel gelegen laten. Als je dan ziet dat die twee zinnen waar we 

dan iets zeggen tgv die mensenrechten stampvol nuanceringen zitten. Hoewel 

met vrijwel alle landen betrekkingen kunnen worden onderhouden is 

wezenlijke samenwerking alleen mogelijk wanneer er een redelijk perspec

tief bestaat voor eerbiediging van de rechten van de mens, schendingen 

van de rechten van de mens zijn helaas wijd verbreid en moeten worden 

afgewezen waar ze ook maar plaats vinden. Dat zijn allemaal nuanceringen 

ook nog in die zin. Ik denk dat het toch mogelijk moet zijn de zaak zo 

te redigeren dat het iets duidelijker wordt dat de mensenrechten ons 

als liberalen zeer na aan het hart liggen en dat wij daar in de eerste 

plaats pal voor staan dat die overal in de wereld worden nageleefd. Ik 

kan mij niet voorstellen dat de commissie dat niet zou willen herredigeren. 

Nijpels. 

Afdeling Bergen op Zoom. Voorzitter ik kan me ook niet voorstellen dat 

de commissie eigenlijk tot een afwijzende beslissing over deze motie 

is gekomen. Als we ons beginselprogramma bekijken als we ook bekijken 

wat we in het verkiezingsprogramma hebben verwoord, als we daarnaast 

bekijken het concrete beleid van de tweede kamerfraktie dan zou ik 

het buitengewoon onverstandig vinden om zo'n motie waar iedere zinnige 

liberaal het mee eens moet zijn om die te verwerpen. Juist als je deze 

motie zou verwerpen zou je daarmee toch een smet op het buitenlandse 

liberale denken werpen en ik vind dat we dat als VVD pers~ niet moeten 

doen. 
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Ik dacht dat we het inhoudelijk eens waren. Ik denk dat dat blijkt uit 

de zin schendingen van de rechten van de mens zijn helaas wijd verbreid. 

Er moeten worden afgewezen waar zij ook maar plaats vinden. Ik denk dat 

we het daar gewoon over eens zijn. Nou staan er in ons stuk inderdaad 

een drietal nuanceringen. Ik geloof dat als we daar nu een inhoudelijke 

discussie over zouden beginnen ook over eens zouden zijn en ik weet 

eerlijk gezegd niet wat ik met die motie dan aan moet. Ik ben het met 

die motie wel eens. Maar dan staat er is te voorzichtig gesteld. 

Dan weet ik niet wat ik moet. Ik kan niet zeggen ik herhaal die 

zin nog een keer of iets van dien aard. Ik denk dat die zin sterk 

de enige zin die echt gaat ~ver het principe van 

mens. Bovendien staat het in het beginselprogramma 

en we hebben in de beginselverklaring neem me niet kwalijk we hebben 

over het algemeen toch geprobeerd om niet in herhalingen te vervallen. 

Maar nogmaals ik ben het met Nijpels volstrekt eens de VVD heeft dit 

stnadpunt altijd overal uitgedragen staat hier ook nog een keer. Dat 

er nuances zijn is toch ook niet iets onbekends. Ik zie het verschil 

van mening niet en ik zie niet wat ik hier mee moet. 

genoeg is. Dat is 

de rechten van de 

Swarts. 

Ik denk dat het toch wel triest is als wij de afwijziqg van de schending 

van de mensenrechten alleen maar sAperken tct een bijzin en dat is het 

op het ogenblik. Het is een bijzin van een zin waarin wij zeggen dat 

ze wijd verspreid zijn. Ik vind dat toch wel heel erg minimaal en 

misschien dat u zich niet kan voorstellen hoe u dat moet herschrijvBn. 

U zegt ik zou dat wel enthousiaster willen zeggen maar ik zou die nuan

ceringen niet kwijt willen. Nou die neeneeringen wil ik zeker ook niet 

kwijt, maar ik denk dat het heel goed mogelijk is om deze tekst zo 

te redigeren dat er een stuk meer elan uitspreekt en ik denk dat het 

heel goed mogelijk is als de commissie daar dan zelf de inspiratie 

voor mist dat er dan een aantal mensen te vinden zijn die maar 

daarin willen bijstaan. Ik stel dan voor de commissie toezegt dit 

te herredigeren en dan ben ik bereid en ik denk dat er wel meer me~sen 

zijn dan om daar een inbreng in te hebben. 

Mijnheer Hoefnagels kunt u in die zin ook antwoorden. 

Bolkestein. 

Ik waardeer de gedachte die de heer Swart en ook mijn collega Nijpels 

tot uiting hebben gebracht. 



Band 6 

Blad 1 50 

Maar ik zou dan toch willen vragen of zij zich kunnen buigen over een 

andere t~kst. Want ik lees hier bijvoorbeeld de VVD moet ook haar nek 

eens uitsteken en niet steeds zogenaamd aanvaardbare uitvluchten 

zoeken om maar niet aan de schending van de mensenrechten te behoeven 

te doen. Dat komt neer op een waardering op het beleid van de VVD 

die niet correspondeert met de werkelijkheid. Dus ik geloof dat indien 

de heer Swart zijn prijzenswaardig doel wil nastreven dat die dat op 

een ander of althans dat Amstelveen namens wie hij spreekt dat op een 

andere wijze zou moeten doen. Dus wellicht dat het laatste voorstel van 

de heer Swart om nog een te kijken naar die paragraaf in die zin kan 

worden opgepakt. 

Hoefnagels. 

Ik vind het uitstekend, ik vraag me af of het procedureel mogelijk is 

maar dat maakt u wel uit. 

Akkoord dames en heren mag ik dan over gaan naar amendement nr. 117 de 

motie van afdeling Bunnik. Toelichting. 

Hoefnagels. 

Men verzoekt ons een regel te schrappen omdat die te emotioneel 

zou zijn. Wij menen dat dit nu een punt is waar men best enige emotie 

over zou mogen laten blijken. Daarom zijn wij voor afwijzing. 

Iemand behoefte aan stemming. 

Swart. 

Nou mijnheer de voorzitter ik vraag me toch af of dat nou niet een ver

oordeling inhoudt van een aantal mensen die oprecht bezorgd zijn. Ik 

vind het wat oneerlijk om in een discussie met tegenstanders hun vrij

blijvende emotionaliteit voor de voeten te werpen. Ik denk dat er 

een heleboel mensen in Nederland oprecht bezorgd zijn, ik denk dat 

het ~ok vaak is gebeleken. Ik vind het eerlijk gezegd niet een vorm 

van zuivere discussie om te zeggen die bezorgdheid die is alleen 

maar vrijblijvend en wij zijn de mensen die het wel allemaal over die 

zaken verantwoord hebben nagedacht. Ik denk dat ook die mensen heel 

serieus met die problemen worstelen. Ik kan op een goed moment heel 

goed aanvaarden dat mensen op basis van zo'n overweging ·tot zo'n 

andere uitspraak komen. Ik ben met die mensen niet eens. Ik denk dat 

wij er argumenterend uit moeten komen. Ik denk dat wij met name het 

punt van die vrijblijvendheid dat we dat niet zo op deze manier moeten 



... !land 6 

Blad f51 

for.uleren ln dit manifest. Ik vind dat het eigenlijk het afkammen 
van tegenstandera ia en dat zoudan we in dit manifest niet doen. 

Hoefnagels. 
Ik dank dat u iets leest wat er niet staat. Waar we ons over uitspraken 
is over vrijbl!jvendlmotionaliteit. ·Niet over emotionaliteit dia wij 
vrijblijve~noeman onder alle omstandigheden. Ik kan mij de emotie-

' •I 
nelitait van iemand die pacifist is heel goed voorstellen. Waar we 
·kritiek op hebben ia op iats anders. Dat ia namelijk ook inderdaad wat 
er exact staat vrijblijvende e .~oti_onalitaii. · ----------------~~---"·: 
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Usuggereert in deze pR2s~ge ~eel duidelijk dat diegene die Nederland 

willen terugtrekken uit de Oost west tegenstelling dat die dat 

alleen ma3r doen, de enige reden die u daarvoor geeft uit 

over\"egingen van vrij~lijvende emotionaliteit. Daarmee brengt u 

in discussie een oneigenlijk argument. Er zijn mensen die zich daaraan 

schuldig maken. Er zijn ook mensen die dat op basis van een gedegen 

argumentatie doen en ik vind dat we daar recht aan moeten doen. 

En dan vind ik op zijn minst dat je dat er den bij zou moeten 

noemen. Dat gaat wat ver. Ik denk zoals het er nu staat alleen maar 

een k~t is, dat het zo niet kan eigenlijk. 

Hoefnagels behoefte aan reaktie. 

Ik geloof dat je je er over uit moet spreken. 

Behoefte aan stemming. Niet. Akkoord dan gaan we over tot stemming. 

Bl~uw voor, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

Het amendement is verworpen. Dan gaan we door naar nr. 118 van 

Hilv.ersum. 

Voorzitter Hilversum. De 2e alinea is inmiddels vervallen omdat u 

de tekst heeft gewijzi~d. Waar het ons om gaat is dat er nu toch nog 

staat dat uit zelfverdediging zou mogen ~lorden ingegrepen in de 

verhoudingen van een ander land. Dat is ook een voorzover dat 

niet op Nederland zelf slaat een vrijbrief bijvoorbeeld voor 

Rusland die optreedt in Afghanistan. Dat zult u met ons afwijzen 

denk ik. Nederland als zodanig heeft zich opgesteld in de zin dat 

het zich alleen wil verdedigen. Dat het nooit een agressief militair 

optreden zal uitvoeren dus ik denk dat we deze zinsnede niet nodig 

hebben. Ons amendement buigt dat om in de zin dat ingrijpen wel zou 

kunnen in de zin als dat door de verenigde naties is beslist. Dat 

is natuurlijk iets anders dan hier staat maar ~~ij vinden dat dat 

hier wel zou passen. 

Hoefnagels. 

Wat wij gezegd hebben over de verenigde naties in een andere passage 

verklaart ~'ellicht dat ik bepaald tegen een zinsnede zou zijn die 

dat ingrijpen in de interne verhoudingen van andere landen recht

vaardigen zou als de VN ervoor waren. Ik zou mij een VNbesluit 

kunnen voorstellen waArbij wij bepaald niet mee zouden willen doen. 
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Dat slaat niet op akties als Unifil. Dat is een vredesaktie die 

niet valt onder ingrijpen met wapens in de interne verhoudingen 

van andere landen. Ik heb begrepen dat het amendement is inbegrepen 

tegen eigenlijk bezwaar uit het begrip uit zelfverdediging. 

Bedoelt u daarmee de beperking aan te brengen, het kan inderdaad 

voorkomen dat je met wapens toch iets in een ander land doet nadat 

je tot verdediging bent overgegaan. Ik denk toch dat akties als 

jie VRn de Sowjet Unie in Afghanistan niet tot voorbeeld kunnen 

dienen en niet gerechtvaardigd worden door een zin als deze. Ik 

~eet heel wel dat er in de internationale politiek zeker door de 

Sov,jet Unie er soms heel +'atsoenlijke termen I·Jorden gebruikt voor 

heel onfetsoenlijke doeleinden maar dat maakt die termen nog niet 

slecht. Wij hebben het hier over ons belei0 en d~arin geloof ik 

d~t deze term niet tot misverstend kan leiden. Dus ik zou ervoor 

•··illen zijn om te h"Jndh:wen l·'?t er ste8t. 

Zou de heer H~efn~Dels e3n voorbeeld kunnen geven van een geval w2~rin 

het dan wel terec~t is gebeurd, want ik k2n ~e dat eerlijk gezegd niet 

voorstellen. 

D:=o •·•estelijke oeallieerden in --1", ?P nnrlog. 

Dat was een oorlo~ tu~sen landen, niet ingrijnen in interne verhoudingen. 

J ,- wij ingegrepen 1n de interne ver~oudingen van een ander 

land. Uit zelfverdediging. 

Dit is iets wat op een oe;cv8n moment tussen landen speelt ~·3t niet direkt 

betrekking ~eeft o~ de interne verhoudingen binnen een land. Ik denk 

dat ''!at u nou doet is ge'·'CJ~n praten CJVer conflicten tussen naties. 

1az~ ~~ssage gaat heel duidelijk aver het ingrijpen in de interne 

VBrhoudinnen binnen een land. Ik ben bang dat u met jeze zin een aantal 

mensen r~chtva2-rdiging verschaft die zij niet verdienen. 

Ja precies vo~rzitter dat ~as ook onze reden om ons amendement in te 

dienen. ~lE u praat over oorlogssituaties znals u bedoelt de 2e 

wereldoorlog dan vinj ik dat dat in deze zin niet wordt aangeduid. D~n 

moet u dat anders of duidelijker aangeven. 

Ik stel voor over te gaan tot steMming. Jlauw voor, tegen. Geel voor, tegen. 

groen voor, tegen. 
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Het 2~endement is verv'orpen. Dame~ en here~ ik ga over naar amendement 

nr. 119 ~e ~otie van de afdeling R~tterd~m ~~t het stukje Europa. 

Wijsglas. 

Voorzitter in vergelijking met de eerste versie is naar onze mening 

de europaparagreaf een stuk verbeterd in de zin dat er co~cretere 

dingen in staan en dat het ee~ stuk minder voorzichtig is gesteld. 

Hetgene '~at er in mist en dat is de reden dat we deze motie nog een 

keer geclaimd hebben, hetgene wat ik er in mis is het duidelijke aan

geven van een einddoel. Waar wil je met deze europese integratie naar 

toe gaan. En ik geloof dat we juist op dit moment wanneer vooral ook 

in liberale kring ik denk aan voorstellen die door de duitse minister 

van buitenlandse zaken Genscher zijn gedaan over een europese unie. 

Ik geloof dat we juist op dit moment in een liberaal manifest voor 

de komende tien jaar moeten spreken over dat einddoel van die europese 

integratie zoals wij dat zien. Dat zou naar mijn mening moeten zijn een 

europese politieke en economische unie. Dat element, dat einddoel 

v1aar gaan we naar toe met die integratie dat mist nog in deze 

gewijzigde tekst. Vandaar onze motie. 

Hoefnagels. 

Als gevolg van onze discussie ook met de heer Wijslas op de deelcongres 

in Amsterdam destijds hebben wij gedaan wat toen is afgesproken 

namelijk een verwijzing opgenomen naar het programma van de federatie 

_ van europese liberale en democratische partijen- We wilden daarmee 

voorkomen dat er door verschillende formulering misverstand zou 

ontstaan en we wilden bereiken dat dat wat in het ELDprogram aanvaard 

is en ook richtsnoer v~or ~nze partij hier nog een keer nadrukkelijk 

werd genoemd. Dus strijdigheid met wat u zegt is er niet aanwezig. 

De vraag is alleen is het zinnig om dit specifieke aspect nog een 

keer te noemen. Ik laat dat graag aan de vergadering over. 

Wijzenbeek. 

Äls de heer Hoefnagels het zo vraagt dan kan ik namens de afdeling 

Brussel alleen maar zeggen dat die behoefte bestaat zeker nu in dit 

verband de heer Genscher met een nieuw plan naar voren is gekomen. 

Swart. 

Ja daar komt nog bij dat in de tekst welliswaar wordt verwezen naar 

het ELDprogramma maar daar wordt meteen aan toegevoegd in het bijzonder 
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waar het gaat bm de gezamenlijke bestrijding van de werkeloosheid. 

En ik denk dat daarmee de meeste mensen dan niet meer ap de gedachte 

komen dat er in het EL~progr8mma ook no~ iets staat over de 

europese unie. 

Dan scheiden we die zin dat is niet moeilijk. Overigens ik heb wat 

moeite met het feit dat we nu de europese unie plan Genscher in 

concreet gaan noemen. Dat is nou weer net iets waarover in de partij 

best eens een discussie zou moeten, mogen maar ook kunnen ~ntstaan 

want de wijze waarop het uitgewerkt wordt zal niet iedereen het onmid

dellijk mee eens zijn. Daarom ben ik er toch eigenlijk wel 

voQr om het te beperken tot dat wat hier staat, want het is namelijk 

heel exact wat we met z'n allen eens zijn, want Genscher kan nog best 

eenseen ~is~Mssie~~~*~x~H~~ discussie-punt worden. 

Vlij sglas. 

Ik zou toch ~~illen voorstellen voorzitter om dit element uit het ELD 

programmA te halen en in het liberaal manifest te noemen. Behalve de 

heer Wijzenbeek zijn er niet velen die dag en nacht m~t het ELD 

programma in hun binnenzak lopen en met het liberaal manifest kan het 

wel het geval zijn. 

Dat hopen wij. De heer Hoefnagels akkoord. Dat betekent dus dat we 

geen stemming behoeven. Dan kunnen we overgaan naar amendement 120 

afdeling den Haag. 

Mijnheer de voorzitter als de commissie het dan ~~il overnemen graag, 

want "' e kun n en j u i s t n a vv at e r z o j u is t in S p a n j e a 11 e m 8 a 1 ge b e u r t 

aan l·!eeriJkties tegen de democratie c:la2.r er niet onderuit d"lt ter'''ille 

van rle bescherming V"ln de democratie in die l2nden het ook nog eens 

nodig is om dat duidelijk te zeggen dat ze in de gemeenschap thuis 

horen. 

1tlr:Jrdt nver'Jenomen. 121 8fdelin9 Serkei RrJdenrijs. 

Vr10gt. 

dit 2mend8ment niet 7elf heeft geclaimd kan ik ?eggen dat dit uit 

over\·'B'J;n'Jen \/~'l ':Jesc~n.:ir:lenheid is gebeurri, lr'=:nt '''e '·''1ren hc:mg ri2.t 

1-:e r<=.:t hnCJfrJbe~tuur tevse1 7:JU:-_lerr Cl!J7~rlel8n r'?t 'J;'n~_eU''' ::iui.z8ncJE:'l 
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~mendementen die het tot st~ndkorning van het liberaal manifest zouden 

vertragen. Maar we staan er wel ten volle achter achter dit amendement 

en '-"lel rT -1:1 L'_ hoofdredenen. In de eerste pl;ats omdat in het oor

spronkelijke liber8al manifest wel een definitie van buitenlandse 

politiek ~as gegeven maar niet van ontwikkelingssamenwerking en wij 

v~nden dat minstens zo nodig. En in de tweede plaats omdat we het 

nodig vonden te benadrukken dat de konsekwemti~s op de langere termijn 

van een echte ontwikkelingssamenwerking veel diepgaander zijn dan men 

zich realiseert. En dat daar dus nu een duidelijke uitspraak over 

moest gedaAn wo=den. 

vlij s glas. 

~ In deze tekst van Berkel en Rodenrijs zitten naar mlJn mening een 

a~ntal elementen die vooral voor een liberaal manifest wat naar de 

toekomst kijkt van groot belang zijn en dan denk ik met name aan de 

laatste alinea waarin wordt gesproken over fundamentele veranderingen 

die ook in de economische structuur van ontwikkelde landen zelf 

~ 

moeten plaats vinden in het kader van samenwerking tussen noord zuid. 

Vooral om die reden zou ik me positief willen uitlaten over deze tekst. 

Hoefnagels. 

Er zitten zoals de heer wijsglas zegt in deze tekst elementen die je 

waarin ik het mee eens zou kunnen zijn. Er zitten ook elementen in 

waar ik moeite mee heb en het is een totale vervanging van de oor

spronkelijke tekst door een andere. En omdat er elementen in zitten 

waar ik moeite mee heb zou ik toch de voorkeur geven aan zou de com-

missie toch de voorkeur geven aan de oorspronkelijke laat ik nou niet 

zeggen de oorspronkelijke tekst, de tekst van het tweede ontwerp. 

Er is nav veel moties in het bijzonder in de 85% het een en ander 

hergeredigeerd aan de passage over noord zuid. Ik dacht dat het 

ook in belangrijke mate tegemoet kwam aan de motie Berkel Rodenrijs. 

Internationale herverdeling wordt aangeduid slechten van tolmuren 

wordt in ieder geval aangeduid. We gaan niet zo in detail dat is juist. 

Maar er staan ook weer andere dingen bij ons die we niet graag zouden 

missen. Daarom zou ik eigenlijk tot afwijzing willen adviseren. 

Ik \~il daarbij even attenderen dat mocht dit worden geaccepteerd dat 

daarmee dus een drietal volgenàe amendement buiten spel komen te 

staan. 
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Mijnheer de voorzitter als de heer Hoefnagels bezwaren heeft tegen 

sommige elementen uit dit amendement dan zou ik die toch wel graag 

willen horen, want de strekking is welliswaar door een deel overgenomen 

in de nieuwe tekst, maar de nieuwe tekst kun je zeggen kun je ook weer 

terug vinden in het amendement. Dus als er bezwarende elementen in zitten 

dan zou ik die graag eerst willen horen. 

Swart. 

Eerst over de orde. Wat u zegt over de daaraan volgende amendementen 

is niet correct. Want dat zijn allemaal amendementen met de strekking 

aanvullen en dat blijft altijd mogelijk. Vervolgens tav de tekst van 

Berkel en Rodenrijs denk ik ten eerste dat de tekst van de commissie 

zeker lt!at betreft de eerste zin bijzonder ongelukkig is geredige<erd. 

Als er op een goed moment wordt gesproken van ontwikkelingslanden 

dat de laatste sneller groeien dan de eerst. Nou kan ik daarbij het 

groeien van landen eigenlijk alleen maar allerlei imperioalistische 

dingen voorstellen en ik neem niet aan dat dat de strekking van de 

tekst is. Ik vind dat een bijzonder ongelukkige redaktie dat 

zou sm·-'Ïeso anders moeten. Ik denk dat op zich de tekst van Berkel en 

Rodenrijs een stuk duidelijker is. Ik denk verder dat Berkel en 

Rodenrijs veel duidelijker expliciet maakt waarom wij voor ontwik

kelingssamenwerkinn zijn. Het geeft heel duidelijk aan dat het ook 

weer hie~ gaat om uiteindelijk de individuele ontplooiing van de 

mensen dnor en niet alleen maar de ontwikkeling van de landen in 

hun geheel. Verder worden er een heleboel elementen aangestipt die 

mij bijzonder waardevol lijken. Ik kan mij voo~stellen d0t u zegt 

j"' :11aar in de tekst die wij nu hebben zitten er ook een heleboel ele

menten die wij graag willen behouden. Ik kan mij voorstellen dat u 

dan de vrijheid v~aagt aan deze vergadering en dat zij die u verlenen 

om beide teksten te integreren maar er in ieder gev3l voor te zorgen 

dat zeker het inspirerende begin van Berkel en Rodenrijs ook het begin 

zal zijn van de tekst in het liberaal manifest. 

Hoefnagels- sorry beli~fante. 

Min of meer hetzelfde als de laatste spreker heeft gezegd. Wil de com

missie niet de beide teksten, de goede dingen uit beide teksten amanga

meren en de minder goede in de prullemand gooien. 

Hoefnagels. 

Dat wil de commissie graag, ze doet niets liever. 
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Op een gegeven moment is het dan alleen zo dat het oordeel over goed 

en minder goed niet meer kan worden voorgelegd aan de algemene ver

gadering. 

S~t>1art. 

Maar dat hoeft niet zo bezwaarlijk te zijn mijnheer Hoefnagels. 

U ga3t er mee akkoord. 

Hoefnagels. 

Ik vind dat geen bezwaar. 

Dames en heren ~t>le gaan over naar amendement 122 van de commissie 

buitenlandse zaken. 

De heer Swart van de afdeling Enschede die het amendement geclaimd heeft. 

Ik denk dat het belangrijk is om heel duidelijk aan te geven in het 

begin dnt het ons gaat om uiteindelijk de individuele ontp looiingä 

mogelijkheden voor mensen en niet de ontplooiingsmogelijkheden van 

landen in het geheel. Voor liberalen gaat het uiteindelijk niet 

smallerlei collectieven maar gaat het om~het individu en daarom 

lijkt mij het zinvol om als eerste regels van een stuk over ontwik

kelingssamenwerking heel duidelijk die verwijzing naar het individu 

in de derde wereld op te nemen. 

Hoefnagels. 

Ik heb eerlijk gezegd de indruk dat we met het besluit over het vorige 

dit meege~omen hebben. Ik ben voorzitter van de commissie buiten

landse zaken dus ik kan er verder ook niet tegen zijn. 

123 den Haag. 

Mevrouw Buzeman. 

Ja mijnheer de voorzitter dit amendement dat bestaat eigenlijk uit twee 

delen zoals u ziet. In de eerste plaats vinden wij dat het gebruiken 

van eigen welvaart in dit verband van deze tekst geen gelukkige 

uitdrukking is • Wel vinden we wat door de door ons voorgestelde 

tekst verbetering is, maar dat zou geen halszaak zijn. Inhoudelijk 

belangrijker en daarom voor ons wel een halszaak in zekere zin is 

het stuk 2 van dit amendement daar staat dus in de oorspronkelijke 

tekst is in het algemeen bereid, is bereid andere landen bij te staan 

in hun eigen ontwikkeling. 
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Wij zouden willen toevoegen het woord in het algemeen omdat het kan 

zijn dat het om landen gaat die bij vergaande mate mensenrechten 

schenden of andere verkeerde dingen uithalen. Dan zouden we dat toch 

niet willen, dus het is heel duidelijk dat die paar woordjes in het 

algemeen voor ons toch wel heel belangrijk zijn. 

Wijsglas. 

Voorzitter wat betreft de twee elementen van deze motie van den Haag. 

Juist het noemen van gebruik van eigen welvaart is een element wat 

in Rotterdam aansprak in de tekst zoals die door de commissie is 

voorgesteld omdat in het tijdperk waarin ~'e nu leven van verminderde 

economische groei, verslechtering in de economie in onze eigen landen, 

in ontwikkelde landen het toch goed is als liberale partij nog eens 

een keer duidelijk te maken dat je die eigen welvaart, want in verge

lijking met ontwikkelingslanden is het natuurlijk nog steeds grote 

welvaart hier dat je je eigen welvaart inzet ten behoeve van die 

ontwikkelingslanden. Wat betreft het tweede element het toevoegen 

van het woordje in het algemeen. Ik vraag me af of het wesnelijk om 

dat hier te doen omdat we onder het hoofdstuk rechten van de mens 

hebben gezien dat daar staat dat alleen betrekkingen kunnen worden 

onderhouden met landen wanneer er een redelijk perspectief bestaat 

op eerbiediging van de rechten van de mens. Dat geldt natuurlijk 

ook voor de noord zuid samenwerking, voor de ontwikkelingssamenwerking. 

St'llart 

Ik denk dat wat betreft het 2e deel van het voorstel van den Haag een 

volledige tegemoetkoming wordt gedaan in de laatste regels van het 

zojuist ter verwerking meegenomen amendement 121. Want de laatste 

regels daarvan zijn denk ik precies wat den Haag bedoeld. 

Hoefnagels. 

Ja dat lijkt mij beter dan de term bereid waar alle zekere reserve in 

zit. Je bent bereid maar je geeft een oordeel daarna over of je 

het in werkelijkheid doet of niet en dat is afhankelijk van wat er 

voor staat nog \·,eer eens te k'•'ali ficeren met ~'oorden als in het 

algemeen. Dat komt mij als een verzwakking voor die niet bedoeld 

kan zijn. Bereid betekent niet dat je onder alle omstandigheden 

doet. En de2rvoor l•'ordt de beperking 3angegeven. Ik geloof dat \•ie 

inderdaad de woorden van de laatste spreker ter harte moeten nemen. 

De slotzinnen van de zojuist ter redigering meegegeven motie geven 

precies aan w3t iedereen hier bedoelt en daar kunnen we ons dan ook ~·el 
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~~u ik had liever dat in het algemeen gehandhaafd mijnheer de voorzitter 

rlat ook hier duidelijk wordt gerefereerd aan de beweging waar het om 

gaat. MAar goed als er dus verschillende meningen tegen zijn dan ga ik 

akkoord met wat in de l2atste alinea het laatste stuk van amendement 

121 staAt. 

Geen stemming. 124 afdeling qijswijk. Een amendement wat is overgenomen 

door de commissie. Wie het woord. 

Bolkestein. 

Ik zou niet ~eteen tegen dit amendement willen pleiten maar ik zou 

toch graag willen wijzen op een addertje onder het gras. Want dit 

amendement gaat ervan uit dat ontwikkelingslanden dwz de mensen 

in de ontwikkelingslanden over een mechanisme beschikken waarmee zij 

in volle vrijheid zouden kunnen beslissen tot hun maatschappijvorm. 

De inrichting en de opbouw van de eigen maatschappij. En zoals wij 

allen weten is dat niet het geval. Ontwikkelingslanden worden in 

overgrote meerderheid geregeerd door elites die niet op democratische 

wijze op hun posten zijn gekomen. Wat hier dus staat die niet· dat het 

bedoeld wordt, maar het betekent wel er wordt de indruk gewekt dat die 

elites hun gang kunnen gaan en de maatschappij daar naar eigen 

inzicht kunnen inrichten. Nogmaals dat is niet de bedoeling, maar het 

staat er eigenlijk wel. Nu zegt de hoofdstekst dat wij ook moetèn 

toezien op de effectiviteit van de ontwikkelingssamenwerking. Het 

liberaal manifest dringt er dus op aan dat wij vanuit Nederland erop 

toezien dat dat geld op produktieve wijze wordt besteed. Wij willen 

bovendien te hulp komen aan de doelgroepen in die landen dat zijn de 

armste en de meest kwetsbare uit die samenleving hetgeen ook al een 

zekere mate van inmenging in die landen veronderstelt. In de derde 

plaats willen wij een aktief mensenrechtenbeleid voeren en ook dat 

verendetstelt dat men in landen waar die mensenrechten worden geschonden 

niet altijd de daar bestaande elites hun gang te laten gaan. Nu kan 

men wel zeggen ja maar in dat geval geven wij geen ontwikkelingssamen

werking, maar er is toch een groot aantal grensgevallen dat er een land 

is waar een administratieve janboel heerst bijvoorbeeld in Tanzania 

waar we toch een aanmerkelijke som ontwikkelingssamenwerkingsgeld 

geven en waar wij niet de indruk zouden willen wekken dat de 
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regering daar maar zijn gang kan gaan wat betraft de inrichting van de 

maatschappij. Dus alhoewel ik het de grondgedachte waardeer, het is ook 

een liberale gedachte dat m~n landen alle vrijheid moet geven om zelf 

tot eigen inrichting te komen geloof ik dat het een beetje theoretisch 

is en dat het anderzins ook strijdt met andere doelstellingen van onze 

ontwikkelingssamenwerking. En vandaar dat ik eventjes wijs op deze 
~ 

kleine contradictie. 

Swart. 

Heel kort ter verduidelijking. Ik denk dat wat in dit amendement wordt 

gezegd heel nadrukkelijk betrekking heeft op de verhoudingen tussen 

landen dwz er moet niet vanuit het buitenland worden uitgemaakt wat 

!·een zeker land beslist. Dat in dat land zelf dat moet gebeuren langs 

democratische weg dat staat op talloze plaatsen in het manifest duide

lijk aangegeven. Daarover kan ook geen twijfel bestaan en voorzover 

daarover nog onduidelijkheid is kan ik mij voorstellen dat ook dat 

door de commissie nog eventueel geherredigeerd wordt. 

Rij St'llij k. 

Onder de indruk van het betoog van de heer Bolkestein. We zouden toch 

graag de intentie van deze amendementen willen handhaven. Als onduide

lijk is dat de kans bestaat dat elites zouden kunnen gaan beslissen 

voor een land dan zouden we ons kunnen v~orstellen dat het begrip 

burger ertussen wordt gevoegd zodat we dan spreken dat de burgers 

0 
van die ontvákkelingslanden zelf in volle vrijheid kunnen· ':Jes lissen enz. 

De heer Dake. 

Een duidelijk woord hiertegen en ik dacht =1ut !Jehc.lvr:; •• ,_, c:;rsun;crter 

die de heer B0ll-:c:s~~c ir. cc~r:rc!T'r' r' eft ook kan verwijzen naar wat we net 

n;et 121 gedaan hebben en als de zin van dat amendement aangenomen he~ben 

dan staat er deze opvatting van ontwikkelingssamenwerking impliceert 

niet inmen~~ng in de binnenlandse aangelegenheden van ••• Ik denk dat 

we daarmee de hele zaak al gecoverd hebben. 

Hoefnagels. 

Ik had willen zeggen dat wij ons met het meenemen van 121 het eigenlijk 

onmogelijk hadden gemaakt om 124 aan te nemen. Er zit of een strijdigheid 

in of iets anders is bedoeld en dan komt het bij het herredigeren 

tevoorschijn. Mag ik dan de conclusie trekken dat bij de herredaktie 

die zaak verwerkt wordt. 
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Het amendement bestaat eigenlijk uit 2 delen. Het eerste deel is een 

tekstverbetering, in onze ogen een kortere en betere tekst. Het tweede 

is een toevoeging terzake van samenwerking binnen de europese samenwerking 

ETS. We dachten dat die toevoeging een goede was in de tekst zoals 

die nu door de commissie is opgesteld. Dus in tweede gedeelte een tekst

verbetering en een toevoeg ing. 

U verklaart dus zelf het eerste gedeelte al redaktioneel. Ik hoop dat dat 

verder buiten bes~reking kan blijven. We houden vast aan het tweede 

gedeelte. 

Wijsglas. 

Ik denk dat het nuttig is om nu te zeggen dat Rotterdam 127 terug wil 

trekken. U kondigde het zelf al aan juist omdat het eerste gedeelte 

van den Haag min of meer op hetzelfde neerkomt en op een betere en 

kortere manier vooral geformuleerd is. Hiermee als dit zou worden 

aangenomen is 127 ook gedekt. 

Hoefnagels. 

Over het redaktionele. Ik heb een probleem met de formulering wanneer 

men daar dan de eigen democratische standpunten uitdraagt. Misschien 

is bedoeld democratisch tot stand gekomen. Als dat bedoeld is dan 

staat dat ook in de oorspronkelijke tekst. Als het niet bedoeld is 

dan houdt het een oordeel in waar ik weinig mee kan in de praktijk. 

Wat het tweede deel betreft namelijk het inhoudelijke, de toevoeging, 

daar ben ik het volstrekt mee eens met wat er staat. Dus ik zou 

eigenlijk willen voorstellen het tweede deel, dus die tweede zin 

gewoon toe te voegen aan de bestaande tekst. 

Dan gaan we door naar 126 ook afdeling den Haag. 

Dake. 

Voorzitter de eerste nieuwe regels van mens en wereld kwam ons geen 

verbetering voor. We hebben daarvoor een voorstelling in het geheel 

te schrappen. De eerste zin de ontwikkeling van de internationale ver

houdingen kan alles bepalen en daarmee ook met name de claus over het 

doemdenken. We zijn bezig met een manifest dat de eerste tien jaren 

toch mee moet en het lijkt me beter dat dit soort vrije tijdelijk een 

~egatieve omschrijving weglaten. 
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Vandaar het voorstel om de eerste zinsnede die er aan toegevoegd waren 

weg te laten. Ik moet wel even een correctie maken dat het niet gaat 

om terugkeer naar de oude tekst, maar echt alleen schrappen van wat 

er nu staat in de eerste. 

Hoefnagels. 

Wij hebben wel behoefte aan een overgang van het binnenlandse naar 

het buitenlandse deel waarin onderstreept wordt het belang van het 

buitenlandse deel en als wij die al niet hadden dan is die behoefte 

sterk gebleken uit een groot aantal moties uit de 85 die wij hebben 

trachten te verwerken. Dus helemaal zonder denk ik dat je niet komt. Dan 

val je wel op een merkwaardige manier met de deur in huis. Dat 

doemdenken ach over een discussie hoeven we niet te voeren hoe lang 

we nog kunnen blijven doemdenken, maar dat mag er wat mij betreft 

wel uit. 

Mijnheer Dake daarmee tevreden. Iedereen neem ik aan. Dan gaan we door 

naar het laatste 127 is dus vervallen verklaard. 128 afdeling Rotter

dam. 

Wijsglas. 

Voorzitter in deze herschreven tekst zit wat betr~ft het element econo

mische bpycot opeens iets heel nieuws en dat nieuwe is dat er wordt 

geschreven dat Nederland in het algemeen ook in de vernigde naties 

r'\ in beginsel zal pleiten tegen economische boycots. Ik zou me kunnen 

voorstellen dat er situaties zijn waarin Nederland zich aansluit 

bij een meerderheid van westelijke landen in de verenigde nat~es 

en wel zeker pleit voor een economische boycot. Dat Nederland tegen 

eenzijdige nederlandse boycots is dat stondin de oude tekst en dat 

is geheel ook naar de tevredenheid van de afdeling Rotterdam in deze 

tekst teruggekomen. Vandaar ons amendement. 

Bolkestein. 

De hoofdtekst, de tekst dus zegt dat Nederland in de verenigde naties 

in beginsel zal,pleiten. Die ~·oorden in beginsel laten reeds bepaalde 

uitzonderingen die wij misschien nu nog niet kunnen overzien laten 

bepaalde uitzonderingen toe, dus wat dat betreft is reeds tegemoet 

gekomen aan de wensen van de heer Wijsglas. Ik geloof dat het 

beginsel zoals het hier staat juist is. Dat wij dus in beginsel pleiten 

tegen economische boycots omdat het een vorm van isolement is en 

omdat ~1ij hebben kunnen constateren dat het isolement niet het respect 
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van de mensenrechten bevarderd maar integendeel tegengaat. 

Als men kijkt naar het isolement van Iran en als men kijkt naar het 

isolement van Cambodja dan kan men allcsn 'I ~ ~r~ ~~ conclusie 

komen dat een zich openstellen tot de internationale samenleving 

respect voor de rechten van de mens bevordert en det dus in beginsel 

een economische boycot contra productief is. 

Dank u mijnheer Bolkestein. ~e heer Wijzenbeek. 

Ja ik weet niet wat de heer Bolkestein nu een isolement noemt. Is het 

nu een isolement wanneer er in de verenigde naties gepleit wordt 

voor economische boycot dat wij daarin beginsel tegen zijn of is 

het een isolement wanneer een bepaald land tot een economische 

boycot v~roordeeld wordt. 

Bolkestein. 

Wat ik bedoeld heb te zeggen is dat een boycot waar een economi~che boycot 

een bijzondere vorm van is dat een boycot in de vorm van isolement 

oplegt aan het geboycotte land en men doet dat dan in het algemeen 

om de mensenrechten daar een steun in de rug te geven, maar het resul

taat is wel een ander. 

Hoefnagels. 

Het zal niet verbazen dat in dit geval gezien het feit dat die tekst 

hier ligt geheel eens ben met de argumentatie vannde heer Bolkestein 

en ik geloof niet dat ik enig nuttig doel dien deze argumentatie te 

herhalen. Ik zou willen bepleiten voor verwerping van de motie. 

Stemming tav 128. Blauw voor, tegen. Geel voor,tegen. Groen voor, tegen. 

Verworpen. Tevens het laatste amendement van dit hoofdstuk. 

Het laatste hoofdstuk wat wij behandelen is de partij in de jaren tachtig. 

U ziet staan de amendement 129 en 130 maar een derde amendement is 

zoekgeraakt onderweg maar het sluit nauw aan bij het amendement 130. 

Het is van de kamercentrale Haarlem en het luidt als volgt. Voorstel 

om onder het in artikel 4.2 van de statuten voorgeschreven beginsel

program alleen de beginselverklaring te verstaan zoals in 1980 is 

vastgesteld. Dus daaronder het nog vast te stellen liberaal manifest 

niet te begrijpen. Dat is een amendement wat we in stemming kunnen 

brengen nadat 130 is behandeld. 
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Nou ja 130 vloeit voort uit zou je kunnen zeggen. Dus tussen 129 en 130 

komt het amendement van de kamercentrale Haarlem. We zijn dan nu bij 

129 het amendement van de afdeling Naarden. Wilt u dat toelichten. 

Meijeran. 

Het is iets verkeerd weergegeven. Het schrappen zou beginnen op bladzijde 

95 ±egel 30 en het amendement valt eigenlijk uiteen in 3 stukjes. 

Bladzijde 95 regel 30 daar wordt gezegd dat de partij van mening is 

dat uitsluiten van andere partijen niet in het belang is van ons 

r; land en daar staat de tussenzin als de VVD dat dan ook in de jaren 1959 

71 heeft gedaan. A blijkt het ons niet zo erg zinvol om zo op de 

historie terug te grijpen. Te minder omdat daarin een zekere veroor

deling zou zitten van de toenmalige voorvrouw en voormannen van de 

partij. Het dient dacht ik geen enkel doel om het meaculpa hier uit 

te spreken. Het dient eigenlijk ook geen enkel doel dat de zin er 

staat omdat de daaraan voorafgaande zin dat alle coalities mogelijk 

moeten zijn als ik het in mijn eigen woorden weergeef zo duidelijk 

is dat daaruit volgt dat het uitsluiten dan ook niet goed zou zijn. 

Maar we zouden desnoods vrede kunnen hebben met de hoofdzin mits die 

tussenzin maar wordt geschrapt. Maar nog liever het geheel de hele 

passage te schrappen. Dat is een onderdeel. Dan hebben 1~e dus gesteld 

~dat alle denkbare coalities ook mogelijk moeten zijn en dan staat daar 

vervolgens om het maar heel duidelijk te zeggen moet ook een kabinet 

van VVD, PvrlA en D66 mogelijk zijn. Dat spreekt vanzelf gezien de 

voorafgaande zinnen op bladzijde 95, maar bijvoorbeeld ook hoor je 

hedentendage nogal eens terecht verkondigen dat ook bijvoorbeeld een 

kabinet van VVD, CDA en D66 mogelijk moet zijn. Het doet wat wonderlijk 

aan als we in een liberaal manifest dot we vandaag vaststellen dat 

sne hs~l iufrlel~jk t~~ t-~:12 v 3=2l en het andere achterwege laten. 

Bovendien als het 8, 9, 10 jaar mee moet dan kunnen we allerlei andere 

denkbare coalities bedenken waarvan we ook heel duidelijk zouden 

moeten zeggen dat ze mogelijk moeten zijn. De zin is wat verwarrend 

onder de huidige omstandigheden. De zin is wat onvolledig omdat de 

andere co~litie die heel goed mogelijk had moeten zijn als een bepaalde 

partij niet had uitgesloten niet wordt genoemd. En tenslotte is die 

dus overbodig, want Js algemene zin op bladzijde 95 daaraan voorafgaande 

zegt het al heel duidelijk, duidelijker dan dat alles moet kunnen kan 

het dacht ik niet. Dan volgt de derde zin dat het rechtvaardige doel 
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van elke politieke partij moet zijn enz. Nou dat is voor een liberaal 

manifest waar we ons betrekken op wat wij willen natuurlijk weer niet 

zo heel zinnig om te zeggen wat andere partijen zouden moeten, maar 

bovendien in de hele contekst kan ook dit worden gemist. 

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat we de discussie van 

Enschede in dat bovenzaaltje daar die middag toch wat overdoen maar 

"het woord.is aan de heer Geertsema. 

Ik zou zeer ernstige bezwaren hebben wanneer al deze voorstellen tot 

schrapping van mijnheer Meijeran zouden worden overgenomen, want inder

daad is toch het kernpunt dat lange jaren laten we dat toch niet ont

kennen lange jaren in de VVD ook de gedachte heeft geleefd dat een samen

werking in regeringsverband tussen VVD en PvdA wat toen in die jaren 

was D66 nog niet op het tapijt verschenen dat dat in feite niet mogelijk 

zou zijn. Dat heeft de partij inderdaad en op goede gronden en het is 

niet een verwijt aan voorgangers, want ik heb er zelf ook in die jaren 

aan meegewerkt dat is gebeurd, maar we zijn langzaam maar zeker tot de 

conclusie gekomen dat dat niet zal gebeuren. Dan vraag ik de vergadering 

voorzitter wat nu de indruk zou zijn als deze partij vandaag met de 

mededeling van ach het is eigenlijk overbodig want het staat in een 

eerdere zin al wanneer deze partij de zinsnede dat een kabinet van 

VVD, PvdA en D66 mogelijk zou moeten zijn zou gaan schrappen. Dan 

begr~jpt niemand dat dat is omdat men zegt dat is overbodig want 

het staat in algemenere termen in een eerdere zin. Nee dan ziet men 

daarin een heel duidelijke uitsluiting door deze vergadering van een 

dergelijke_mogelijkheid. Ik zou dat ten sterkste willen afraden. 

Swart. 

Maar dat staat er niet in in het voorafgaande uitsluiting. 

Ik ben het volstrekt eens met wat de heer Geertsema zegt. Ik denk dat 

wij er erg verstandig aan doen om het amendement van Naarden te 

verwerpen. 

Meijeran. 

Die tussenzin voorzitter. 

Daarvoor geldt hetzelfde. 

Blauw voor Naarden, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 
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Dan het amendement wat ik u heb voorgelezen van de kamercentrale Haar

lem nog eens om het onder het in artikel 4.2 van de statuen voorge

schreven beginselprogram alleen de beginselverklaring te verstaan. 

Dus daaronder het nog vast te stellen liberaal manifest niet te 

begrijpen. Het hoofdbestuur is van mening dat de beginselverklaring 

_zoals we die vorig jaar in Nijmegen hebben vastgesteld het beginselprogram 

is volgens artikel 4.2 van de statuten. Het liberaal manifest van 

vandaag zal worden vastgesteld als uitwerking van de verklaring 

en is daar om die reden dan ook mee verbonden. Het manifest is dus 

geen vrijblijvend stuk, het is de basis voor het verder denken in de 

partij, het is ook om op terug te kunnen vallen. Het manifest is niet 

het beginselprogram. Kan het ook niet zijn omdat het meer flexibel 

is en dan ook in het kader van de gisteren gevoerde discussie wellicht 

eerder geaktualiseerd zal moeten worden dan d~ verklaring het program 

dat tussen aanhalingstekens eeuwigheidswaarde heeft. 

Dat is het standpunt van het hoofdbestumr. Als u dat kunt onderschrijven 

dan denk ik dat dat voor de afdeling, voor de kamercentrale aanleiding 

zou kunnen zijn om het amendement in te trekken. 

Meijeran. 

Ik begrijp dat u het pnderschrijft en geen problemen. Ja akkoord dat 

mag maar het is niet een onderdeel van het statutaire en daar ging 

het om. En dat hebben we vorige keer weleens gehoord. Dat hebben we de 

~. heer Geertsema min of meer in den Haag vandaag een paar weken terug 

ook horen zeggen. Gisterenavond zei hij namelijk terecht dat bij de 

laatste hamerslag vandaag hebben we een manifest vastgesteld. Toe zei 

hij dan hadden we het beginselprogramma vastgesteld dat is dus een 

vers~reking waarvan gaarne akte met uw uitleg volkomen akkoord. 

Nee ~~ij ronden vanda8g de discussie over het beginselprogramma en 

liberaal manifest af. 

Meijeran. 

Als een twee eenheid desgewenst maar een statutair ding en een uitwerking. 

Vamledig akkord. 

Dank voor het intrekken van het amendement. Daarmee zijn we bij amendement 

130. 
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Ik dacht voorzitter dat het gevolg van uw uitleg was dat we in het 

liberaal manifest als onderdeel van de twee eenheid op regel bladzijde 

95 regel 19 niet moeten spreken zoals het er nu staat in de tweede 

vers1e van verwoord in dit nieuwe beginselprogramma, want dat is dat 

statutaire beginselverklaring hebben we net geconstateerd. Dat we 

hier moeten laten staan wat er stond en anders het woord overigens 

maar liever ook weglaten. De VVD is ervan overtuigd dat de opvattingen 

verwoord in dit liberaal manifest en wat daar verder volgt. Als u 

het daarmee eens kunt zijn dan graag. Dan wil ik nog een kleine 

opmerking maken over de aanhaf, over het opschrift van de partij in 

de jaren 80. Wij hebben in de statuten naarstelijk gestreefd om de 

(partij altijd bij de naam VVD te noemen mede omdat de partij voor 

sommige ouderen wel wat nare konsekwentiss heeft. We hebben in de 

beginselverklaring op het allerlaatste moment het opschrift van artikel 

1 meen ik de partij veranderd in de VVD en ik hoop ook dat ze over de 

VVD in de jaren 80 mogen spreken als opschrift van dit hoofdstuk. 

~ 

Dat eerste punt dat zou prachtig zijn als we met een fraai compromis deze 

discussie konden besluiten mijnheer Meijeran. Als we daar nu eens van 

maken de VVD is ervan overtuigd dat de opvattingen verwoord in dit 

beginselprogram en het liberaal manifest zijn ze beide daarin 

In de beginselverklaring en in het liberaal manifest. 

Juist. Dames en heren dan is daarmee het amendement 130 behandeld en 

dan komen wij aan de vaststelling van dit liberaal manifest. Ik stel 

u voor, ik breng in stemming de vaststelling van dit manifest. 

Blauw 

Meijeran 

Enerzijds gelukkig voorzitter zonder dat we wisten wat we ons op de 

hals haalden dat we gisteren al bij voorbaat hebben afgesproken 

dat we het niet woordelijk geingen vaststellen want dat er nog een 

heleboel werk te doen is veel meer dan we gisterenavond dachten 

om het uiteindelijk klaar te krijgen. Tevens heb ik gisteren gezegd 

het liberaal manifest allemachtig prachtig dat kan toch eigenlijk 

niet, maar dank aan de commissie voor het vele werk. En derdens 

wou ik graag een toelichting. De heer Geertsema heeft gisteren 

gezegd we hebben hier nou een stuk mee waarmee we de vertegenwoordigers, 

de politieke vertegenwoordigers als het ware kunnen wijzen op waar ze 
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allemaal aan gebonden zijn en als u het in die zin zou willen begrijpen 

dan geloof ik dat we toch even moeten kijken hoe we dat precies verstaan. 

Wat het vaststellen in beginsel als een uitwerking van de beginselver

klaring dan is dat ~1at anders als wat er gisterenavond van gezegd is. 

Ik heb geen enkele behoefte aandiscussie over last- en ruggespraak op 

dit tijdstip. Dat zullen we denk ik een andere keer eens moeten 

voeren als we daaraan behofte hebben. Voorlopig zijn we nu bij het 

vaststellen van het liberaal manifest en dat zou ik in stemming willen 

brengen. Blauw voor, tegen. Geel voor, tegen. Groen voor, tegen. 

Ik stel vast dat het liberaal manifest is vastgesteld. 

Het woord is aan de heer Geertsema. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, ik heb er behoefte aan om 

namens de commissie een dankwoord te spreken voor het bijzonder grote 

enthousiasme waarmee de partij al deze j2ren aan het vaststellen van 

de beginselverklaring en van het liberaal manifest heeft willen werken. 

En ik ben o~k dankbaar ik spreek daar ook duidelijk namens de commissie 

dat men altijd ~·eer bereid is geweest om open te staan voor redelijke 

argumenten van de commissie. Ik heb er geen enkele moeite mee om te 

erkennen dat dankzij de werkzaamheden van alle afdelingen in de VVD 

alle deelnemers aan de congressen het liberaal manifest en de beginsel

verklaring aanzienlijk zijn verbeterd. Het is natuurlijk een enorme 

klus voor de commissie geweest, maar de commissie heeft dat met veel 

liefde gedaan omdat zij het grote belang ervan inzag dat de beginselen 

en de uitwerking daarvan op de hoogte van detijd zouden worden gebracht. 

Maar en dat is dan in zekere zin een antwoord aan mijnheer Meijeran 

\••il de com'Tiissie de overtuiging krijgen dat zij al dat ~~erk niet 

voor niets heeft gedaan dan zullen toch de beginselverklaring en het 

liberaal manifest meer moeten zijn dan louter een uitspraak van de 

partij. Ik denk dat zij richtsnoer zullen moeten zijn bij het denken 

en handelen van alle liberalen en met name ook richtsnoer zullen moeten 

zijn zonder dat we ze nou op elk punt de nieren proeven maar ook richt

snoer zullen moeten zijn voor onze vertegenwoordigers in de ver

schillende openbare lichamen. Want je hoort toch nog altijd teveel het 

is eigenlijk prachtig werk wat men daar in de partij doet met het opnieuw 

formuleren uan beginselen en uitwerken daarvan, maar je ziet zo vaak 

dat er niet naar gehandeld ~1ordt. Ik geloof dat we het zo zullen moeten 

zien en dat zou de slotwens zijn die ik zou ~1illen uitspreken dat na 

vandaag deze stukken die ~~ij nu in vele vergaderingen hebben vast-

gesteld een toetsingskader zullen vormen ook voor de komende verkiezings-
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programma's en een richtsnoer zullen zijn voor alle liberalen. 

Dames en heren in het bijzonder leden van de commissie Geertsema. 

Wie had in het begin van 1979 toen we besloten om een commissie in te 

stellen gedacht dat dit er allemaal van zou komen. Bijna 4000 moties 

en amendementen. 4 algemene vergaderingen, felle discussies die in grote 

verdraagzaamheid zijn gevoerd. Voor die opstelling van u allemaal wil 

ik de leden van de partij allen zeer danken. De leden van de commissie 

Geertsema, dames en heren u hebt stukken van betekenis geproduceerd. 

De discussie maar ook de kritiek is daarvoor een bewijs. Het zoeken 

naar vernieuwing dat is niet zo gemakkelijk. Dan zul je je nek moeten 

uitsteken. U hebt dat gedaan en daarmee hebt u de VVD een grote dienst 

bewezen. De ledenwinst van de jaren 70 is mede door uw aktiviteiten 

omgezet tot wat nu een zeer hechte basis is van de partij. Duizenden 

zijn niet alleen lid, maar zij zijn ook betrokken geraakt. Toch is de 

afronding van vandaag hoe vreemd het ook mag klinken het begin voor 

morgen, want wij zijn er nog lang niet. Problemen die in deze tijd op 

ons af komen vragen om een oplossing. Ik heb het gisteren al gezegd 

zijn de politieke partijen die de wensen, de meningen uit de samenleving 

moeten kanaliseren. Het is ook onze opdracht, juist onze opdracht 

als liberale partij om het vertrouwen in de politiek van de mensen 

te verstevigen en zo nodig terug te brengen. Wij als liberale partij 

pakken de problemen aan. Wij zullen concrete oplossingen trachten aan 

te dragen voor het hele moeilijke veld van voetangels en klemmen dat 

voor ons ligt. 27 februari is de volgende stap. Dan is er een partijraad 

in Leeuwarden waar gepiscussieerd zal worden over de bezuiniging van 

overheidsuitgaven. In het najaar van 1982 zal een politiek congres 

worden georganiseerd waar ook weer de inhoudelijke discussie centraal 

zal staan. Dames en heren, mijnheer Geertsema, ik heb steeds de 

notulen ontvangen van u~1 vergaderingen en ik heb ze nog eens geteld 

het zijn er ongeveer 50 geweest in totaal. 50 avonden en dagen van 

overleg, van discussie, van zoeken. En dan denk ik nog niet aan de 

dagen en avonden die u zelf hebt moeten besteden op uw eigen studeer

kamers op een basis te leggen, om te schrijven datgene wat wij hebben 

kunnen bediscussieren. Namens de partij wil ik u zeer danken voor 

uw inzet. We kunnen ondanks de kritische notulen trots zijn op dit 

resultaat. Wij hebben gemeend u voor de feestdagen thuis een stoffelijk 

blijk van onze dank te zullen bezorgen. Nu zou ik aan enkele leden 

van het dagelijks bestuur willen vragen aa~ mevrouw den Haan, aan 

mevrouw den Ouden aan de heer Talsma, aan de heer Verheul, aan mijnheer 

van Aartsen, aan mijnheer Laban en mijnheer Remkes, aan de heer Hoefnagels, 
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aan mijnheer Lalcha~elle, en aan mijnheer Geertsema als leden van de 

commissie en 2an mijnheer hlessels en zeker ook mevrouw Breithart als 

secretaris en vorige secretaris van commissie een bos bloemen uit te 

reiken als hulde van ons allemaal. 

In de hal hebt u een stand kunnen zien van de stichting tot instand~ouding 

va n d e b erg hu i z er p '3 p i erfabri e k e n mij is Q e v ra c- :.; 1 -]3 v ' '_ J-31 i J 'r: 5. '3 ~ 

van de berghuizer papierfabriek te Wapenveld bren~en u ter kennis dat 

wegens d3elname in certific3ten van 100 gulden de werkgelegenheid voor 

500 mensen in deze regio kan worden veilig gesteld. z~wel uw congres 

als uw ~rganisatie, als uw individuele congresgangera kunnen in de hal 

van het Heem daartoe intekenen. Ik vraag uw belangstelling v~or deze 

regio zo belangrijke aktiviteit. Het woord is aan de heer Wiegel. 

We staan nu zo'n beetje tegen half _december aan de vooravond van een 

nieuw jaar, een nieuw jaar dat naar mijn overtuiging zeker ook politiek 

heel interessant gaat worden. We staan aan de vooravond van dat nieuwe 

jaar met een herijkt beginselprogram, met een manifest waarin wij 

onze visie geven op de middenlange termijn. Ik hoop ook dat dat manifest 

m~andag behoorlijke publiciteit zal krijgen. We staan vervolgens voor 

dat nieuwe jaar met ons verkiezingsprogram dat vorig jaar is vastgesteld 

aas~§ès~eèd clan ooit moet worden uitgevoerd en we staan aan de voor

avond van staten en raadsverkiezingen met programma's voor die ver

kiezingen die helder zijn, zakelijk en up to date. 

En we gaan dat nieuwe jaar in met een partij die de afgelopen tijd 

forse ledenwinst heeft geboekt, die ook andere signalen wijzen in die 

richting, die in toenemende mate aan vertrouwen aan het winnen is. 

U hebt misschien kort geleden een enkele krant maakte er melding van 

een enquette gezien van het bureau Lagendijk een ander bureau dat er 

meestal dichter bij zit heeft als laatste uitslagen te kennen gegeven 

dat wij op dit ogenblik aan de bovenkant van de 30 zetels zitten. 

D66 van een paar maanden geleden 22,23 zetels tot onder de 20 is terug

gezakt. Er zit dus een egard op dit momBnt tussen die beide partijen 

van meer dan 10 zetels. En we zitten in het parlement ik kom daar straks 

nog op terug als oppositie niet geïsoleerd. Ik zou het daarbij nog het 

volgende willen zeggen ik heb de indruk dat als je ziet hoe het in de 

verschillende politieke partijen toegaat dat wij op dit ogenblik de enige 

grote partij zijn die niet intern door allerlei malaiseverschijnselen 

is getroffen. En wij kunnen dus zonder overdreven verwachtingen \'llant 

die moet je in de politiek nooit hebben, maar we kunnen wel vanuit een 
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positie van kracht werken aan die campagne voor staten en voor raden. 

En we zouden onszelf het mooiste cadeau kunnen geven als de Staten

verkiezingen straks een uitslag zouden geven te zien die boven 

de uitslag van 1974 uit zou komen. Dat was indertijd het absolute record 

voor de VVD. 19% van de stemmen. Als de tendens in de enquettes stabi

liseert, ik praat niet eens over verdere voortzetting maar zich 

stabiliseert, dan zouden we in staat zijn om dat absolute rekord van 

74 te overtreffen. En ik zeg dat tegen de achtergrond van het feit 

het bewezen feit dat de Statenverkiezingen ook van grote betekenis 

kunnen zijn VQor de krachtsverhoudingen in de landspolitiek. Een grote 

invloed kunnen uitoefenen op met name het voorbestaan van coalities. 

Denkt u aan de verkiezingen in 1958 slecht voor de PvdA, daarna viel 

r- het laatste kabinet Drees. Denkt u aan de Statenverkiezingen van 1966 

slecht voor de PvdA daarna viel het kabinet Cals-Von deling. Kortom 

die Statenverkiezingen straks ook de raadsverkiezingen die uiteraard 

er in de eerste plaats om gaan om zoveel mogelijk het liberale geluid 

straks in staten en raden te laten horen die hebben een extra dimensie 

die zullen zeker kiezers oordelen nu eenmaal ZQ zullen zeker ook 

door de kiezers worden gebruikt om hun oordeel te geven over het 

funktioneren in de landspolitiek van de politieke partijen. Onze groep 

zit nu nog maar 3 maanden heb ik me gisteren gerealisee=·-' in c_'r:.: 'T i'é sitis 

~B~r I ct ~ent ~1. Er:.:n oppositie waarin we zijn terecht gekomen door 

een aantal oorzaken ik ga daar niet lang op in, maar ik noem ze toch 

nog even. In de eerste plaats o~dat door de uitslag op 25 mei CDA 

_r'\ en VVD onder de 75 zetels klll!amen en dus machtspoli1tiek gezien de moge-

·lijiheid voor de leiding van CDA en VVD om samen verder te gaan aange

vuld met anderen was aangetast. In de 2e plaats omdat van begin af aan 

voor de verkiezingen al maar direkt ook daarna linkse krachten in het 

CDA hebben gewerkt van begin af aan in de richting van de vorming van 

de thans tot stand gekomen kabinet. In de derde plaats omdat de PvdA 

overigens buitengewoon honorabel alles heeft getracht om ~1eer in de 

regering te komen. In de vierde plaats omdat D66 een kabinet van 

CDA-VVD en D66 een kabinet dat naar onze overtuiging a programmatisch 

meer eensgezindheid zou zijn geweest zowel op financieel gebied 

als op het terrein van de buitenlandse politiek dan de huidige coalitie 

b ook beter bij de verkiezingsuitslag zou hebben gepast. Want CDA en 

VVD zijn niet met een klap door de kiezers teruggewezen. De PvdA is 

dat wel en ik vertaal de verkiezingsuitslag dan ook zodanig dat de kiezers 

hebben gezegd CDA, VVD met D66 erbij dat zou de beste vertaling van de 

uitspraak van de kiezers zijn geweest. Det is er niet van gekomen 

omdat de leiding van D66 dat op dit moment en dit dan spreek ik op de 
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datum van de verkiezingen, de periode daarvoor en kort daarna heeft 

geblokkeerd. We hebben toen die feitelijkheid zich liet zien van 

het terecht komen in de oppositie daarover ook als 2e kamerfraktie 

en voor de 1e kamerfraktie geldt precies hetzelfde niet zitten jeremieren 

we zijn die oppositie niet verzuurd, verkrmapt ingegaan, we voeren die 

oppositie ook niet met de botte bijl. We hebben getracht een debat over 

de regeringsverklaring is wat dat betreft een voorbeeld, we hebben 

getracht via het doen van concrete voorstellen ervoor te zorgen dat 

meerderheden in de 2e kamer zich richten tegen bepaalde onderdelen 

van het kabinetsbeleid waar wij tegen waren en waar wij andere oplos

singen voor zouden zien. Door onze interventies ook door moties die 

zijn ingediend en hoe gaat het met moties van de opposities die worden 
,---, 
' doorgaans verworpen, maar ze leiden er vaak toe als het gaat om 

moties op cruxiele politieke momenten dat sommige regeringspartijen 

zich gedwongen voelen omdat zij niet voor een motie van de oppositie 

willen stemmen toch zelf een motie in te dienen die in feite in 

dezelfde richting gaat. Denkt u aan onze interventies mbt de zelfstandigen 

aftrekt. Denkt u aan de interventies om het de minister van sociale 

zaken onmogelijk te maken zijn gaten te dichten door te morrelen in

komenspolitiek gezien althans aan de kinderbijslag. Denkt u aan de 

invulling van de solidariteitsheffing. Een andere motie van onze kant 

heeft tot wat ander spektakel geleid, dat was de motie waarin wij 

de regering steunden bij haar houding tov het beleid van de amerikaans 

presidenkt. Daar wilde men ook niet voor stemmen in de kamer. Als zou 

~het wanneer het aan de minister president zou hebben gelegen heel 

goed mogelijk geweest kunnen zijn dat zo'n motie toch was aanvaard. 

Dat leidde -toen in heel ingewikkelde manoeuvres tot een motie op 

het laatste moment van de heer Brinkhorst die hij kort daarna weer 

moest intrekken. Een afgang in het parlement van de partij. En als ik 

mij en ik zal dat trachten te analiseren en dus enigermate objectief 

als ik mij over het overige ook uitlaat over de positie van D66 toen was 

een tweede incident waaraan je kunt afmeten de feitelijke machtspositie 

van die partij, de motie van de heer Engwirda gericht tegen de 

minister van financien. Een motie ook dat stuk niet ondersteund niet 

alleen door het CDA, maar ook niet door de PvdA ook hier wezen de 2 

grote regeringspartijen D66 haar plaats en bezorgden zij d66 een forse 

nederlaag. Mijn stelling is dan ook dat in het parlement over het kabinet 

spreek ik zo strak~, in het parlement met D66 door de andere regerings

partijen nauwelijks rekening wordt gehouden. Beide partijen zowel PvdA 

als CDA proberen in concrete situaties de groep van de heer Brinkhorst 

aan hun zijde te krijgen. 
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D~ machts~olitiek heeft D66 in het parlement niets in te brengen. 

z~rgelijker is het dat ~66 in het kabinet met name ~aar het gaat 

om het fin3rcieel ecQnomisch beleid in dezelfde positie zit. Over het 

veiligheidsbelei~ spreek ik ter Z3ke niet. De minister van Mierloc 

veert n2~r onze o?V3ttins er de opvatting van de 2e ka~erfraktie 

gegeven e~ nclitieke standpunten en gegeven de manoeuvreermosslijk

heden die _hij heeft een buitenge~'oon redelijk beleid. ~aar van de kant 

V3n de financieel economische problematiek uit redenerend moeten 

~·ij hel~Bs const2teren dat de minister van economische zaken aan 

,,i en~ gCJede ,,,il ~:•ij niet b·ij fel en en v•iens verhalen :!ie hij overal 

houdt ~·ij o~k met veel instemming lezen toch feitelijk in het kAbinet 

'''ordt '''B']gespeeld door de minister van soci.3le zaken. Het is altijd 

zo in een kabinet dat de ministers sociale en van economische zaken 

in een wat aparte verhouding zitten. Zij vullen elkaar aan dat moet 

ook zo denkt u aan de situatie in de tijd van Ardenne-Albeda, maar 

ze beredeneren hun beleid vanuit begrijpelijk 2 verschillende inv3ls

hoeken en dat moet zo zijn naar onze opvatting dat zowel de sociale 

invalshoek als de economische invalshoek beide op zijn minst gelijkelijk 

meewegen bij de vorming van het totale beleid. Dat is in dit kabinet 

niet het geval. De positie van de minister van economische zaken in 

bijvorrbeeld het loonoverleg was een positie alsof hij daar zelf niet 

bij aanwezig was geweest. Hij had naar onze overtuiging niet alleen 

met woorden, maar ook met daden positief, concreet bijvoorbeeld moeten 

insteken op de gezamenlijke wens van werknemers en werkgevers om nu 

~.het bedrijfsleven zelf de mogelijkheid te laten voorlopig om te onder-

handelen over de tot standkoming van nieuwe CAO's. Hij had veel posi

tiever moeten insteken op het plan van de ondernemers waarvan het 

centraal planbureau heeft uitgerekend dat het structureel, blijvend 

dus een betere bijdrage levert aan de werkgelegenheid dan het zogenaamde 

werkgelegenheidsplan van de minister van sociale zaken en de minister 

van economische zaken had ervoor moeten zorgen dat er niet du~anige 

belastingenverhogingen zouden zijn gekomen als nu wel gaat gebeuren 

en had zeker ook de nivellering moteten mitigeren. Dat is allemaal 

niet gebeurd, daar zijn wij allemaal zeer bedroefd over. Niet omdat 

het ons persoonlijk aan het hart gaat dat de minister van economische 

zaken zijn draai nog niet heeft gevonden, maar omdat wij van opvat-

ting zijn dat de minister van economische zaken in het financieel eco

nomische sociale beleid een spilfunktie moet vervullen en zich niet 

moet laten.wegspelen. Mijn poging tot objectieve analyse is d~n ook 

deze dat in het parlement D66 haar betrekkelijk machteloze plaats 

gewezen wordt en dat in het kabinet D66 verpulverd dreigt te worden. 
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Ook uit de enguettes blijkt dat. Waarom die bespiegelingen op deze zonnige 

zaterdagmiddag. Omdat als de politieke verhoudingen zich zo zouden 

gaan wijzigen dat dat zou kunnen gaan betekenen dat de op de ietwat 

langere termijn en dan praat ik niet over jaren, maar over maanden 

politiek gezien de machtsverhoudingen binnen het parlement verder 

kunnen gaan verschuiven. Anders gezegd als de PvdA in de enquettes 

op buitengewoon laag niveau blijft en D66 terugloopt en de VVD wint 

dan zijn er getalmatig ook zekere aantrekkelijkheden in, zo zal men 

dat zeker hier en daar in de CDA zich gerealiseerd hebben om op een 

gegeven ogenblik een andere koe~s in te slaan. Ik wijs op 58 en op 66. 

Vandaar dat ik zou willen zeggen dat wij het niet uitge~~eten achten 

en ik zeg dan maar heel vriendelijk dat dit kabinet een intermezzo 

(, kabinet is. Ik heb daar 6 zakelijke argumenten voor. In de eerste pla2 ts 

is van een echt S3men•,•erkingsverband geen spraken. Ik de t~··eede plaats 

lS er gr~te geïrriteerdheid tussen de coalitiepartners die zich ook uit 

via radio en televisie. In de derde plaats zijn belengrijke nmbuigingen 

die afgesnroken zijn nog niet ingevuld. En ·~aar ze moeten worden inge

vuld moeten L.::; ,,~:::··~::.:~-:i; ;é.-vu'' _'·:-:r ::.-r~~._::'_ü_.tc:ministers. In de vierde 

plaats id daar de donderwolk van de discussie in februari over de 

~-

vroege voorjaarsnota. Als de tegenvallers die er nu al zijn en ~a 

tegenvallers die er nog gaan komen, we praten dat in de orde van grote 

van enkele miljarden alsnog zullen moeten worden ingevuld. 5de argumen

tatie voor mijn karakterisering van intermezzokabinet dit kabinet heeft 

in àe korte tijd van zijn bestaan al aangetoond dat het niet alleen niet 

kan rekenen op steun van ondernemers in het grootbedrijf en in het 

~idden- en kleinbedrijf, maar ook geen steun heeft van de vakbeweging. 

U kent toch wel die verhalen dat er moet zijn een kabinet met de Pvda 

en zonder de VVD juist vanwege die verhouding met de vakbeweging, dat 

zijn fabeltjes. De vakbeweging beoordeelt een kabinet op zijn daden 

en niet op zijn politieke kleur. En het zesde zakelijke argument is 

en dat kan iedereen zien dat het werkgelegeheidsplan van de minister 

van sociale zaken een fiasco dreigt te worden. 

Hoe nu de politieke vertaling daarvan. D66 is naar mijn stellige over

tuiging over haar hoogtepunt heen verliest dat doet een partij weleens 

meer als ze in de regering zit, we hebben het zelf meegemaakt, maar wij 

waren toen in de situatie dat we qua achterban en ook qua ledenbestand 

veel stabieler waren en ook ervaring hadden met het verlies lijden als 

we in de oppositie zitten en in feite organisatorisch veel sterker dan 

D66 nu is. Ik durf de stelling aan dat doo~~het teruglopen dat door 

een partij altijd in problemen komt, in verwarring raakt, is de koers 

wel goed, moeten we het niet een beetje anders doen dat wanneer de 

touwen niet worden aangetrokken wanneer de organisatie niet strak 
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genoeg is dan zo'n proces zich gaat versnellen. De PvdA zit eveneens 

in een moeilijke positie, zij heeft op het afbranden van den Uyl nog 

geen antwoord kunnen vinden en het CDA vanwege toch altijd dreigend 

verlies aan ons als het CDA met de PvdA regeert moet proberen electo

raal ~et beleid in onze richting bij te buigen ook dat vergroot 

de spanning. Kortom interessante maanden. Interessante maanden waarin 

ook nog wel wat aktualia aan te pas zullen komen. Ik zal daar vanmiddag 

slechts uiterst kort wat over zeggen. Ik zei al dat buiten het parlement 

dit kabinet nauwelijks gezag heeft. Ondanks de grote meerderheid waarop 

het kabinet steunt binnen het parlement. En ik heb de indruk het 

laatste movement van de minister van sociale zaken toont dat ook aan 

dat men door een gebruik van macht dat men denkt daarmee het gezag te 

f' versterken. Ik durf de analyse en de conclusie aan dat door dat gebruik 

van macht en ik doel hier op het besluit tav de loonmatiging de positie 

van het kabinet verder is verzwakt. Het kabinet heeft nog voordat de 

eerste kamer heeft gesproken over die aanpassing van de wet op de loon

vorming al besloten tot die loonmaatregel. De oude wijze heren aan de 

overzijde, excusens aan de heer Zoutendijk zullen dat zeker niet zonder

meer nemen. En ik vind het op zijn zachtst gezegd erg onverstandig 

,~ 

dat een kabinet een beslissing neemt ter uitvoering van een wet die 

nog geen wet is. Men heeft eerst af te wachten wat het andere deel van 

de volksvertegenwoordiging over die ~1et denkt. Belangrijker wellicht 

nog is dat de maatregel die genomen is een dag na het kamerdebat, hij 

lag dus al klaar anders kan het niet. En dus voor het overleg met de 

sociale partners was die maatregel er in concept al. Den Uyl had de 

maatregel op zak. Hij heeft in het overleg dus geen open kaart gespeeld. 

En het niet spelen van open kaarten in belangrijke overleggen met de 

sociale partners dat is een psychologische blunder. Nu over de 

inhoud van de maatregel, dat is nivellering alom. Wij zullen volgende 

week als de kamer inhoudelijk gaat debatteren over de inhoud van de 

maatregel uiteraard de heer de Korte heeft daar een heel pakket van 

argumenten voor bij zich ons keren tegen die nivellerende maatregel. 

We zullen het hier ook niet bij woorden laten. Ik geloof dat de VVD 

moet proberen voor de middengroepen die toch al zo geweldig in de knel 

dreigen te komen door het voor het komend jaar voorgenomen beleid 

voor de middengroepen nog moet proberen te redden wat er te redden valt • 
•• 11' 

Anders gezegd, de aftoppingsgrens in de prijscompensatie die dit 

kabinet wenst te leggen bij 52000. Wij zullen in de kamer concreet een 

vdj zigingsvoorstel indienen om ervoor te zorgen dat'1 die grens omhoog 
l 

gaat. Dat doen wij inhoudelijk vanwege onze visie, dat rloen wij ook 
daar om in te spelen O? gevoelens die ook in het CDA en in D66 leven. 
En wij zullen dus wat dat betreft ook met alternatieve zakelijke 
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alternatieve c~ncrete tegenv~orstellen komen. Zoals we dat in de afge

lopen drie maanden steeds hebben gedaan, zo~ls wijdat ook zullen doen 

straks bij het debat over de vroege voorja~rsnota. Die vroege voorjaars

n 'J t a moet er I'J p 1 ma :::; r t zij n • (1 o ::!:' s pronk e 1 ij k e p 1 a n van het kabinet h• as 

de minister presid8nt ze~ 

die plannen opril, want dat is na de Statenverkiezingen. Maar CDA 

en vv~ hebben het kabinet vastgepend via het zich laten uitspreken 

door een meerderheid v~n de 2e kamer voor een datum van 1 m3art. 

J~t betekent dat cp 1 maart die voorjaarsnota er Moet zijn en dat 

betekent dat wij ook in het debat over die vroege voorjaarsnota 

dan niet alleen zu!len roepen wat er niet deugt, maar ook de heer 

Joekes heeft dat al in ·de 2e k3mer meegedeeld op concreet met alter-

~1 natieve voorstellen zullen komen. Zoals onze fraktie mijnheer de 

K'Jrte is daarvan de initiator al in een eerdere fase toen 1~erd gesproken 

ovBr het aanvatten van de jeugdwerkeloosheid en toen wij geen duidelijke 

antwoorden van de regering kregen zelf ook heeft gezegd dat bedrag 

begeer ik dat gij wilt gaan uittrekken voor het bestrijden van de 

jeugdwerkeloosheid, dat bedrag willen wij u toestaan. U hebt nog geen 

plannen. Dit zijn onze plannen. Die plannen zij gepubliceerd, de VVD 

heeft daar een buitengewoon objectieve en dus positieve publiciteit 

mee gekregen en ik denk dan ook dat ik en het is niet onvoorzichtig 

als ik dat zeg dat wanneer wij op dit ogenblik taxeren hoe onze oppo

sitie wordt beoordeeld in het parlement zelve buiten het parlement 

door de kiezers, door de pers dat onze oppositie als redelijke n 

zakelijk wordt ervaren blijkt ook dat er waardering bestaat voor 

I' de manier van oppositie voeren en die waardering die \1\IÏj overaal 

kunnen proeven die slaat natuurlijk ook terug op ons zelf anders 

gezegd de 2e kamerfraktie funktioneert uitstekend, soepel, opgewekt 

verfrist, misschien is het helemaal niet zo gek dat we een tijdje 

in de oppositie zitten. We kunnen in ieder geval wat dat betreft 

nogeens precies alles goed op een rij zetten en uit de reakties in het 

land blijkt dat de kiezers ons heel goed begrijpen. 

De 2e kamer dames en heren vergadert nog maar een week, dan is het 

kerstreces, dat eindigt eind januari. Dat betekent dat al vanaf eind 

januari dat gevecht in het kabinet en dat betekent dus dat kunt u 

dan ook in de krant lezen dat dat gevecht in het kabinet over de vroege 

voorjaarsnota, de invulling van de ombuiging die er nog niet is afspraken 

over nadere ombuigingen dat dan d~t gevecht van start gaat. Ongeveer 

op datzelfde moment start onze statencampagne, heel enerverende maanden 

~us met een kans opeen buitengewoon verkiezingsresultaat en als dat 

goede verkiezingsresultaat er komt ook met de mogelijkheid op een her-

d b .. 'de verkiezingen van 1985 
ziening eerder an 1J 
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van de politieke krachtsverhoudingen in ons land. Kortom het land gaat 

het niet goed, met ons gaat het wel goed ik weet niet of daar een 

oo~zakelijk verband tussen is. Ik hoop wat dat betreft dat dat niet 

het geval is. En ik zou willen zeggen als wij ons met elkaar ieder 

op zijn plaats in de komende tijd inzetten om de invloed van onze 

~~rtij op het bestuur, in het land, in de staten, in de raden verder 

te versterken als wij dat doen met het enthousiasme dat onze partij 

kenmerkt als ~tij dat doen ook met de gedegenheid die ook is geble~en 

uit de discussie hier weer over het liberaal manifest dan geloof ik 

~2t onze toekomst bepaald een zonnige is. Dat dit kabinet inrl8rda0d 

~en intermezzok~binet is en dat wij invloedrijker dan ooit kunnen 

terugka~en in het landsbestuur. Maar dat is allemaal voor na het 

kerstreces. Ik wens u goede kerstdagen een zeer voorspoedig nieuwjaar 

niet alleen zgkelijk, vooral ook in ~w persoonlijk leven. Dank u ze8r. 

~c:. _,_"~C:-'. 
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