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In algemans vargadering bijeen om de politieke discuseis te voeren 

in de algemene vergadering. Het is U bakend dat op een vorige vargadering 
de wens ia uitgaaproken en ie aangenomen dat vanaf nu twee kaar 

per jaar zou worden vergaderd in daze aamenetelling. Ean kaar over 
vooral organisatorische onderwarpan en aan kaar over politieke. 

Hst vorige jaar hebban we die algemene vargadering gehouden om 

hat liberaal manifest vast te stallen. Dit jaar gaat het over 
patiantenbalaid en ouderanbalaid. Tientallen laden van commissies, 

werkgroepen, honderden, ik mag wal zaggen duizenden laden van de 

partij hebban de afgalopen •eenden gewerkt om de discueaianota'a 

voor te bereiden, ta basprekan om hier vanavond, vandaag en •organ 

in baaluitvormende zin mat alkaar van gedachte ta wissal•n. 
Ik wana U aan goede diacuaaia toa en ik hoop dat de baaluitvorming 

zal leidan tot deelname, tot aan blijk van deelname aan de politiek 

van de leden van de VVD. Ik open hiermade deze vargadering met 

nog aan U te zeggen dat vanavond om 8 uur alvorens de haar Nijpale 
het woord zal voeren door mij nog een aantal opmerkingen zullen 

worden gemaakt naar aanleiding van een aantal politieke zaken en 

een aantal zaken dia vooral de partij betreffende betrekking 

hebben op de aktualiteit. Ik wil het woord geven aan de onder

voorzitter. 
Ik open de vergadering. 

Goed dames en haren dan gaan wij beginnen met de behandeling 

van de n~ta patiantanbeleid. Ik zou eerst het stembureau willen 

benoemen en dat zijn de heer Schuitama uit Emmen, de heer Harda

man uit Arnhem, mevrouw Bakker uit Hilversum, mevrouw ten Doaschate 
uit Zwolle en de heer Bijlmar uit Assen. Ik zou daze vijf mansen 

willen varzoeken om hier achter plaats te namen. En dan voor 

alle duidelijkheid ar staat wal bij da notities dia U gakragen 

heeft nog even de kleuren van de stamman onder Uw aandacht 

brengen. Tien stamman is grijs, vijf stamman is gaal en aan 

stam ia oranje. Voordat wij gaan baginnen mat de moties en amen

demanten zou ik eerst de haar Sterk voorzitter van de werkgroep 

patientanbelaid het woord willen geven om in het kort nog even 
het aan an ander toe ta lichten. Mijnhaar de voorzitter, mevrouw 

de vice-voorzitter, dames en haren bij het patientanbalaid staat 
da patient centraal. In principe gezegd da patiant ia da baas 
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en hij laat zich adviseren door liefst door hemzalf uitgezochte 

hulpverlening dia ook door hem zelf betaald worden. De patient 

kan meerdere hulpvarleners advies vragen en de patiant kan wel' 

of niet de adviezen opvolgen. En als ik over patient praat mag 

u ook klisnt invullen. Dit alles neemt niet weg dat de motie 

dis unterug vindt in de motie van de afdeling Westvoorne, motie 

nummer drie aandacht vraagt voor het feit dat adequate hulpverlening 

op het gebied van de gezondheidszorg goeddeels stoelt op het ver

trouwen van de patisnt of klisnt in de hulpverleDers en dat ar 

sen subtiels relatie bestaat tussen die hulpverlener en de 

klisnt en dat daaraan natuurlijk nooit eenzijdig getornd moet 

worden. Daar waar in de amendementen en moties en die U heeft 

ingediend de plichten die van de patient ter sprake komen is 

het wal eenvoudig om te praten over plichten dis bijvoorbeeld 

verzakeringatechnisch aan ds orde komen, maar het ia buitangawoon 

moeilijk om over plichten te apreken die we als morels plichten 

van de patient kunnen noemen. En wanneer we willen vaatleggen 

wat we met plichten van de pstienten willen dan moet er wel aan 

duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen morele plichten en 

plichten voortvloeiend uit allerlei contracten. Bij de klachten

behendeling dis ook een belengrijk onderdaal van het te basprekan 

gedeelte vanmiddag bahslat denkan wij dat ar voldoende gelegen-

heid bastast voor een klient om klachten op allerlei plaataan 

te deponeren en ook naar behoren aandacht daarvoor te vragen. 

Maar we weten dat hst verzamelen van gagevans en het vindan van 
de juiste weg en hst raadplagen van juiste personen of instanties 

in de praktijk op grote moeilijkheden stuit. Daarom is hulp 

noodzakslijk dis wij menen te moeten suggereren in de richting 

van sen klachtenbureau, met een wegwijzer en een bemiddelings

funktie. En ik stel dus heel duidelijk niet een klachtenbehandelings

bursau. Maar daar komen we ongetwijfeld bij de behandeling van de 

stellingen op terug. De werkgroep die zich heeft bezig gehouden 

met voorbereiding van het stuk dat u heeft kunnen bestuderen bestond 

uit mevrouw Tiggsler-Moarman, de heer Morren, de heer Bax en 

mijzalf en wij zijn bijgestaan door de heer Daes. En we hebben 

het bijzonder moeilijk gehad met het maken van keuzen. Er zijn 

eigenlijk zoveel onderwerpen die het patientsnbaleid batraffan 

dat we maar een haal summiere keus hebben kunnen maken. En in 

de tekst die U voor U heeft hebben we daar enige verantwoording 
over gegeven. 
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Dat betekent dat we ons wel bewust zijn van het feit dat heel belengrij

ke onderwerpen niet ter sprake zijn gekomen. We hebben ook onderwerpen 

die misschien wel belangrijker zijn dan die we wel hebben kunnen 

behandelen opzettelijk weggeleten en daarvan noem ik U bijvoorbeeld 

de euthanasie, waarin Rotterdam en Dordrecht in de kamercentrale 

een uitstekend congres werd georganiseerd onlangs in Rotterdam 

waar een blauw boekje van verschenen is en dat wij van die kwaliteit 

achten dat wij daar niets san toe te voegen hebben op dit moment 

zodat een dergelijk belangrijk onderwerp geen deel uitmaakt,van 

de te bespreken stof. We hopen dat we vanmiddag niet over punten 

en komma's hoeven praten maar over de essentie wat door U en door~ 

ons bedoeld wordt. De werkgroep en de commissie volksgezondheid 

zouden graag bij de definitieve tekst willen aansturen op een tekst 

die zo goed mogelijk rekening houdt met al datgene dat U aandraagt. 

En voorzover onde•werpen niet als moties of stellingen kunnen 

worden gebruikt kunnen we ze in de tekst verwerpen. De ••••zaaR 
werkgroep heeft er behoefte aan het hoofdbestuur te danken 

voor het vertrouwen dat ze heeft gesteld in de commissie bij het 

instelleren ervan. En ik hoop dat een zeer vruchtbare discussie 

vanmiddag zal plaatsvinden, een discussie die door vele van U 

gewenst is en waartoe het hoofdbestuur heel goed dacht ik 

gelegenheid geeft an nog wel over een onderwerp wet de meeste 

van U uiteraard heel na aan het hart ligt. Denk U. 

Dank U wel. Dan ga ik over naar de eerste motie ven de afdeling 

Haaren waardoor de werkgroep wordt voorgesteld deze te verwerken 

in de tekst. Kunt u daarmee akkoord gaan. Dank U wel. 

Dan naar de motie dat is nummer twee ven de afdeling 's-Gravezande 

waar ook de werkgroep voorstelt deze te verwerken •n de tekst. 

Kunt U daarmee akkoord gaan. Dank U. 

Nummer 3 afdeling Westvoorne met een motie eveneens waar de 

werkgroep mee akkoord gaat en voorstelt deze over te nemen. 

Kunt u daarmee akkoord gaan. Dank U wel. 

4 de motie afdeling Westvoorne. Ook daarin wordt voorgesteld 

deze te verwerken in de tekst. Kunt u daarmee akkoord gaan. Dank U. 

5 motie afdeling Emmen ia elders al behandeld en als zodanig wordt 

voorgesteld deze niet mee te nemen. Ook daarmee kunt U akkoord 

gaan. 

Uit Emmen. 
Wij wilden vooratellen om onze motie in te trekkan ten gunste van 

het amendement van Groningen. 
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Fijn denk U wel. Dan gaan wij naar de motie van de afdeling 

Rijswijk, daar stelt de werkgroep voor deze te verwerpen. Wil de 

indiene~ damr nog iets ove~ zeggen. Akkoord den met het verwerpen 

hiervan. Dank U wel. 

En dan de motie v~n de afdeling Rijswijk waar de werkgroep akkoord 

gaat en men voorstelt een punt te zetten achter gebied. Gaat u 

daarmee akkoord. Dank u wal. Dan gaanwennar stelling 1, de afdeling 

Leiden komt met een aantal wijzigingen. De werkgroep stelt voor a en 

b mee te nemen in de stBlling. Gaat u daarmoe akknord. C wordt niet 

relevant genaamd en daarom vaargesteld deze niet ~ee te nemon. 

Dak akkoord. D en E zijn elders verwerkt dus hoeven hierin ook niet 

meegenomen te warden. Akkoord. En F wnrdt vanrgesteld in de tekst 

te verw~rken. All~n ~kkoord Dank U wol. 

D~n goan wij naar stelling 1 A wa3r bij numm~r 11 afrleli.ng Hoorn een 

amendement voorstelt, mijn excuses ik !A wat erg snel. 9 afdeling 

Hengelo wordt voorgesteld deze te verwerpen. Wil Hengelo danr nog 

iets over zeggen. Gaat U akkoord met het verw~rp~n hiervan. 

D"nk U wel. 

Dan nummer 10 amendement van de afdeling Tex~l. W~rdt v~orgesteld 

deze te verwerpen. Wil iemand daar nog iets over zeggen. Za niet 

dan is deze verworpen. Dan nu wel naar 11 afdeling Hoorn. Daar is 

het reeds in de tekst verwerkt. U wilt het woord er over. 

Schuddeboom-afdeling Hoorn. 

Ik zag nog niet zo zitten dat in de tekst van de commissie hetzelfde 

stond als in wat wij naar voren gebracht hebben. Ik zou graag daar 

nog een toelichting over willen. 

Prime dan geef ik het woord aan de heer Stork. 

Het g~at over de stelling nummer 11. Stelling 1A nummer 11. 

Er is in 1878 dus een wetgeving geweest en ik moet u bekennen 

dat ik de lotterlijke teknt daarvan niet we~t, Maar wij vinden 

dat gezien het stuk het moeilijk is op grond van dAt artikel 

van 1B78 en ervan uitgaande dat beroepsbe·~efenaren ni~t zorgvuldig 

oMepr.ingen met geheimen waarvoor ze geloften hebben afgelegd te 

refereren naar iets dat een tikje uit de tijd is. Wat we wel vinden 

is da~ we in de tekst kunnen opnemen dat het omspringen met gegevens 
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v~ldoende waarborgen krijgt voor betrokkenen, maar op de wijze 

refereren zoals voorgesteld in het amendement dat etaat een beetje 

schril t.o.v. de totaaltekst omdat we eigenlijk nergens op een 

bepaald artikel of op een bepaald gegeven uit de oude tijd terug

komen. Op zich vinden we niet onjuist dat er duidelijkheid moet 

zijn over de bescherming van gegevene van mansen, klient, patient 

of waar dan ook. 

U z~i terecht ven de omschrijving dat de patient wat meer beschermd 

moet worden en dat kon ik nou juist in de tekst niet vinden en ik 

heb dat doorgenomen en bestudeerd en in zat in goed gezelschap 

els ik het zo mag zeggen. Een professor zegt ook er wordt te 

@nel omgesprongen door ertsen met de beste bedoeling ter wereld 

uiteraard met andere artsen praten over allerlei dingen uit beroeps

eegpunt natuurlijk dat bedoel ik ermee, maar waardoor toch een 

p~tient de kans heeft dat ze daard~or mind~r zorgvuldig behandeld 

worden- Die dir.gen komen v~or. En ik kon in de teket dus niet echt 

vinden dat daar een hint was. Als u daar een hint in weet te 

bedenken dan willen wij dat gaarne natuurlijk intrekken. 

Wij will~n zeker in ~e tekst bsscher~ing van de privacy van de 

p~tient rn de geheimen van de p~tient zodanig verwerken det daar

over geen onduidelijk bestaat. Overigens zijn er w~or wet betreft 

ds intercollegiale ••rhoudingen en het uitwis~elen van gegevens 

beroepsmatige regels en het is netuurlijk vanzelfsprekend det 

de bwoefenaren van het beroep in welke vorm dan ook zich aan die 

regels dienen te ~ouden. 

De heer Morren van de commissie wijst mij er op dat op bladzijde 5 

ven die tekst de volgende zin voorkomt en spreekt vanzelf dat 

varetrekken van informatie binnen de gezondheidszorg niet alleen 

gaat over arts en patient. Artsen en patienten, paramedische hulpver

leners, instellingen en familieleden van de petient spelen daarin een 

niet weg te denken rol. En de wettelijke regeling is zonodig 

gewenst voor verslaglegging door hulp of verstrekking daarvan 

aan patienten of andere hulpv~rleners. Daarmee hebben we in de 

tekst al enigszins r.angegeven rlat we dit probleem onderkennen. 

Die is ingetrokken. Dan gaan we naar 12 van de ondercentrale Rijswijk 
~~ordt vnorges!eld dit te verwerpen. Wil Rijswijk daar nog iets over 
zeggen. Gaat u ermee akkoord dit te verwerpen. Ja. Dank U. 
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Dan ondercentrale Zuid-Wast- Sallad, amandament 13 wordt voorgesteld 

dit over te nemen. Gaat U daarmee akkoord. Dank U wal. 

14 afdeling Tsxal, wordt in de tekst VArW3rkt, dus dat lijkt mij 

varder ook geen probleem. D~nk U w~l. 
Dan gaan we na&r sts!ling 1b, nummer 15 van de afdeling Hoorn wordt 

voo~gesteld te verwerpen. Gaat U daarmee akkoord. Niemand. Dank u. 
16 afdel~ng Groenlo, zal in da tekst worden verwerkt. Ook akkoord. 

Kamercentrale 's-Gravenhage nummer 17 is dat wordt voorgesteld te 

verwerpan. Wil den Haag daor even op ingaan. Dus U trekt ham in. 

Uitstekend. Dank U. 
18 afdeling Leud~l zal ~~ de tekst worden verwerkt. Ook akkoord. 

19 a~deiing Voorburg. DA commissie ga~t daarmee akkoord. U ook. 

Nummer 20 ~fd~ling den Ha~g an dat geldt ock voor 21 an 22 en 22a 

vervallen allen d~n np g~ond va~ 19 dia aa~genomsn ia. 

nan gaa~ w~ naar stelling 1c. Kamercentrale den Haag. Het beste ia 

om eerst naa~ 26 te kijken. Wordt vo~rgesteld over te nemsn. Het 

9mendement van de afdeling ~estv~orne. Gaat U d3armee akkoord. 

DAarmee vervAllPn dAn 23, 24, 25, 27, 28, 29 en 31. n~ar is niet 

iadDr~en tevred~n ~ee. 

Stellj.ng kenercentral~ den Ha~g. 

D~ kan3r~entrala vind~ dat een ~~t te zwskke tekst. Wij willen 

~el graag va~thouden aan ons ~sndemant waarin staat dat de patient 

op de hoogte gesteld dient te worden van mogelijke inbreueken op 

zijn persoonlijke levenssfeer. Ik zou da~r als toelichting toe willen 

noemen dat er op dit moment in grote ma•• in Nederland geautometieeerd 

wordt in de gezondheidszorg en dat daar over het alge~een nog veel te 

weinig toazicht op is. Dus dat is de achtergrond van dit verhaal. 

Dus u handhaaft 23. Ja. Wil de heer Stork daar nog iets over zeggen-

Ik denk dat op zich het juist is dat wat u zegt, maar dat het veel 

omvsttender ie dan wat U st~lt. En dat we tekort doen aan het vaal 

~mvattend~r bedoelde als we uitsluitend 23 overnamen. Ik meen dat 

in 26 een breder en wijd9~ en veel onvattender waarborg v1ordt ingebouwd 

dan in 23 en daarom denk ik dat 23 een ond~rdeel i9 van wat we in 26 

b~do~len. Wat niet wegneemt dat hat voorb~ald wat u noemt juist is, 

maar er zij n natuurlijk veel voorbeelden en dan vind ik de 

terminologie mogelijk inbreuken op zijn persoonlijke levenssfeer 

wa~r vatbaar voor andere uitleg. Ik denk dat we maar dat is een 

persoonlijke mening van de c•mmissie met 26 al datgene vatten dat 
in 23 t•n delen tot uiting koMt. 
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Tk hoor ook ~1 geluiden dat mijn kamercentrale is het daar toch niet 
mee eens en ~en wil graag het amendement handhaven. te•eer daar 
het ook in~oudt dat de patient ar duidelijk op gewezen wordt. 
Dient waarborgen te hebban ia een ~rg rui• begrip van deze stelling. 
En ik kan me vooret~llen wnt u zegt en ik ben het ook met uw 
erguRenten aena, maar dan zou ik zeggen van die etalling daar •oet 
dan duidelijk iete ••• gebeuren met dat punt. Ale het op deze wijze 
gehandhaafd wordt dan vinden wij duidelijk dat dat veel te rui• ia. 

De haar Troost 

!veneene van de k8ga~centrele den Haag. De oorspronkelijke stelling 
van de commiseis was de patient dient te weten. Door Westvoorne 
nummer. 26 varvalt dat. Den Haag hèaft dat alleen duidelijker willen 
formuleren en nou bagrijp ik dot de commissie dua op zijn eigen 
mening van zijn oorspronkelijke stelling terugkomt. En dan denk ik 
verdient toch wal enige toelichting. 

Ik denk dat een patient geen waarborgen kon krijgen voor de bescherming 
van zijn persoonlijke leveneefaer. Als hij ni't daar waar het •ogelijk 
en noodzakelijk i~ cok op de hoogte is. E~ dus weet waar het om 
gnat. Overigene wfj~ ik u ar op dat een van de ingediende amenda
menten terecht heeft gezegd dat in de stelling zoals u die voo~ heeft 
het naderlands niet klopt. Daar is een ~oord weggavallen naar ik 
aannae•. De pattent dient daar waar nodig op de hoogte te zijn. 
Alleen za de afdeling den Haav dat stelt de patient dient voor ~oteliJke 
tnbrewaken op ziJn pereoonliJke levaneefe•r zo dacht ik zou ik 
het niet willen for•ul•ran. Maar hiJ moet waarborgen he~ban, beach•~ing 
van zijn peraoonlijke leveneefeer. Maar ik ben ••t u ••n• dat ale 
er noodzekeleijke t•v•vene voor de pattent daarbij nodit ziJn hiJ 
z• ook moet weten. Ik denk dat we het wat dat betreft wel eens zijn, 
aaar ik vind in de forMulering van de afdeling •e-Gravenhava nu••er 
23 dat iete minder duidelijk tot uiting koaan, maar ik zou flauw zijn 
om deerover te strijden. "ieachien dat u oorspronkelijk ook een 
veel betere etelling had, want wij kwamen er niet uit met dat dient 
te weten. Als daar een woord weggevallen iE mieschien dat door toevoegin 
van het weggevellen woord de stelling ven den Haag zoals den Haag 
hem weggeformuleerd heeft overbodig is en dat de commisale het 
veel beter gedaan heeft. 

U dwingt mij nu het woord op te zoeken. lk zal eens kljkan of ik dat 
kan vinden. 
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D~ oorspronkelijke geàachta kan ik U wel voorlazen. De heor Bax heeft 

dat uit de com•issis ala volgt verwoord. Patienton, klienten dienen 
up de hoogte ~orden gestald van de mogelijkheid van inbreuken op hun 

persoonlijka lsven~afer.r in de ~Jaaxborgen welke genomen zijn ~m dit 
t~Jgen te gaan. 

Nou dat kolfit biJnn Gvereen lftat datgene wat de Haeg. 

Ik denk dat we eigenliJk op aan liJn zitten en ik dunk dat er geen be
zwaar tegen io om dat principe over te nemen. Als we dear.ee u kunnen 

tevreden stellon dan ~itten we op een lijn. 

Alo het principe duidelijk overgenomen woxdt ie den Haag zeer tevreden. 

Akk~ord. Dan gaan we near 30. 

Meijeren. 
Het lijkt me dat 26 dan verworpen is, went endere çooit u met 26 
weer weg wat ar mat 23 nat ie ingebracht. 

Nee 26 wordt niet weggagooid.Volgene de he~r Stork kan dat heel 
goed nDaet deze i~ de tukst worden verwtirkt zodat de intentie bedoeld 

ook door in eerste instentie de commissie an later nog aen aangesterkt 
door don Heeg zal worden opgenoaen. Akkoord. Overigen~ even een 
opmerking waarom U ~ordt gevraagd van de microfoon gebruik te aaken, 

dot is voor de bandopna~e. We goen ~aar 30 er wordt voorgesteld de tekat 
van afdeling Texel in de tek~t te verwerken. Gaet U daarmee akkoord. 
D&nk u. 

Mevrou~ Baart uit Breda. 
Ik dacht aitenliJk detaan niet bepaald ziek hoeft te zijn. Dat geldt 
dua voor amendement 30 OM een bezoek aan een arts of hulpverlener 
te brengen. Daarom zou ik het woord ziaka willen vermijden en 
eventueel vervangen door belanghebbende of hulpzoeker of hulpvrater. 

Ken de vergadering daarmee akkoord gaon. Het woord dat u noemde belang• 

hebbende, pet!ent, klient. 
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Evantueel bsL:nghebbende, hulpzoeker of hulpvrager. 

Patient mo~en het daarbij houdan, dat ra ;Jank ik dakkand voor hetveen 
u ~;il. 

Iemand die ~een petiant ie kan ook wel bij de arts torecht komen. 
Voor sen evontuelo keurinç, dus ik zou liever een ander woord hebben. 

Gaat de vergadering da~rmae akkoo:d. M~vrouw Kamp vindt betrokkene 

&'log mooier. Ik stel voor betrokke;,, gaat u dnarmae akkoord. ledankt. 

Dan gaan we naar stelling 1d ~n numm~r 32. A~endement ven de keaercen

tralo den Haag. D~ c~mmissie stelt voor dat te verwerpen. 

Ts maar, kamercentrale d~n Haag. 

Rij de behandeling v~n dit onderwerp, het medisch tuchtrecht bij 

h~t liberale mani~est vorig jaar i~ dit t~r sprake geweest on zoals 

s~mmiga zich zullan herinneren i9 t~en de opanh~arheid van het mediech 

tuchtrecht bij acclamatie aangenomBn. Da =~~missie wil het blijkbear 
ver~'llerpen, maar er is over dit tuchtrecht veel bsrnering in dit larid 

en net medisch tuchtreoht ie daarbij missehia~ hot m•ast in opepraak. 
Terecht ~r ~en on~ac~te, Maar zo komt het in de pars uit. Het publiek, 

de j:)atie.-d; c•"' :is 4'ami1ie V3n da patiant v.-,al~n zich vaak tek:trt 

gedaan en u zagt ~ok duid~lijk in uw toelichting, maar dat is bij 

~einig4n altijd maar bak~r.d ~at tu~htrccht dient ar om ds medische 

stand te bsschermen s~ niet om d~ klagen zijn ;elijk ~1 ~ng3lijk 
t~ laten bawijzen. En dat is nou ju!~t het punt waar het bij het 

~ubliek om gdat. Het publiek wil ergens ~aan klagen. U wilt dan dat 

klachtenbureau daartussen voagen. Dat zullen 111e dltn •aar afwachten 

hoe dat moet werk•n, maar dan duurt h•t eindalooe en da klager 

voelt ~ich in vale gtv~llen .iskand o•dat hem althans volgens he• 
niet racht gedaan wordt. Ik gelollf aan ik zeg noglftaals dat da •dieehe 

stand daar goed aan zou doen om deze openbasrhaid te bevordere~, de 

patient of de temilia van de p~tient bij vaortduzing zoal~ in de 

~echtspraak beoogt daarbiJ te betrekken zodat zij van stap tot 

stap het proces kunnen volgen. Da proventie die ervan uitgaat 

is v~or beid• partijen erg nuttig en nodig en ds openba3rheid van 

rechtspraak is in onze grondwat varankerd in ons rechtsbeginsel. 
En i~ geloof niet dat dat vandaag de dag nog wenselijk is dat 

zich rechtspraken ontwikkelen dia dia openbaarheid an da regels ven 

~nze reentstaat niet eerbiedigen. 
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nank U wel. Ik ben het maar ~eer t~n delen met U eens en !k denk det 
U een belangrijk aapact wellicht vergeet. Ale U in de stelling zegt 
t1et madiech tuchtrecht !n al zijn geledingen dient openbeer te zijn 
dan bedoelt u daarmee denk !k onrecht aan aan degene die kleegt. 
Want heel veel zaken dia d~or het medisch tuchtrecht behandeld worden 
die r.ijn voor de betrokkenen van zo delicate en zo subtiele aard 
rlat eRn behendaling openbeer buitengewoon achadelijk en nadelig kan 
zijn voor degene die klaagt. En ik denk due dat de stelling zo die 
i~ neergaochreven het ned!ech tuchtrech+. in al zijn geledingen 
dient opr.nbaer te zijn, dat de cn~!ee!a daor. niet poeltlef op kan 
reageren. !k denk dat U nieschien bedoelt det in ieder gevel die 
behandelingen van het Medisch tuchtrecht die en dat moeten dan ~eide 
partijen goedkeu~n dat die m!eeehien openbaar kunnen worden t••••kt, 
dat !a niet zo ninpel. Maar de stelling zo die hie~ staat in zijn 
ubaoluutheid ie dacht ik uiterat nadelig voor veel ••naen die klagen 
over vaak buitengewoon delicate Zftken. 

Dat ie natuurlijk Uw v!a!e, meer en ik herhaal due weer de wijze 
uaarop de mndia araver achrijven en er zijn netuurlijk wel goede 
kranten. Cr zijn slechte kranten. Maar ook go•d• kranten dia inder• 
doad Wfle~he!dsgetrouwe ve~elagen geven. D~n ie het een argument 
wnt van ~edi~ehe ~ijde ataeda nAAr voren geb~eeht wo~nt, ~eer. wat 
toch bij het publiek niot aon~leat. fn ik reken mij tot dat deal van 
het publiek. ~et rl~orondor zou kunnen vollen. !n ik galno1 dat 
hot juist in het voo~deel ie van de medische stand o" de npnnbaarheid 
t~ bnvordernn. Trnuwana de wetgevor goet reeds aehoorvoetand daartoa 
over. Hiar en daar ~ijn reedA proceseen !n het openbaar gevoerd of 
uitapraken in hat openbaar gedaan. Dat ie dua aan kleine verbeter!nt• 
Ik waat dat men sleutelt aan het ••diech tuchtrecht. Maar daar ie .. n 

Al acht jnar •es bezfcr en het kan nog wel acht jaar duren en het 
is dus oo~ wel veratand!g van een politieke partij o• d~t punt de 
tijd te varataan en het voortouw te ne"en wanneer verenderingen 
noodzakelijk zijn. Het gaat om het reehtsgevoel ven de pAtient in de 
ee~ste plaato en ik wil beet reepeet en waardering opbrengen voa~ de 

moeilijke paaitie die de ~rteen. ~· official• venesakunde in Ne4er
land heeft. !n ik wil echt niet barber~je laten hengen en ik wil ze 
ook niet aan dB paal netelen, ~aar ik vind wel dat wanneer de ene 
p ... oon door slecht avto~ljden dood deer eehuld varweten kan 
warden dat hiJ in het opan~aer berecht wordt ook erq neer voor de 
man dat dan nat zo goed •• official• geneeeheer dia dood door schuld 
varweten ken wordan ook in het openbaar berecht •oat worden. 
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En daar gaat het om. Het gaat oM de visie van het publiek op deze 
rechtspraak. Niet meer op uw visie. Dat ia heel lang geweest. 

Dank u wel. U wilt ook over dit amendament mevrouw. 

Mevrouw Hartgers-Haarlam. 
Ik ban varpAaAgkundiga en ik vind het medisch tuchtrecht vind ik niks. 
Misschien moet u daarom lachen, maar ik vind ale ar een klacht 
ia vanwege dia patiant dia fout wordt behandeld of dia dood van de 
tafel afgaat dat die voor de rachter moet komen, maar niet voor het 
medisch tuchtcollege. 

Ik denk dat ~en teveel als •en over tuchtcollege apreekt denkt aan 
mensen die dood zijn gebleven bij een narcose of waar een grove 
fout de dood tot gevolg had. Van de honderd klachten die bij het 
•ediech tuchtcollege worden behandeld zijn 70 en nou chargeer ik 
een beetje ale ik zeg flauwekul, •aar helemaal niet ontvankelijk. 
Daar zijn de •eest dwaze en voor ieder hier aanwezig onbegrijpelijke 
dingen bij. ielukkig zijn dingen zoals u noemt dood door grove schuld 
van artsen of instellingen van gezondheidszorg uitzonder6ngen. 
Dat die zaken in de openbaarheid na behandeling in het tuchtcollege 
duidelijk naar voren komen en aanleiding geven tot publiciteit denk 
ik ia een goede zaak en die hele zaak ia ook in beweging o~ meer 
openbaarheid op dat gebied te krijgen. Maar heel vaal zaken die 
bij het medisch tuchtcollega komen zijn van geheel andere aard en 
zijn vaak zodanig dat de openbaarheid die ik denk het tuchtcollage 
op ~ich niet zo'n punt zal vindan voor de betrokkene uiterat 
achadelijk ia. Ik kan u daar voorbeelden van geven zo U wil, maar 
daar wil ik de vargadering niet mee ophouden. Men moet niet alleen 
maar denken aan die dingen die wij nu in de krant lawan van het 
medisch tuchtcollege. Een dokter die niet wil komen. Twee jaar later 
moet hij voor dat tuchtcollage verantwoorden omdat dat kind is 
overleden omdat hij niet, ja dat zijn de dingen die wij in de krant 
lezen. Za vormen ainder dan twee praeent van klachten die bij het 
tuchtcollega worden ingediend en vaak niet eens worden behandeld. 

Mijn nee• ia Joosten van de afdeling Assen. 
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Mijnheer de voorzitter, wij hebben zojuist gezegd dat de privacy van 
de patient erg belangrijk ia. Ik denk dat U met het openbaar maken 
van het medisch tuchtrecht, ••t na•• ••t de behandeling daar een 
zeer zware inbreuk op doet. U moet voor de patient, de betrokkene 
die behandeling in het tuchtrecht, medisch tuchtrecht gesloten 
houden. Als U dat niet zou doen dan denk ik dat u daar een grote 
barriare opwerpt voor mensen die anders gabruik zouden maken 
van de klachtmogelijkheid via het medisch tuchtrecht, maar nu 
dat in de openbaarheid behandeld gaat worden zich daar meer terug 
zullen trekken. Ik denk dat dat een terugschakeling ia van de mogelijk
heden die de patient totnogtoa heeft. 

Bakker uit Haarlem. 
Ik dank dat een structurering zoals u zelf in uw stelling naar voren 
toebrengt een ardig stukje voer ia voor deze vargadering om te 
zaggen nou dat ia dan aardig. Dan kaan we de kaders waarbinnen dat 
plaats vind, maar dat is nog aan proces dat buiten de patiant zijn 
reikveld ligt en aarder dan nog ingevuld wordt door de betrokkene 
vanuit het tuchtrecht en de betreffende artsen. Ik denk dat aan 
patient ••t zijn rechten om meer mag vragen dan alleen een structurering 
op zich. Ik denk dat hij mag vragen om zijn rechten, zeker daar waar 
de gevallen bekend zijn. Al zijn het maar de bekende twee procent 
die u zelf noemt, het zijn maar twee procent teveel. En juist die 
gevallen vragen om een stuk rechtegelijkheid die op zijn minst in 
de vorm van een goede stelling ingediend te worden en straks tot 
uitdrukking dient te komen in het openbaar. Dat recht ••o een 
patient vragen. Een patient heeft tegelijkertijd het recht om bij 
de feitelijke praktijk alsnog om een beslotenheid te vragen. Maar 
wat we hier doen ia een principe naar voren toe brengen dat het principe 
is openbaar. Dat een ander daar net zo goed zijn uitspraken en zijn 
gedachtegangen over kan hebben. Op het moment dat je de zaak besloten 
naar voren toebrengt riekt het en dat moeten we zien te voorkomen. 

Ik denk dat het mogelijk is om U een heel eind te volgen, maar 6 
moet niet vargaten dat een patient, iedereen dus ook een patient 
of kli••t bij een veelheid van instanties kan klagen. Medisch 
tuchtrecht ia een van de vale instanties. En de vorige vragenstalater 
zei al dia vond dat bepaalde dingen bij de rachter moeten, dat ia 
juist. De civiele rechter zal een aantal dingen moaten behandelen. 
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Zo zal de inspecteur of de maatschappij voor geneenskunde of een 
ziekenhuisdirektie of een inepecite zal een aantal zaken moeten 
behandelen an een deal komt bij het medisch tuchtrecht terecht 
en wij vinden en daar suggereert u in uw tekst naar dat de bereik
baarheid en de duideliJkheid en de snelheid waar allee mee gaat 
dat die te wensen overlaat. Je zal maar een dierbere in het zieken
h66a hebben, die aen ongeluk gebeurt. Waar moet je heen, hoe lang 
duurt dat, zijn die gagevena boven water ta krijgen. Wij vindan 
dat duidelijk moet zijn waar ja kunt klagen, hoa je kunt klagen 
hoe effectief die procadure in gang gazet kan worden, maar dat heeft 
in feite niets te maken met de openbaarheid van het medisch tuchtcol
lage waarvan overigens op een mij niet helemaal welgevallige manier 
de openbaarheid achteraf met allerlei initialen toch een deel 
aandacht krijgt die het verdient. Maar nogmaals de bescherming van de 
privacy van de patient moet geen drampel worden om naar het tuchtrecht 
te gaan. Als ja denkt dat zeer subtiele belangen en persoonlijke 
gageven daar boven tafel komen, ik denk dat dat toch een goed is 
dat overeind moet blijvan binnen de veelheid van instanties waar men 
kan klagen. En wij moaten bij het medisch tuchtrecht niet vergaten 
dat er zoals wij ook hebban aangegeven in het.atuk een veelheid 
van instanties ia. Alleen vinden we dat daarin de weg gevonden 
moet worden en makkelijk moet worden gemaakt. 

Schuddaboom uit Hoorn. 
Ja ik heb het gehoord en ik moet zeggen dat die manaar uit Haarlem 
die heeft min of meer het gras voor mijn voeten weggemaaid, maar 
ik moet het toch nog een keer zeggen. Ik ben het mat Haarlem eens 
dat wenneer hat zo privacy ia en het ia zo subtiel laat de patient het 
dan zelf bealiaaen of het al of niet in de openbaa~haid komt. 
En ik ban ook met alle sprakera eena, die medische tuchtrecht moet eens 
wat meer openbaar en wanneer het is dat de patiant daar schade van 
ondervindt dan hoort zo'n arts dat te bespraken en dan kan de pattent 
dan zelf wel baslissen die is bijdehand genoeg om te zeggen dit geval 
kan niet openbaar want daar schaad ik mijzalf mae en anders ik blijf 
daarbij het moet in de openbaarheid en dat moet kunnen. 

De heer Daas. 
Een ••kale opmerking mevrouw de voorzitter. Ik dacht dat de partij 
zowel in hst liberaal manifest ale in het verkiezingsprogramma 
zich in het verleden heeft uitgesproken zowel voor een herziening 
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van het ••diach tuchtrecht ale zadanigan in dat kader aak voor aan 
grotara openbaarheid van dat ••disch tuchtrecht. Nou ken ik •e de op•erking~ 
en die de heer Stork over de privacy van de p~tie~heeft ganoe•d 
dia kan ik •e heel goed voorstellen en het ie ook zo dat de for•ulering 
van het amanda•ent van dan Haag wal erg rigide ia en wal erg imperatief 
voorachrijft da~ in de ba~rokkan o•atandighadan het •ediech tuchtrecht 
openbaar zou •o•~•n zijn. Ik zou eigenlijk ale tuaaanoploeaing willen 
vooratallen o• aan far•ularing te kiezen dia tot uitdrukking brengt 
dat we vooratander zijn van aan grotare openbaarheid in het medische tucht
recht. Op welke wijze het den in de wat praciea wordt vorm gegeven, 
welke uitzondaringatoaatandan er zijn, wat de poaitia van de patient ia 
dat kan dan ingevuld worden. Ik dacht dat de intentie van het amendemant 
van dan Haag ia een grotara openbaarheid in het medisch tuchtrecht. 
En ik zou ook willen vooratellen om dat te ondersteunen. Overigens ia 
het wel zo dat ik een formeel bezwaar tegen het amandamant van da 
afdaling den Haag heb. Omdat het naar mijn oordaal niet thuishoort in 
een beginselenwat rechten van de patient. Stalling 1 gaat over da 
grondrechten van de patient die ja in da beginselenwet dienen te worden 
neergelegd. Naar mijn stalliga overtuiging moet het medisch tuchtrecht 
niet in zo'n beginselenwet rechten ven de patiant. wordan opgenomen 
omdat het medisch tuchtrecht aan heel ander karakter heeft, een 
haal ander doel heeft. Ook de haar Stork heeft daar op gewezen. Het 
daal van het medisch tuchtrecht is wanneer u ook de geschiedenis van 
die wetgeving nalaaat en ook da nieuwe vooratallen dia daar inmiddels 
door de ragering over zijn ingediend. Doel van het tuchtrecht ia niet 
klachtenbehandeling, •aar doel van het tuchtrecht dat ia het haag 
niveau van baroapauitaafaning zoveel mogelijk waarborgen. Dat varaiet 
een eigen apacifiaka wetgeving dia niet in aan beginselenwat rechten 
van de patiant thuishoort. [n •ijn voorstal zou darhalve zijn, wal 
een bepaling over grotera op••baarhaid in het medisch tuchtrecht om dia 
te formuleren in de tekst van het rapport, •aar niet op te nemen in 
stalling 1. 

De haar Lange van de commissie wil ook graag nog iets daaraan toevoegen. 

Voorzitter een helaboel ia door de haar Daas gezegd. Ik wou ar alleen 
op wijzen dat het hier in feite uit dan Haag om twee stellingen gaat. 
Het gaat om de klachtenbehandeling en daar gaat het hierover en daar 
wordt het tuchtrecht aan toegevoegd. Ale wa het over maar openbaarheid 
in het belang van de patiant van het hele medische tuchtrecht hebban 
dan kan dat niet in deze ene en zelfde stalling wordan opgenomen. 
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Den Haag zou er volledig vrede mes kunnen hebben over het medisch tucht

recht in de tekst ta Jt,areken. Dat zou dan bijvoorb~i~J.ct kun~en door te 

zeggen het Medisch tuchtrecht dat sluit dan aan op die klacJtenbahandeling 
dient in beginaal openbaar te zijn of zoiets. De preciese tekst willen 

we natuurlijk niet voorachrijven hier, maar de auggeatie oM dit 

in twee etukken te aplitsen een de stelling en twee een stuk in de 

tekst, dat is dan de tweede volzin, zou zeker aanvaardbaar voor 

d•n Haag zijn. 

De haar Maijaran. 

Voorzitter ik zou ook niet willen voorachrijven wat ar in dia tekst 

moet komen. Helamaal onderachrijven hst eerste deal van het batoog van 

de haar Daas. En nu dan Haag aanmaal m•t aan amandernent ie gekomen 
kun ja niet zondermeer verwerpen. Het liberaal manifest heb ik er 
op nageslagen, daar kon ik het zo gauw niet vinden, maar dat zegt 

niets, maar in het verkiezingsprogramma zou ik er op willen wijzen 

op de tekst van punt 80.93 mat o.a. ondermeer meer openbaarheid 

m.b.t. de beslissingen van het medische tuchtcollege, herziening' 

van tuchtrechtspraak ale zodanig, met een varwijzing naar 342 uit 

datzalfde verkiezingsprogramma met o.a. procedures moeten worden var
kort. En ik dacht dat het den consistent was om nu de algemene var

gadering vorig jaar uitapraak terzake heeft gedaan zoveel mogelijk 

aan te sluiten bij die bewoordingen en die bepaalt hetze in de 

stellingen, hetze in de tekst van dit rapport mee te nemen ter 

beveetiging van uitapreken die reeds zijn gedaan 6n die ik alleezins 

het anderetrapan waard acht. 

Denk u well. Ik zou willen voorstellen. &ast uw gang. 

Admiraal Hengelo. 

Ik vind de voorafgaande verhalen die ik gehoord heb te vaag. Ik zou 

het zo willen voorstellen, misschien kunt u daarmee akkoord gaan, 

het eerste gedeelte van het amendement van den haag, de eerste zin 

daar ben ik het mee eens. En de tweede zin zou dan volgens mij moaten 

worden hst medisch tuchtrecht in al zijn geledingen dient openbaar te 

zijn tenzij de klager hiertegen bezwaar maakt. Dat ia een positief iets, 
dat is niet zo vaag en dat ligt dan meteen vast wat je bedoelt. 

Mijn naam is de Vries van de afdeling Utrecht. Ik zou eigenlijk de hele 
vergadering er even op willen wijzen, dat als ja het hebt over medisch 
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tuchtrecht dat daar verschillende belangen bij gediend zijn. En dat 

als er aan bepaald gevel onder de aandacht wordt gebracht van de manaan 
dat dat enorme pepercuasiaa kan hebban voor de publMka opinie over 
bijvoorbeeld een arte of over bepaalde verrichtingen, bepaalde operaties. 
En U moet ook goed in gedachte houdan dat de manaan zijn over het algemaan 

erg bang ale ze ziek zijn, als we in aan ziekanhuis liggen en dat dat erg 
belangrijk is dat in ene achterhoofd te houden. Dua ik kan zeggen 
openheid, openbaarheid ie prachtig, maar ik dank dat het niet altijd 
bovenaan moet staan. 

Daarom geloof ik dat het goed ia om de suggestie van de heer Meijaren 
over te nemen en de strekking zoals dia in het verkiezingsprogramma 
staat om dia over te namen, dia grotara openbaarheid zoals in aan ik 
hoop dat dan Haag daarmee akkoord kan gaan. De heer de Maar. 

Daar kunnen wij natuurlijk wel mee akkoord gaan, maar men most natuurlijk 
wel begrijpen als we dus hier een stelling, een amendemant verkondigen 

dat daarmee het medisch tuchtrecht t.a.v. de patient of klient niet 
is geregeld. Wij weten nog niet hoe die wet eruit ziet, daar kan dus 
de bescherming ook de privacybeschar•ing ven de kliant, patiant 
natuurlijk volledig in tot zijn recht ko•an. Maar het principe blijft 
de openbaarheid en de petiant moet erbij betrokkan blijven. Een slot
opmerking nog gaa•ne op het voortraffelijk batoog overigene van de 

heer Stork en dat ia namalijk dat sla 60 of 70~ ik zou het woord niet 
gabruikt hebben, maar naam het maar even over flauwe kul ia dan is 
ar tegen openbaarheid ook nika. 

Vlautal namene de afdaling Voorburg. 
Ik zou i.v.m. de voorgaande diacuaaia reeds nu willen wijzen op motie 51 

van Voorburg dia inhoudt het medisch tuchtcollage moet zich beperken 
tot haar oorspronkelijke opzat de gerechtelijke behandeling van klachten 
van patiantan hoort thuis bij aan nog op te zatten eventuele kamer van 

een gewon a rechtbank. Mat endare woorden we moaten dank ik ook in 
overweging nemen of je laten we zeggen niet het zult moeten zoeken in 
een beperking van het medisch tuchtrecht tot zijn oorspronkelijke 
opzet. Het ie nu zo dat er eigenlijk twee funkties vervuld moaten 
worden en het is helemaal niet duidelijk of dat ten principale wel 
zinvol is. Dus ik geloof dat ook bij de voorgestelde verenderingen 
waar ik dus zalf niet zo'n bezwaar tegen heb, maar of er den toch ook niet 
bij nagadacht moet worden of ja überhaupt wel er door mee moet gaan om 
dat medische tuchtcollege twee doeleinden te laten dienen. 
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Er staat in de toelichting ven 51 aan onjuistheid. ~r staat nemelijk dat 

h~t medisch tuchtcallege eist dat de klagende patient alvorens tot 
behandeling toegelaten te worden moet tekenen dat hij van rechtsvar

volging afziet. Dat is niet juist. En dat denk ik dua het niet gelukte 
voorbeeld is om hier aan ta halen. M~er ik dank dat we er streks bij 

51 op terug kunnen komen. 

Mevrouw Hertgers uit Haarlem. 
Ik vind dat het medisch tuchtcollege helemeel aan de kant moet. 

Ja maar ik dank dat we dan op heel ander terrein komen. Ik zou 

eigenlijk nu graag willen overgaan nee nog niet. 

Hoanan uit Loosdrecht. 
Wat die openbaarheid betreft, ik geloof als ja de openbaarheid, de 

procedure, de beslissing deerover overlaat aan de klager dat je je 

den op een helland vlak begeeft. Er zijn tenslotte twee partijen 

in het geding. De klager en de baklsagde en het zou bast eens kunnen 

dat in een bepaald gavaal de beklaagde, dat is dan de aangaklaagde 

de arts in dat geval zou beet eens gelijk kunnen hebben. Dat is de zaak 

el in de openbaarheid, wat die man helemaal niet gewenst zou hebben en 

wat dan ook niet wenselijk ie. Dus om alleen dat aan de klager over te 

laten dat lijkt •iJ een bijzondar onzalige gedachte. 

Mag ik u dan nu vooratellen zoele ik al eerder heb gedaan om de 

suggestie van de heer Meijaren over te nemen, ~etgene wet er in het 

verki~zingsprogrem staat over grote openbaarheid. G~•t u daar••• 
akkoord. Dank U. Dan Qaan we naar 33, aMendaMent ven de afdeling Middel

burg. Daarin wordt stelling 3 behandel•, dus zouden we nu willen laten 

vallen. 34 van de afdeling Naarden wordt voorgesteld te verwerpen. 

Hetzelfde zegt de heer Stork naast mij komt den in 3 ook aan de orde. 

Mijn naam is van Wijk van de afdeling Leiden. 
U heeft de stelling van de afdaling Leiden gezegd dat te behandelen 

tijdans de rest ven da motie. De stalling van Leidan komt vrij erg 

overeen mat de stelling van de afdaling Naardan en ik dank dat een 

Dat is 34 mevrouw. 



Band 2 
Blad 18 

Ja klopt. Nee 34 is Nsarden. U heeft gezegd van de motie van de afdeling 

Leidan te behandelen tijdens de rast van de tekst. Ik denk dat onze motie 

~it Leidan ov~raenkoMt mat dia van Naarden op dat ~~nt dat wij 

eigenlijk weilsen dat de mogelijkheden tot klachtenbehandeling voor 

do klager uitgabraid worden. 

Wilt U het nummer van Leidan svun noamen. 

Num•ar 8 onder punt D. 

Dia zou ik toch allemaal graag naar stelling 3 willen verwijzen. 

Op voorstal van de heer Stork. 

Als tegenraaktie, wij denken dat stalling 3 meer eigenlijk te maken 
heeft met de voorlichting an zag maar de wegwijsfunktie en dat hiet het 

recht aangegeven wordt, het grondrecht. En wij menen dat het grondrecht 

voor de patient op dit moment onvoldoende mogelijkheden geeft en wij 

willen dat graag uitgebraid zien. 

Daar ben ik het niet helemaal mee eana, alhoewel ~k het bagrijp wat 

U bedoelt. Hot is een haal subtiel varechil. Stalling 3 gaat erover 
dat klachten die op veel plaataan behandeld kunnen worden voor degeen 

die zijn weg zoekt, die duidelijk ergens te deponeren zijn. En u 

z~gt terecht je most aangavan waar dat kan an hoe dat ken en dat willen 

wa bij stalling 3 mn ik hoop dat dat in de toalichting ook tot uiting 

komt. We willen dat iedereen dia klagen \lil al dan niet terecht geholpen 

wordt bij het zoakon an hoort wat de mogelijkheden zijn oM te klagen 

dadr ~aar het het meest thuishoort. En ik dank dus dat bij de behandeling 
van stelling 3 oolc datgene dat u noemt tot voldoende uiting komt. 

Kunt U daarmee akkoord gaan. 

Ik denk toch dat er een varschil zit. Wij willen niet allaan dat er 

duidelijk gestructureerd aangagaven wordt waar en hoe, •aar ook dat 

da mogelijkheden tot uitgabreid worden. Zondar concreet hebben wa 

ook niet wansen te doon zondar aan te geven op welke manier dat dan zou 
moeten gebeuren. Zoals als ik me niet vergis de afdeling Voorburg dat 

gedaan heeft bij stalling 3. Maar wij zijn om bijvoorbeeld aan concreet 

voorbeeld aan te gaven wij zoudan eigenlijk als voorstal in ons achter

hoofd hebben om bijvoorbeeld da procedure bij de burgerlijke rechter 
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~itgebreid willen zien in vergelijking tot de procedure op dit moment. 

H~t ie inderdaad puur een uitbreiding van het klachtenrecht. 

En nlDt zozee1 LiJ 3 da wijze Wdarop. Maar misschi~, dat er een subtiel 

vs~schil.is. Ala u wiJ daarvan kunt overtuigen dan ga ik inderd8ad mat 
U ukkoord. 

Als ik nu letterlijk uw tekst volg d8n denk ik d~t ik ham moet verwerpen, 

wnnt er ataat namelijk dit. De mogelijkheden tot behandeling van 

klachten behoren uitgebreid te worden. Er zijn zo ver•chrikkelijk veel 

mogeliJkheden o• te klagen dat ik denk niet dat die moeten worden 

uitgebreid. Ja kunt bij verschrikkelijk vaal instanties an instituten 

en instellingen klagen dat ik denk dat we dat niet •oeten uitbreiden. 

Wat wel moet is dat wa duidelijk moeten •aken an snel duidelijk moeten 

maken en affectief duidelijk moaten maken waar dia ~~lacht thuishoort. 

Bij aan ziekanhuiedirektie, bij aan inspecteur, bij de Maatschappij 

voor geneeskunde, bij de gawona rechter, bij het medisch tuchtcollege, 

bij het huisartsengenootschap. Maar ik zou niet willen volgen wat 

in u~J stelling st8At dat het aantal mogelijkheden moet worden uitgebreid. 

Want er zijn er al heel veel. 

In dat geval zitten wa toch opeen lijn en blijf ik inderdaad bij 

Mijn voorstel dat mijn afdeling vindt dat de mogelijkheden op dit 

m~ment voor da pa·tiant onvoldoende zijn an dat wij di~ aigenlijk 

ultgeb~eid willen zien. 

MAar. zou u dan willen toelichten waar u nog meer zou willen klagen dan. 

Welk~ mogelijknaden z!jn ar dan niat. 

Wij ~nuden indordoad not namo da rnagelijkheden om te klngan lij de 

burgerlijke rachter uitgebraid c.q. varspepeld willen zien. 

Maar iedereen kan toch bij de burgerlijke rechter klagen. 

J~ iadereen kan klagen. Allaan de wijze waarop dat op dit moment 

mogelijk ie ie inderdaad erg ~oeilijk in die zin dat het voor de 

patient arg moeilijk is om de bewijslasten zeg maar voor alkaar te 

krijgen. En wij zouden bijvoorbeeld ons kunnen voorstallen dat met 

name een omkering van de bewijslast in het laven geroepen zou kunnen 

worden. Het is een uitbreiding en het zou geregeld moeten worden. 
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Nou ik denk. ik zou u niet will~n volgen zover, maar ik bagrijp wat 

u bedoelt. lk dank dat wet wij met het bureau om te helpen die weg 
t~ vinden bed~elsn dat d~~r nok de gegavens worden bangedragen, dat 

ac ook vJor Je Juiste mens6n wordt gezorgd en geadviseerd om die 

klacJltan op 20 goed mogelijke wijze daar te brengen waar dia hoort. 

Maar Hls ik lettarlij~ naar de tekst kijk, betekent dat niet een uit-' 

b~tlidlng va11 de mogelijkh~1en tot kl9y8n. Het betekent een hulp om effec

tief ta klagen daar waar Nan kan klagen. En dat is heel wat. 

Als wegwijzer inderdaad zoals het geateld ie. 

Ik blijf er dus biJ dat wiJ inderdaad vinden dat de mogelijkheden 

ocht uitgabreid meeten wordan en wij vinden het echt onvoldoertde. 

Maar welke mogelijkheid wilt U er dan bij. 

Ik heb u not een concreet voorbeeld gegeven. Een votlrbeeld om de procedure 

de aanklacht bij de buruerlijke rechter te verzoeken~in de richting van de 

patiant. Wa zijn daar niet verder zeg maar vaal dieper op ingagean. 

Met name dat is aan van de dingen waarvan wij vinden dat dat soepeler 

kan. En wij willen dus inderdaad die mogelijkheid uitgebreid zien. 

Dat batekent dus dat u het deel van amendemant 0 uit uw afdeling 
nummertj~ d handhaaft. 

DAar komt het op neer. Ja. 

De had~ Troost • 

• Ja ik zou toch aen ba~tje de heer Stork willen bijv~llen, o•dmt in het 

burg~rlijk recht klaagt men niet bij de rechter. Dat is iets heel andere 
wat man daar doet. Daar stelt ~en een rechtsvorderint in o• schade 

vergoed te kriJgen. En det is vaak iets heel andere dat men de burver

lijke procadure eo~• weleens aisbruikt o• onder het •om van achedever

goeding te kriJv•n eigenlijk iets heel andere recht wil zetten. Daar 

moeten we one natuurlijk niet door laten •ieleiden. ledereen ken biJ de 
burgerlijke rechter terecht. Het ie alleen het vervalende misschien 

dat het weleens wat moeilijk te bewijzen is. Meer den zitten we over iete 
heel anders te praten. Dat moeten we niet oploseen in dit kader. 

Mag ik reageren. Wij zijn juist van mening dat hij dmt juist wel zo~ 

moet•n regelen. 
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Omdat het namelijk aan mogelijkheid is oa de patiant •••r mogelijkheden 
te gaven snellar aan zijn recht te kunnen komen op oen geijkte procedure. 
~ij ~enen dat de hui4ige procadure dia er zijn onv~ldoanda zijn. 

O~nk U wel. Ik ~ugrijp llierbij dat u het punt van uw amendement D hand
haaft. U wil dat in stemming hebben. 

!k zou het inderdaad he~l erg graag in stemming willen brengen ja. 

Mag ik vragen te beginnen met grije. Grijs zijn dua de tien ata••an, 
geel i~ vijf en oranje is een. Het vooratel oadat de ••vrouw of de af
~•ling niet akkoord kan geen mat het feit dat het eldere behandeld zou 
~iJn. 8D wordt nu in ste~ting gebracht. &amt u daarmee akkoord griJe 
graag, tegen grijs, voor geel, tegen geel, voor oranJe, tegen oranJe. 
Het ia v•rworpen. dat lijkt aiJ ~•1 duideliJk. 
Goed dan ge ik nu, we waren geblaven biJ het ••anda•ant van Naardan dat 
werd voorgestald te verwerpen. Kunt U deermee akkoord gaan. Dank u. 
35 van de afdaling Voorburg wordt door de commissie eengereden te 
verwerpen. laat U daarmee akkoord. 
36 van de ond8rcentrale Rijswijk wordt varwezen near stelling 3. 
De intentie wordt juist geacht mamr bij 3. 
37 ven da afdeling NijMegen daar gaat de commissie mee akkoord. 

D~ heer Troost. 
Als de commissie ar nog staede ~•• akkoord gast dan vraag ik mij ef 
hoe dat ingepast ~oet worden in dat eerete atuk van dan Haag wet bij 
32 aanv~erd is. tk denk dat daar enige forMuleringaMoeil!jkheden 
kom~n. tk b~n overi~an& bereid dat een de com•iaeie over te laten 
nm da~r e~n mooie O?lcesing voor te vinden •• 

Duidelijker wordt duidelijk, 

fr is nu aanganomen da klater die bij behandeling ven zijn klacht volledit 
worden betrokken. En de duidelijke structurering die zul jij op een endera 
~•nier erin ~oeten brengen. En ik denk dat dat een aperte zin •ieechien 
vergt. Ik ben het overigene met het beginaal helemael eens. Den Haag 
is het ••t het beginsel eana en is bereid het ean de commissie ove~ te 
laten om dat duideliJk te foz•uleran. 

Wij zullen trachten dit du1d•l1Jk te doen aijnhaer Troaet. 
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Akkocrd. nan neer 38 amende~ent v~n de ondercentrale Zuid-West-Salland 
de cornmis1ie raadt dit af. Ga&t U daermea akkoord. 

Vnr. der Ende vsn de ondercentrale Zuicl+Weet-5allend. 
\-'ij ~r.enr.n dat het vsnds&Q a&n de dag te leng duurt voordat een aantel 
klachten ~rorden afgehandeld uiteindelijk door het medisch tuchtcollege. 
En wij ~ijn vsr. r.~ning d~t dat ge~oor• en•ller zou ~oeten gebeuren en 
cp welke manier het dan •neller zou kunnen gebeuren dat hoeft niet 
i" de tekst opganomen te wo~den, meer het moet wel duidelijk een intensie 
zijn. En vandaag een de dag gebeurt het eo•e wel dat er gevallen van 
vijf· o~ zes jear neg niet afgehandeld zijn. 

Co~miasia is dat mst u eene. •aar vindt het a•andement en anel te varlopen 
net zo vrijblijva~d als de situatie nu en wij zoudan dan ook en dat 
is door da commissie bij daze stelling aangetekend baat willen apreken 
dat er toch tenijnan v••.teld moeten warden biJ de behandeling. Ik denk 
dat dat meer batakant dan de zin en snel te verlopen. We zijn het Met 
u~ intentie eons. Vaal zeken duren te lang, wal geen vijf of zes jaar 
meer in ieder geval twee jaar •~ dat ie erg lang. In wiJ zoudan due wel 
in de tekst willen opna~an dat we aan de behandeling liefst zo mogelijk 
termijnen willen stellen. Dus we zitten wat dat betreft op aan lijn. 

laat de vergadering do5rmae akkoord dat in de tekst opgenoman zal worden 
e~r. zin w~ar termijn in aan ter•ijn wordt gesteld. Zoele door de 
hesr Sterk zo even is verwoord. Dank u. 
Dan gean we naar stelling 1a en het aMendemant nummer 39 afdeling, 
nse we g~an eerst naar num~ar 43 van de ondercentrale Zuid-Wast•Sallend. 
De ee~miswi~ stelt voor dit over ta ne~en. Kan U d••r~•• akkoord gaan. 
D~~k u. D~armaa vervall3n dan 31, 40, 41. Akkoord. Bij ~~mmer 42 van de 
afdaling &roningan wordt het amendement afgeraden. 

Msvrouw Jonkar Groningen. 
Wij hebben in de to•liohting erbij ~•zat dat toavoeging erkende bij 
hulpv~rlaners e~n uitbr~iding na~~ bapaalda alternatieve hwlpgsnee3k~nde 
Mogelijk ma~kt. Daarmee ia t$van& da beperking eengeweven indien de co••laalt 
V3n maning is dat in de takst ~~t ~annamen van amande~ent 43 op dia 
b8perking an uitbratding t#ordt verwoord. Daar kunnen wij ons amendement 
intrak ken. 

Opnieuw w~rdt dasr de relatie tueeen erkenningen en varatrekkingen galatd 
op een •enie• dia haal eubtial tot ••n fout epoo• laidt. Maar we zijn hat 
dua eene• 
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Ja· wordt ingetrokken. Dan geen wiJ neer atallinv1r nuMmer 44 ook van de 1 
afdeling Groningen wordt voorgesteld te verwarpan. 

Buiter uit Groningen. 
Meg ik twee erwurnenten noeMen die pleiten voo:r de-ze formulering. 
Het ene a·ryument ie dat uit een eigendomeprinclpe voortvloeit dat de 
petient zoals we ook in het liberaal menifeat hebben vastgelegd, niet 
alleen inz.a·ge krijgt van, maar ook ai'schri tten van de relevante stukken. 
En het tweede argu•ent ia dat aan ha• ook da vaoijheid wordt gavevan tot 
vernietiging ven die stukken 'b vaoaoan .. 

\I! at da tel<et batl'eJft, ik heb het la a tata atukj e wat u toagevoegd heaf't 
rtiet kunnal' horen. Maar het ia denk ik niet MogeliJk dat de petient aigenaaJ 
ie van de ovez- heM garetgistraerde ~~tadieche gegevene. lk kan wal een 
haal eind •••~aan, mee~ de geragfetraarde gegevene zijn eitendoa van 
dagene die ze ngiatreert. Vaak onleeabaar en etriktpea-aoonlijk. 
fn v&ak Met vevoalamatige interpretaties voor hemzelf af een weaa-n .. ea 
e~antueel op sehrift geeteld en veat dus v•rder den biJvoorbeeld 
·h•t aoven b8ach1kken over r8nttenfoto'• of het aoven weten van 
gatallen van een laboratóriumondea-zoak, of het aoven weten van een opeaatl .. 
varal•t• fn daaroM denk ik det 44 onnodig tct probleaan kan leiden en 
deei"OM zou ik dat willen afreden. 

ne "aer-kamercetntrala den "···· 
Hst kan zijn dat ik MisachieR iets zet wat de aevrouw uit lroningan 
r~eda gezevd heeft, Maar het wae heel Moeilijk te verstaan. Ik vind 
het jaMmer dat de eoM~iasie dit varwerpt ook uit pa-ektiache overweginten. 
Men 1noet Mal3:t· voel gereisd hebben door de wereld •" qezien hoe ntaeilij k 
clet ie ott je Medische çegetvena of microfilm te verkrijgaft om die ••• te 
nell!en, je weet tenslotte niet waa~ Je in het bvitenland in het ziekan
huil kan terecht kom•n• Det eo .. de taal een baleteel kan aljn, •••~ 
els de teal wel een baleteel ia dan ia een •ic~ofll• Met aedteche 
gege~en1 en vaak veel latijn erop vaak nag wel aan een andere geneeahee~ 
uit te leggen. Ove~igeMI in het liberaal manifaet, onze zeer aktieve 
heer Trooat dia wijst daar nog •ven op etaat het altenliJk al. E~ 
~ta~t hiJ kriJgt h•t ~echt op inzege in eigen aedischa doaaiar en 
een afschrift van de ralavant6eetukken. Dw~ hij kan die dus verk%ijgen, 
maar !k vin~ hat J~!et dat hij dua eiganaa~ daarvan ia. HiJ •oet 
zalf kunnen ~eeliaeen wat hiJ aee wil ne .. n en zonadit allee .. ene•en. 
En hiJ moet !nde~daad, ik aaloot dat mevrouw reeds gezegd heeft, aak 
kunnen baelieean wat hiJ wanet veftli•Utd te zien. 
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~n lk d&eht d~t h•t ••n recht is van de petiant, aan recht van aan peti8ftt 

• ..,,ftcht van ieder ata11'taburga:r ter beacharming van ziJn a!ven p~ivac~. 

Dt!nk ti raévrnuw. 

H~rtgera, Haarlem. 
!k vrnag me at, als je b!j aan dokte~ komt dan krijg Je nooit het entwoo~d 
F.•18 Je vrioayt hoa hoog .t .. miJn bloeddruk. Dan krijv Ja geen antwoord. 
tn sla ja vraagt mav ik miJn aediacha v•vavana zien dan kriJg J• daa~ 
nee op ta vernemen. Dok in een peych!atriache in~ichting waar ik welaana 
geholpen heb krijgt ~ua aan patient vaan inzicht in zijn •ediacha 
gegevens. [n dat vind ik strikt onrechtvaardig. 

Ik wou nog evan wij zen op een a tukj • in da nota zalf die ook relevant ia 
voo~ dit probleem. Deer atsat het niet overdr8van van gagavena kan aan 
balemmering botskanen voor de v~!Je keuze van andere hulpve~lenara voor 
de petiant. !k geloof dat Wfinneer wat ook in het liberaal manifeat 
staat efsehrift van de relevante stukken Mat wat woorden wordt opge
nomen dat dan de patient zalf kan bealieeen aan wie hij dit atech~ift 
varder toont. fn voorts kan baslissen dat de overige gegevens vernla•1tj 
worden. Misschien ts dat specifieker. 

f1e.tjeren. 
Twee kanttekeningen eerst voo~zitter. Ik dacht ane~z1J4• dat J• niet in 
het buitenland ~t straks de stellingen ven dit eont%88 zult kunnen 
zwe5ian cm je eigendo11srseht op J• stukkan te ltewtjzan. Omgakaard zou 
het n~tuurltjkMwel zo zljn 4at buitenlandara hier daar iets aan aouden 
kunnen ontler.an .. Dat wat betreft de noodzaak. Vat de eigandoa betreft •z 

~ijn behealve medici en endere hwlpvexlan~rs natuurlijk ook b!jvoo%baeld 
op econo•!ach gebied wel hulpvsrlanara, ea11a kwakzalver• genaa11d, 11aar 
ik daeht dat iedere rleekund!ge, iedere, adviseur het recht heeft op de 
eigendo• van wat h1j~elf of zijzelf in de uitoefening van zijn be~oap 
maakt. nat lijkt mij aan cnvarvra .. dbaaz ~acht van hetgeen dia haaft 

· gsma~kt. !k zou dus willen wa&rechuwan tegen het toakannen Yan het recht 
op aigando• ~•arvan aom~iga ~eggen dat da p•t1ant dan oak de stukkan 
~es rnag nam~n en dua da deakundige als die ze niet eerst !&kopieerd 
mo=ht hebban volkam~n bl$MCO achterlaat. tr( 2ou ook hierbij willen 
zeggan dat ia vanuit dan Haag bereide gaEitaard. How ja van aan hat 
liberaal •anlfaat, waar ik hat ook al had kunnen vindan tat •lJ• ve.W.•..._ 
int dat het za anal ging op bladzijda 15 die zin die gezegd la, recht op 
inzaoa en op afsch%1ft van de •elavanta atukkan. 
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Dan kun J• nog ganoagdiecuaeiaran wat ralavant en wat niet relavant 
ie, Maar dan heb Ja het principe aardig gaachetat. 

Schuddeboo•-Hoorn. 
Nou ik kan in dat leetata geval ••t dia ••naar ten dele •••gaan. 
Ik wil alleen ter ondersteuning even iata vertellen. In Hoorn en 
o•gaving hebban we aan aantal diaaidante artsen, ale u weet wat ik 
daar••• bedoel. Lieden dia zijn gaan zitten en dan vindan de endara 
doktara dat niet goed. In nou zijn patiantan van de ene arta naar de 
andere tagaan en de collega'• onder elkaar willen abaoluut geen 
contact hebben, want za zijn daar gaan zitten zondar taaata•aing en 
dan krijg J• ale patiant niet de papieren. De gagavena wordan niet 
doorgaepeald naar de andere dokter. Dua het gevolg ia dat ale i•••nd 
biJ een dokter zit en hij ko•t biJ de diaaidante dakter dan zegt hiJ 
Ja aor~1 ik weet niet wat ar vroater gebeurd ia, want ik kriJg van dia 
dokter de papieren nia~. Ale ••n zo het aigando•erecht •oat vaan intar
preteren dan ia het aan aoart nou een beetJe overdraven liJfeiten 
ayat•••• want ik ken ••neen die durven niet van huiaarta te verandaren 
alleen al o• het ai.pale fait, Ja •••r dan vaat die dokter tegenwerken •. 
En het ia tebeurd due het ia niet zo ... r aan fabeltje. ln uit die 
hoofde zou ik de vergadering ook willen adviaeren dat die dokter alleen 
aigendo•erechten over de papieren heeft tot het •o•ent dat dia patient 
weg vaat naar een andere dokter en die dan zander•••r die papieren 
•oat opaturen, want dat doet hiJ gewoon niet. 

Ik vind het voorbeeld van de diaaidante artaan niet aan van de ••••t 
gelukkige. Ik zou er dit van willen zeggen. Dagene dia de gagevena het 
elachta bewaard zijn de patientan zelf. Zoala vele endara dingen raken 
ook hun eigen •edieche gegevene weg. Ik denk dat uw inentingabriefJe 
niet •••r in uw bezit ia en of u uw bloedgroep nog in uw portefeuille 
heeft zitten weet ik niet. Maar de patiant ia aan alecht bewaardar en 
daar waar J• gegevene ••••••ft biJvoorbeeld r8nttenfata'• van aanaan 
dia naar het buitenland taan die worden in een groot deel van de vevallen 
die ko••n naait •••r boven water a•d•t de patient za thuia areene 
opbergt. Dua dat ia a• te beginnen niet de vailigate plaata. Overigene 
ik vind dat een aantal vetevena vanzelfaprekend aan de patient gagavan 
•oetan worden. Maar dan ko•t de vr••l aan de orde, wie ia de patient. 
Een kind van twee Jaar, aan kind van veertien jaar, ia dat een valwaaaana. 
Dat ie het eerate probl•••· Er ia daar over paychiatriacha inatituten 
geaprokan. ZiJn die gagavan daar waar ze op aahrift gaeteld ziJn in 
het belent van het eanezinvaprocaa an begaleiding van de patient, wannaar 
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ja za da patiant of de direkt betrokkene van de pattent te~ hand stalt. 
Dat ia niet altijd even duidelijk. En het voorbeeld wat U noa•t uit 
Hoorn •••n ik ia ••kkalijk oplosbaar. Ik dank dat binnen aan huiaa~taan
gameanechap plaatselijke huisartsenverenigingen zijn, zgn. pav dat ia dus 
niet alleen maar een voetbelclub en dat de plaatselijke huiaartaan
vereniging de taak heeft voor dit soort zaken ta zorgen. Dat ar ook 
vartrouwensartsen kunnen wordan ingeschakeld en ik dank dat los van 
het fait dat het mieselijk gedrag ia van bepaalde artaan om andere 
artaan gaan gawavans aan de hand te stallen dat oplosbaar ia, ook 
dan geldt natuurlijk waar dat de arme patiant de weg niet weet en ar 
vaak de dupe van ia. Maar ar zijn bastaande regels dia ervoor kunnen 
zorgen dat wannaar man aan andere hulpvarlener zoekt en liefst in staat 
ie zalf aan hulpvarlener uit te kiezen wat niet altijd om technische 
radenen mogelijk ia. Bijvoorbeeld in kleine plaatsen, bejaardenhuizen 
Ik dank als je zelf aan hulpvarlener uitzoekt dat het bijna altijd 
theoretisch zeker en ook praktisch Maar niet voor iadereen •akkalijk 
toegankelijk uitvoerbaar ia o• alla gagavena die nodig zijn voor 
beoordeling, begaleiding en behandeling van de patiant boven water 
te krijgen. 

Ik ban blij dat u het woordje bijna gebruikt, want u heeft helamaal 
gelijk het ia bijna. Hat ia zelfs zo geweest dat ar pattenten zijn geweest 
dia zijn gaan klaven bij de inspektie, zijn gaan klagen biJ da 
••atachappij van genaaskunde fijn noe• •aar op an dan was elke keer 
het antwoord ja het is va~valand, •aar wat dia dokter achrijft ie 
persoonlijk eigando•. Daar kunnen we niet over basehikkan dus u 
gaat het boe in. Daar kwaM het dan op naar. Hat wordt dan mooi omschreven 
en de petiant waar het o• draaide dia zat dan bij die nieuwe huisarts 
en had de gagavena niet. En ik vind dua dat het zover gaat, dat het zijn 
eigendam ia, u zegt van zoekraken daar haaft u allemaal galijk in, het 
ia aak helemaal niet ralavant wat u zegt. Daar gaat het niet om. Hat ia 

niet de bedoeling dat de patiant het thuia in zijn linnenkast bewaart, 
dat ia de bedoeling niet, maar de bedoeling ia dat als die patiant 
naar wat voor huisdokter ook vertrekt dat dia andere dokter gewoon 
zondermaar zegt ik ban va,plicht wat ook logisch ie het hela zwikkie 
op te nemen en dat stuur ik rechtstreeks naar dia andere huisarts. Wat 
ook gebeurt daar ia dua niks aan de hand bij de bevriende relaties. Maar 
wannaar er dus u was dan niet gelukkig mat die ter• van dissident, hoa 
ik het dan namen •oet weet ik niet, niet gewenste dokters. De bedoeling 
ia de ellende dat dokters die elkaar het licht niet in da ogan gunnen 
vanwege dat za de boterham •oatan dalen, dia doktara worden uitgesloten. 



land 2 
Blad 27 

Dia wordan ook uitgaaloten in hun medische gagavena voor nieuwe patiantan. 
En dat ia de kwalijke zaak en daar wordt dua wannaar hat zo blijft wordt 
daar niata aan gedaan. 

Dank U wal. Ik zou Groningen willen vragen U handhaaft uw amendement. 
U handhaaft ham, dan brengen wa ham in stemming. Wie ia voor het aMen-
dament van Groningen voor g{ja, tegen, Voor gaal, tegen, voor oranje, taganj 

Het stambureau heeft da uitslag vaatgestald en de uitslag is als volgt. 
Er zijn 227 stamman voor geteld en ook 227 tegen. 

Misschien dat in dat geval aan harstemming goed zal zijn, maar mevrouw 
Veder heeft gevraagd zo dat het geval mocht zijn aarat even het woord 
te mogen voeren. 

Misschien mag ik daze kans benutten om te probaren nog wat maar duideliJk
heid te verschaffen. We zijn hier eigenlijk bezig mat iets wat het burgar
lijk recht betreft. In ik weet niet of wij hier aan civilist in huis 
hebben, maar ik weet ook niet of wij par a•enda•ent wal kunnen vaatleggen 
van wie da eigendom ia. Het lijkt miJ dat hat arg goed te bepleiten 
ia dat de eigendom berust biJ dagana dia hat atuk g••••kt heeft. 
Maar da atrekking ven het a•endemant wee natuurlijk dat datgene wat op 
de foto af op het doku•ent voorko•t de patiant betreft en dat dia patiant 
daar het object van ia en natuurlijk de beschikking altijd aoat hebban 
op dia gegevens. Vandaar dat de centrale raad voor de volkagazandhaid 
ook heeft geformuleerd in aan van zijn adviezen dat er aan inzageracht 
moet zijn op dia gagavena an ook hat recht om afschriften te krijgen 
van dia gagevana. Ik dank dat dat da gedachte was van hat amandamant 
en die zoudan we natuurlijk van harte kunnen onderschrijven. Maar om ta 
zaggen dat uiteluitand het eigendom bij de patiant berust lijkt mij 
eerlijk gezegd niet juist. Hst ia dan toch ten minets aan madeeigendom 
mat degene die hat g .. aakt haaft. Misschien wast de preaident de raad om 
de strekking te verwerken, maar toch niet daze abaolutan uitapraak te 
doen. 

De Jong Amsterdam. 
Even iate uit da jurisprudentie terzake. Er is jurisprudentie dat het 
papier waarop en hat callofaan waarop da rapporten, foto's zijn gestald 
materiaal eigendom zijn van degeen dia za gemaakt heeft. Daar ia dua 
juridisch gaan twijfel over. Het ia dus precies zoals mevrouw Vader 
zegt, de patiant heeft recht op inzage van en inforMatie uit die 
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gegevens. Maar za blijven aigendo• van degene dia za gesteld heeft. 

Mevrouw Jonker-Groningen. 
Gezien da juridische i•plioetiea, daarbij hebben wij bij de opatelling 
van het amande•ant gaan rekening gehouden. Wil ik dit a•endament intrekken, 
maar ik zou de vergadering willen vooratallen dan zeer expliciet in 
aan stelling of in de tekst op te neMen het inzaveracht en ook de 
plicht van de geneesheer de gagevena door te spelen op verzoek van de 
patient. Maar in amendemant 22a van da afdaling Domburg is dat zeer 
duidelijk geformuleerd. Die tekst zou ale stalling overbodig zijn 
volgens de commiaaie, mogelijk zou dia in de tekst van de nota opganoMen 

kunnen worden. De haar Haijaren. 

Nou voorzitter ik wou nog even vanwege de consistentie varwijzen naar 
liberaal manifest bladzijde 15 linksboven en dan sluit ik mij aan 
bij mevrouw Vader. En is dus hst amandament als zodanig varworpen 
voordat het is ingetrokken. Staking van stammen dat hebban we al eens 
meer meegamaakt en dan ia hst verworpen. 

Een kleine toalichting zou ik het niet willen noemen, maar de zaak 
is nog veel gecompliceerder dan men denkt als u naar de arts gaat an 
u krijgt dan een recept van da arts voor da apotheek dan ia da apotheker 
die moet dat recept zes jaar bewaren, die mag het zelfs niet uit handen 
gaven. De apotheker wordt dan eigenaar van het docu•ant wat da arts 
geschreven heeft. Zo kan het dua ook wel. Da daaraan ten grondelag 
liggende gedachte is altijd gawaaat dat het recept goed bewaard •oat 
blijven zea jaar lang. o•d•t je er waleens op terug •oet kunnen ko•an 
ale er iata fout gagaan ia. En zo ia het ••t el dia doku•entan. 
Het ia erg balengrijk dat za goed bewaa~d worden. 
Dat komt er nog biJ daar haaft mijnheer galiJk in. Ale Jij de apotheker 
vraagt ik wil aan kopie ven dat recept •oet hij dat gaven. Dat ia 
ook de aaaentie wat ook ••vrouw Vader zei. Het gaat o• da inzage en de 
kopie. 

Mevrouw Baard uit lrada. 
Ale ik goed onthouden hebt stond in het boekje over de rechten en 
plichten van de patient themanummer van da vrouwen in da VVD dat 
onderzoekresultaten namelijk geen eigendom zijn van de patiant maar wal 
de informatie hierover. En ik las daar ook in dat wanneer een patient 
een röntgenfoto op wil vragen bij het ziekanhuis dat hij hiervan kopiln 
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Dank U wal. Ik zou U willen vooratellen het idaa van da haar Meijaren 

over te namen om in de tekst ook datgene wat in het liberaal manifeet 
varwoord ia over te nemen. Duidelijk in het achterhoofd houdend wat ook 
mevrouw Vader naar voren heeft gebracht. Kan de vergadering daarmee 
akkoord gaan. Dank U wal. 
Dan gaan wij naar nu .. er •5 waarvan de co••iaaie vooratelt het in de teket 
te verwerken. Akkoord. 
Het •••ndeaent nuM•er ., ven de afdeling Groningen wordt behandeld in 
het euthanaaieboekje due hoeft hier niet verder in voor te koMen. 
laat u hier••• akkoord. 

De afdeling &roningen etelt gezien het feit dat dit een uitermate belang
rijk onderwerp ia voor de patienten en gezien het fait dat de uitspraak 
van aan daalcongras waarvan dat boekje raaultaat ia niet galijk staat 
aan een uitapraak van de ledenvergadering. Wij stallen het bijzonder 
op prijs als in deze nota in de etalling uitspraak wordt gedaan over
eenkomstig da uitapraak in het liberaal manifest. De formulering zoala 
dia in amandamant 46 ia te hard overkomt dan stellen wij voor da formulering 
van het liberaal manifaat over ta namen. Maar aan uitapraak over eutha
naaiaragaling vinden wij zeker wanaalijk in daze nota. Wij vragen dus 
om atamming. 

U vraagt om stemming over amandamant 46. Ook al wordt in eerste instantie 
varwezen naar het euthanaaiaboakje. Een uitspraak gedaan op hst thema
congres over authanaaie. 4' in ateamini• 

Da heer Deea. 
Wanneer het tot een •temming over dit aMendement gaat koaen zou ik er 
toch een opaerking over willen maken. Ik vind da huidige redaktie dat 
die wat teveel uiteluitend en eenzijdig de nadruk legt op het recht 
op zelfbeechikking. Ik dacht dat het recht op zelfbeachikking uiter-
aard voor liberalen van uiteraate vrote betekenie ie en dat in ieder 
veval dat een van de uitvangepunten voor wetgeving terzake van authanaaie 
Moet zijn. Maar ik geloof dat voor liberalen er een tweada belangrijk 
uitgangspunt ia dat in een uitapraak niet zou mogen ontbraken. Dat 
is namelijk de problematiek van da gewatenavrijhaid. Gawatensvrijhaid 
van betrokkenen, artaan, verplaagkundigen of anderen om al dan niet aan 



Band 2 

Blad 30 

euthanasie mee te moeten werken. [n ik geloof dat het voor het evenwicht 
van de uitspraak goed zou zijn om niet alleen het zelfbeechikkingsrecht 
te noemen, maar ook het punt van de ge~atanevrijheid van degenen dia 
al dan niet meewerken. 

Groningen nog een toevoeging. 

Een kleine toevoeging dan om dat kompleet te maken zou ik willen vooratal
len van de tekst te ~eken er dient een wettelijke regeling voor euthanasie 
te komen uitgaande van het principe dat de mens in beginsel het recht 
heeft te beslissen op welke wijze en op walk tijdstip hij zijn laven 
wenst te beeindigen. Dat ie de bewoording die in het liberaal Manifest 
staat. En verdar U verwees nogmaals in uw toalichting naar het authane
aiaboekje, maar de uitepreek van een deelcongres echt ik toch ven 
minder weerde dan de uitspraak van de ledenvergadering, hetzij bij 
liberaal manifest, hetzij bij vaatstelling van een nota. 

Prima dat lijkt •iJ heel duidelijk. De heer Daee zou ook de problematiek 
over de gewetenevrijheid hier •eteen bij willen betrekken. Bij het 
amendament van Groningen. Ik wil het nu za in steMming brengen. Het gaat 
dus over 4G voor het amendement ven Groning~n inclusief da toev~eging 
van de heer Desa grijs voor, tegen, geel voor, tegen, oranje voor, tegen. 
Is aangenomen. 

Ala de voorzitter het toestaat. ik wou er een kleinigheid van zeggen. 
De commissie ie het uiteraard ook eens met de strekking v~n de stelling 
die zojui9t is aangenomen. Allaan dat heb ik in de inleiding ook gezegd 
uitdrukkelijk buiten dit stuk gehouden. Wet nu gebeurt ie en ik ben het 
daar mee eens dat-we deza uitapraak in de partij hierover hebban dat ia 
dat het een boatja los komt te ntoan in het atul. We zullen kijken 
of we dat op aan redelijk~ manier in de tekst kunnen verwerken, ~aar 
het komt ar een beetje ale aan los dingatje bij. Het naaNt niet weg dat 
ik het een belangrijke uitapraak vind die duidelijk gestalte heeft 
gekregen en we zullen zien of we dat dan op een redelijke ••nier kunnen 
aanplakken aan het the•• waar we vendaag over aprekan. 

Dank U wel ik zou u willen vooratellen tot vier uur te pauz•ren vp'r ... 
korte pauze en om vier uur weer verder gaan set het volgende •••nde•ent. 

Dames en heren ik wil graag de vergadering heropenen. We zijn nu bij 
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stalling 2 eaneekomen. En het amendement nummer 47. Ik zou u nogmeela 
willen verzoeken heel duidelijk spreken. Amendement •1 van de afdeling 
leiden. De ccm•issie zou die willen verwerpen. &eet U deer••• akkoord. 
48 van de kamercentrale dan Haag. Dok die zou de com•iaeia willen ver
werpen. 

De heer de Maar. 
Kamercentrale den Haag. Het verwondert mij aan beetje dat de commiaaie 
dat heeft verworpen en atreke luieter ik mat belangstelling naar de 
argumenten ven de ccmmiaaia, Wat ia ar namelijk aan de hand met het 
nieuwe genasemiddel wat vooral einde de tweede wereldaarlag za 
overvloedig ie ontwikkeld mat vaak heel mooie resultaten. maar ook vaak 
~et zeer achendeliga resultaten, Ale ik hier alleen •••r het woord softe
non laat vallen dan weet iedereen dat dit nu het achcalvoorbeeld ia ven 
hoe het niet had gemoeten, Dear.ea wil ik netuurlijk niet de hele 
geneee•iddeleninduatr.ie aan ophangen, want ik ga ar venuit dat da 
geneeemiddeleninduatrie ook in Naderland de grote zorgvuldigheid 
betracht dia beteecht moet worden en dat zij wanneer zij overschakelt 
van de proeven op dieren neer laat ik zeggen tueeen aanhelingatekene de 
proeven op meneen dat ziJ dan daarbiJ de ethiek en de zorgvuldlvhaid 
in acht nae•t. Deaalniettemin wat ia de weg van ieder nieuw geneea•iddel, 
Dat ia ale het ontwikkelt ie lijkt het of dat het werkt tegen een 
reeka van kwalen. Dan na aan tijd komen ar b!Jverachijnsalen of naven
verschijnselen die achadelijk zijn an na een aantal jaren blijkt van 
het oorspronkelijke genezingegabied nog •aar een zeer beperkt gebied 
over. Je kunt geen geneesmiddel noemen weerbij dat niet het geval 
geweest la. Penicilina ia daarvan wal het Maast eignifitenta middel. 
Is den de industrie onzorgvuldig gewerkt. Nee. De bijverachi.naelen 
zijn echter van dien aard dat de meneen die in het beginstadium dit 
geneesmiddel gebruikt hebben daar eigenlijk nooit Meer varhaal op 
kunnen halen ale zij daardoor schade op kunnen vinden. En ik geloof 
det het tijd wordt dat de wetQever daarom regale opatelt om het 
gebruik van geneesmiddelen en de gevolgen daarva•naan zakera wetmatigheid 
binden. 

Deernaast ia het argument dat •et alle reapeet voor de pher•aceutiache 
induatrie dat ziJ ale een nieuw geneea•iddel op de •arkt komt toch wel 
niet achroomt om mat geweldige reklama en via al of niet deskundige 
artsenbezoekars en een atr~om van monsters in de koffer dit geneesmiddel 
in de zieke mans te poMpen. Een beetje onearbtadig door mij gezegd, meer 
desalniettemin waar. Mogelijk om daardoor meer bijverschijnselen dan 
wij wal haddan verwaeht, maar nea~t niet weg dat het toch &o gebeurt. 
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En ook dat is een argument mevrouw de voorzitter waardoor ik van mening 

ben dat het verwerpen niet juist is. En hoe u het precies wilt formuleren 

dat laat ik in het midden, maar ik handhaaf het amendement van de kamer

centrale den Haag, dat er regelingen moeten komen voor geneesmiddelen, 

nieuwe geneesmiddelen wanneer zij toegepast worden op mensen. 

Dank U. de heer Sterk. 

Er is voor geneesmiddelen een zeer nauwsczet en uiterst streng wettelijk 

bepaald protocol dat gevolgd wordt. Dat is ook de reden dat in Nederland 

zo weinig geneesmiddelen worden gebruikt t.o.v. bijvoorbeeld landen 

om ons heen. In Frankrijk worden tien keer zoveel geneesmiddelen gebruikt 

als in Nederland. We zijn daar uiterst streng in en het np de markt 

brengen V8n een nieuw geneesmiddel en de toepassing daarvan op mensen 

is uiterst streng gereguleerd. Daar hoeft niets nieu~·s voor te gebeuren 

denk ik. Er staat niet alleen in nummer 48 staat het nieuwe geneesmiddel, 

er staat ook nieuwe genees"..• ij ze. En wat is dat ni eu•, e genees11dj ze. 

Nieuwe geneeswijze zijn ondermeer rle alternntieve ~eneeswijze. 

Die is noq ouder • 

Moeten '"ij een •·•et::!nsch-,pnelij k debat voeren mijnheer 5tork. 

Ik ga het niet uit rle ~·eg, maar als letterlijk aan de tekst houden 

dan wordt het natuurlijk uiterst moeilijk en daarom heeft de commissie 

ook dit amendement ontraden om te zeggen wat is een nieuwe geneeswijze. 

Ik denk dat u bedoelt dat allerlei vormen van uitoefening van de genees

kunde of kunst enigerlei wijze bescherming moeten hebben \Jaarbij de 

patient niet wordt bmootgesteld aan dingen die niet zinvol zouden 

zijn en dan kom je op glad ijs. Maar ik kan de stelling zo die hier 

staat niet ondersteunen. 

Het inplanten van een plastic kunsthart is een nieuwe geneeswijze. 

De heer Dees. 

Ik hen het op zich met een groot deel van de opmerkingen van den Haag 

wel eens zijn, maar ik heb toch een groot bezwaar tegen het amendement 

zoals het voorgesteld wordt op nummer 48. Dat is namelijk een inperking 

van de tekst zoals de commissie die voorstelt. De commissie die zegt 

medische experimenten op mensen dienen onder een wettelijke regeling te 

vallen. 
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Dat is heel ruim bedoeld, dat sluit ook aan bij de adviesaanvrage 

die de regering aan de centrale raad van volksgezondheid, aan de 

ziekenfondsraad recentelijk heeft doen uitgaan. Het bezwaar tegen het 

amendement van den Haag of een van de bezwaren is dat wat den Haag 

noemt daar slechts een deel van is. En omdat wij het begrip medische 

experimenten heel ruim zien, het kunnen ook experimenten met diagnostische 

middelen onder vallen. Daar kun je ook toe rekenen bepaalde handelings

wijze in de psychotherapie, psychiatrie etc. etc. Ik zou daarom toch de 

voorkeur willen geven aan de ruimeren f~rmulering van de commissie. 

Den Haag blijft handhaven. 

Gegeven de toelichting van de heer Dees trekken wij het in. 

Dank U wel. 

Dan gaan wij naar 59 van de afdeling Voorburg. 

Het staat reeds in de tekst. Gaat u daarmee akkoord. 

Freutel-Voorburg-

Ik ben er niet helemaal mee akkoord. Laten we zeggen zoals in het 

Voorburgse amendement aangegeven dat is een praktijk Jie reeds een 

rol speelt en ik dacht dat die rustig genoemd z~i kunnen worden. Dat 

dat duidelijker is. Laten we zeggen die toetsinascommissies die spelen 

al met ?llerlei exnerimenten met mensen een rol. 

De commissie is dat met u eens en we zullen dat tekstverwerken als u dat 

goed vindt. We liggen wat dat betreft op een lijn. 

50 het amendement van Hoogeveen. Verwerpen want dat is in 1a al geregeld. 

Akkoord. Dank u. ilan qaan wij naar stelling 3. De mntie van de afdeling 

Voorburg. De commissie zou deze willen verwerpen. Maar dat kunt 

U zelf beter toelichten. Voorburg eerst even. 

Ja mevrouw de voorzitter ik zou graag willen terugkomen op wat ik straks 

gezegd heb dat het rnisxchien aanbeveling verdient om dat medisch tucht

recht niet voor twee dingen te blijven gebruiken. Ik moge u dus overigens 

ook verwijzen naar ons amendement 68 waar we dus op een enigszins 

nou ja wat vage wijze hebben aangegeven dat er in de rechterlijke sfeer 

wat zou moeten gebeuren en dat we dat bovendien misschien aan een ombuds

funktie gedacht zou kunnen worden. Ik geloof toch dat die beide ideeën 

zijn die verdienen om meegenomen te worden en dat het niet zo simpel 

een kwestie is van laten we zeggen er voor of tegen zijn. 
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Da tekst zo dia hier staat verwerpende. Da toalichting ik heb daar ook nat 
al op gewezen daar etaan fouten in, dat ia niet juist. Het bane~aran van 
aan tuchtcollage batakant dat daarmee endara mogelijkheden voor da 
klient of patiant zijn afgesneden. Ik dank dat da gerechtelijke bahen
deling van klachten van de patient ale u zegt thuishoort bij gewone 
rechtbank, nou dat kan. Maar dan kan hij ar ook naar toe. Als hij daar 
niet thuishoort dan hebben we gepleit, maar daar komen we straks over 
te spreken om daar de weg ta wijzen naar de beate instantie die ar voor 
ie. En om daar ook hulp bij ta verlenen. Dus op grond daarvan denk ik 
kunnen we. 

We hebban nog iets meer gezegd. We hebban onderkend dat je dan misschien 
een speciale kamer van de rechtbank moet hebban zoals in endare gespecia
liseerde gevallen. Het ie natuurlijk haal baat mogelijk dat de rechtbank 
in da hui~ige formatie zonder daar speciale aanpassing voor ta hebban 
niet geweldig gaaigand ie. 

U wilt het mediech tuchtcollega vervangen door aan epeciale kamer van 
de gewone rechtbank. We hebban gezegd laten dat medisch tuchtcollege zich 
bazig houden met zijn ene taak laten we zeggen de toaataing van callega's 
onderling en laten we zeggen acht gericht op de ••diacha beroep an 
laten we nu laten we zaggen zeker voor de meer ernstige gevallen de 
rechtbank aan rol epalen, maar laat die rechtbank dan wal daarvoor 
uitgeruat zijn. 

Maar die situatie bestaat thans al. 

Het bezwaar vermoedelijk van de rechterlijke behandeling ia dat de 
rechtbank niet voldoende toegaaneden ia op dit doort zaken. 

Maar net ale het instellen van aan kamer kan de rechtbank zich bedienen 
van adviseurs en daskundigen en dat doet za ook en dia mogelijkheid 
bestaat er dus vandaar dat we het niet alsnog willen. En de stelling 
ontraden. 

Handhaaft u uw motie Voorburg. 
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Wij hebben in onze delegatie hier op dit moment niet voldoende daakundig
haid. WiJ zouden u eigenlijk vriendelijk willen verzoeken, de co•miaaie 
om te kijken laten we zaggen in hoeverre zij de gedachte toch tot zijn 
recht kunnen laten komen. Miaachian niet op de wijze waarop wij dat 
varwoord hebben. Maar ale U dat op aan of endara manier tot uitdrukking 
brengt laten we zaggen de mate waarin •iJ rechterlijke behandelingen 
ar nog wanaan zijn om dat beter te doen dan zou ik gaan ~ahoafta hebben 
om het te handhaven. 

Dus u trekt in met de wens dat datgene wat u naar voren heeft gebracht 
nog eens nader bij de verwerking wordt bekeken. Gaat u daarmee akkoord. 
Dan gaan we naar 52 van de ondercentrale Zuid-Wast-Salland. Dit staat 
reeds in de tekst en ia als zodanig overbodig. Akkoord. 
Dan wil ik eerst mat u naar 68, want de commisais gaat hiermee akkoord 
zou dit willen overnamen waarmee aan aantal anders eerdergenoemd zoudan 
kunnen vervallen. Gaat U akkoord mat het amandament nummer 60 van de 
afdeling Hengelo. &ast u daarmee akkoord. Dank u. Daarmee kunnen dan 
vervallen de amandamanten 53, 54, 55, 56, 57, 58 en 59. En die van 61 
62, 63, 64. Dat gaat snel. Dan gaan we naar 65. 

van de Ende, ondercentrale Zuid-Wast-Salland. 
In die tekst van 60 daar staat klachtenbureaus en u laat ons voorstal 
t.a.v. die verandaring van klachtenbureau in klachteninatantia laat u 
zondar•ear daarbij varvallen of neemt u dia in dia tekst dan mee. 

Zou u kunnen uitlaggen wet u ale verachil ziet sla we praten over klachten
bureau en klachteninstantie. D 

Dat kan ik wal. Als man praat over bureau dan wordt ar zo gauw gedacht 
aan aan lokatja. 

Loket. Mijnheer dankt bij een bureau aan een loket. 

Niet door mij, maar door de patient. 
Nou u moet maar sens sen keer over bepaalde klachten gaan, dan wordt ja 
van hst ene loket naar het andere gestuurd. 

Ik geloof niet dat het sen probleem ia om hst woord bureau te handhaven, 
dat het duidelijk genoeg is. Ik wil dan nu ook naar nummer 65 gaan, 
amendement van Capelle a.d. IJsael. 
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U hebt met het wegvegen van diverse amendementen misschien een punt over
geslagen. Voor mij is het niet duidelijk of het onafhankelijke klachte~
bureeu te vergelijken is met ombuds- of vertrouwenafunktionaris. 
Mag ik die verduidelijking van u nog vragen of van de heer Stork. 

De heer Sterk. 
WiJ willen uitdrukkelijk Mat datgene wat wij klachtenbureau hebben genoemd 
geen bureau of instantie, instelling of instituut hoe u het noemen wilt 
die de klacht behandelt. Wij willen niet meer dan bemiddelen om te zorgen 
dat de klager met alle noodzakelijke gegevens zoveel mogelijk daar komt 
waar hiJ het beet af is in de bestaande situatie. En we willen hem 
daarbij hulp verlanen in snelheid, effectiviteit bij het benederen van 
die meneen of instellingen dia nodig zijn om de boel boven weter te 
krijgen op tafel te krijgen. Maar uitdrukkelijk niet een behandeling. 
En wanneer ale vertrouwenspersonen nodig zijn den kan it mij voorstellen 
dat bij de teak van zo'n bureau bepaalde zaken uiterat vertrouwelijk 
zullen moeten worden behandeld om een advisering te geven over de te 
bewandelen weg, meer niet meer dan dat. 

Voorzitter den is het mij duidelijk, meer den kan ik niet halsmaal instem
men met deze gedachtegang. Went de heer Stork heeft madegedaald dat 
70 procent van de klachten op onzin berusten. Maar het gaat bij mij om 
die dertig procent. Want dia 70-30 regel die komt op zoveel terrein voor. 
Kijk maar naar de televisie en da radio en da krant, daar kan je 70 
procent ook weggooien. Het gaat om die dertig procent. En we hebben 
nu een aantal gevallen gehad zoele bijvoorbeeld de inforMatie dia de 
petient wil hebben, niet voor zichzalf maar voor bijvoorbeeld de endera 
medicus dia hij wil inschakelen. Daar ia geen weg voor gevonden. 
Daar moest een heel •erkwaardige constructie worden gezocht in het eigen
domsrecht. Dat kan gewoon niet. Dat eigendomsrecht dat ligt bij de auteur. 
Het gaat natuurlijk oM het varschaffen van informatie en een verantwoording 
van gagevena tegenover andere. Daarvoor worden za ook opgeschreven. 
De niet geinitieerde kant dia toch niet lezen, niet verstaan, meer 
zelfs niet lazen, went het handschrift is er alleen maar voor een beperkte 
groep leesbaar. Dus u moet kijken naar het punt ven dat er veel niet 
behandeld wordt aan klachten. En daarvoor zoek ik met Groningen naar een 
oplossing en dat heeft Renkum dua ook gedaan in sen ombuds- of een 
vertrouwensachtig figuur constructie. En het tuchtrecht is er niet voor 
geschikt en het varwijzingabureau want dat ia natuurlijk zo'n klachten
bureau allaan maar ven daar moet je heengaan ia onvoldoende. 
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Er zijn of teveel drempels om echt iets toe te passen dan wel het is een 
te lichte maatregel. MIXXIIM 

W~ zijn het volstrekt eens, die 70 procent slaat alleen op klachten 
tuchtcollege, meer het wegwijzen en bemiddelingsbureau of klachten
bureau met wegwijzen en beMiddelingafunktie ie niet een dooratuurinstantie 
voor hst tuchtcollege, hst ia aan instituut dat de weg wijst naar ook 
alle andere instellingen en instanties als inspektie, ziakanhuisdirektie 
ziekenfonds. verzekeringa•aatschappiJan. Het is dus een te enge gedachte 
omdat in te stallen instituut te zien sla aan tussenweg die het 
sneller biJ het tuchtcollege brengt. Het kan zijn en het voorbeeld wat 
u zalf noemt ie helamaal niet geschikt voor het tuchtcollege, het 
boven weter krijgen van ;agavana dat is natuurliJk helamaal niets voor 
het medisch tuchtcollege valt daar duidelijk buiten maar hoort biJ een 
endere instelling thuis. En aan bureau als dit wijst de kliant er due 
op op die en die wijze moet dat boven water komen, wij helpen je met het 
benaderen van die en die figuur. Ik denk dat we het dan volstrekt eens 
zijn als we niet te eng danken aan de taak ven alleen dat medisch tucht
collage. 

Nee maar de moeilijkheid ia als u een klacht hebt over het ziehenhuis 
dan kunt u beat wel zeggen je moet naar het ziekenhuis gaan, naar de 
direktie, maar dat ie ook weer niet voldoende. Dus daarom zoek ik nog 
steeds naar die oplossing zoals u ook hebt gehad mat die openbaarheid van 
de tuchtrechtspraak. Daar komt u ook niet uit en dat is nou juist een 
zaak die de vertrouwenspersoon wel kan oplossen. 

Als u klachten heeft over het ziekenhuis, dan zult u bijvoorbeeld als ik 
dat bureau nou even als een bestaand iets mag aannemen ongetwijfeld 
in contact gebracht wordan •et direktie. En ia dat niet voldoende of 
onbevredigend dan zal al neer gelang de aard van de klacht de inapektuer 
het ziekenhuisbeatuur, de medische ataf, maar deanooda ook de apacialiatan
veraniging, de pleataaliJka huiaartaenvaraniging, •••r misschien ook het 
medisch tuchtcollega en ook de officier van Justitia moaten worden inge
schakeld en daarvoor dank ik •oat die advisering zijn van die instelling 
dia wij bedoelen om zo affectief mogelijk en ook zo snel mogeliJk op de 
juiste plaats de klacht te behandelen. Dat ie een heel braad scala, zo 
breed dat ja ja eerlijk moet afvragen of je niet op teveel plaatsen 
geklaagd ka~ wordan dan te weinig, maar dat ia niet aan de orde. 

U wilt daar ook nog even op ingaan. 
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Ik geloof dat er tanga elkeer heengesproken wordt. U bedoelt als ik het 
goed bagrijp dat bureau dat begaleidt ook de klager. Gaat eventueel mae 
en als het niet lukt gaan zij op zoek naar de volgende instantie. En ik 
dacht dat dat al aan haal vargaande ombudsfunktie was. 

Preci~s, ik zou den eigenlijk helamaal verworpen, Maar gezien nieuwe zeken 
die ar uit kwamen aan toalichting van de haar Stork wat ruiMte willen 
geven. Ik zou u willen vragen dat ging over 63 handhaaft u uw amendement. 

Dat doe ik Mevrouw de voorzitter omdat da haar Stork niet volmondig 
op de vorige vraag inging. Hij zegt ja dat kan. 

PriMa, dan gaan we over tot steMMing. Voor het a•endaMant van Renkum grijs 
tegen, Oranje voor• tegen, gaal voor, tegen. Ia verworpen. Dan nu acht 
naar 65 van de afdaling Capalle a.d. IJaael, de commisais ontraadt dit. 

Prins, Capelle e.d. ljaael. 
Bij het wegpoetaan van allerlei amendementen bant u daze eigenlijk ook 
vergeten. Want de intentie van het amandament van Capalla was om dia 
hela bemiddelingafunktie en die varwijzingsfunktia op te dragen primair 
aan bestaande instituten en instellingen en daar gaan ongetwijfeld 
wat duurdaas nieuwe organisaties voor in hat laven te roepen. Nu de 
vargadering praktisch unaniem al basloten heeft om dat toch te doen 
ia de zin aan dit amandamant verworpen. 

U trekt hem in. Dank u. 
Dan gaan we naar 66 afdaling Voorburg, de commissie ontraadt dit. Kunt 
U ds&rmaa akkoord gaan. Dank U. 
67 van de ondercentrala Rijawijk. Ook dit wordt ontraden door de com
missie. Kunt u daarmaa akkoord gaan. Dan gaan wij naar stalling 

Maijaran. 
Voorzitter mag ik even intarru•peran. Da numMer 33, 34 en 36 zijn 
naar &telling 3 varwazen dua ik had hat idee dat u dia nu in behandeling 
maat namen. 

33 hebban we vezw•••n nu eigenlijk dua naar 60 omdat logischerwijze uit 
60 voortvloeit en het uiteraard duidelijk is dat aan klager het recht heeft 
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te weten welke wegen hij voor klachtenbehandeling ken bewandelen. Ik 
denk dat daarmee de zin van 33 komt te vervellen. En datzelfde geldt 

voor 34 en 36 eveneens. Het ie in feite allemaal in 60 opgenomen. 

Maar ik dank de heer MeijerRn dat hij ons hieraan herinn~rde. 

Den geen we wel naar 68 van de af~eling Voorburgt de commissie raadt aan 

dit te verwerpen. 

Freutel-Voorburg. 

Ik dacht dat we daar zonet al een afspraak over hadden. Ik zou graag 

willen dat die gedachte in alk gev~l meegenomen wordt en ala dat gebeurt 

dan trekken wa hem in. 

69 bij stelling 4 ven de afdaling Zelhem, voorgesteld wordt dit in de 

tekst te verwerken. 

Eikmen uit Waaeenear. 

Ik wou vragen wat de commissie verstaat onder het begrip patientenvoor

lichting. 

De heer Sterk. 

Ik denk dat wat v~orlichting betreft in eerste tostentie in het contact 

met de hulpverlener uitleggen w~t men e~n het doen i9, wat men gaat ~oen 

en wat de verschille~de asp~cten zijn. Maar ~atientanvoorlichting is een 

breder begrip. Ik pleit er altijd voor dat dat op de lagere school bagint 

dat dat een brede b3sia krijgt van anatomiefysiologie en een e~nvoudige 

p~tologie en dat hst een wezenlijk onderdeel is van alles wat tussen 

klient en hulpverlener plaats vindt. 

U ziet het dus duidelijk op microniveau tussen patient en arts. 

~~e hulpverl~ner hsb ik gez~gd, dat betekent niet patient en erts, maar 

klient en hulpverlener. 

J~ mear els u een begrip wat z~ver strekt $lS dit begrip wil vestlaggen 

in een nota pstientanbaleid de* zult u toch ongetwijfeld dit begrip 

beter moeten o•achrijvan, want er is een groeiende coneensis binnen 

de voorlichtingskunde, waarbinnen man zich bezig houdt met ondermeer 

eonsumentenvoorlichting, landbouwvoorlichting, gezondheidsvoorlichting 

en opvoeding, dat het bij voorlichting in ieder geval gaat om kennisver

wervint bij patienten •aar ook o• bawuat hulp bieden bij ••ninga- en 
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baaluitvor•ing dia het baleng van de kliant voorataat, dat ar aprska ie 

van een Aktiviteit, een planmetige aktiviteit, we~rbij een doel voor 

ogen ~teat wat bovendiP.n geeve!ueerd wordt. In deze nota komt zoveel 

het begrip gezo~dheidsvnorlichting sn patientenvoorlicht1ng v~or dat 

d~n mijn eerdeel de commissis er ~iet onderuit komt om het begrip nader 

te omschrijven. 

Ik denk ~et we de toelichting die wij bij 69 komt g~arna in die tekst 

\o•illen verwerken ••• 

Maar die toali~hting is erg op het begrip preventie, terwijl het juist 

bij patientenvoorlichting juist gaat ook om andere dingen dan preventie. 

~X(J 

Wij bedoelen dearm~e rlet is aak logisch dat datgene dat zich tussen kliant 

en hulpverlener efspselt zo duidelijk mogelijk voor beide partijen en 

zo duidelijk mogelijk beepreekbaar moet zijn. Dat daarbij de doelstelling 

u~ de uitvoering wezenlijk van elksar kunnen verschill~n is halaas een 

feit dat wij allemaal kennen, •aar wij vinden dat het een wezenlijk 

onderdaal •oat zijn. En voorlichting in de •eaat uitgabreide zin dat 

betreft dus afhankelijk van da •ituetia waarover dat contact plaats vindt 

preventieve voorlichting dan wel verwijzing naar bestaande rsoultaten 

ven behandelingen, •aar nogmaals dat ia een heel uitgebreid onderwerp 

en ik denk dat het niet elacht is nu u dAAr np wijst om in de tekst 

daar iats verder op in te gaan. 

U bedoelt de takat van de nota of van de toelichting. 

Do tekst ven het uiteindelijke geschrift wat na bespreking hier tot stand 

karnt. Op dit moMent denk ik niet dat we ar in slagen in enksla zinnen 

kort en krachtig. 

Okay als u het in de toelichting opneemt. 

IJ gaat ciaarmee akknnrrf, rie VtU'IJArlering nok~ 

nan g~an wa naar TO wa~r nok de commissie vooratalt da tekst, de zaak in 

do teknt te verwerken. Gaat u daarmee akkoord. 

Dan gaan wij naar 71 naar Znist. Do commissie ontraadt dit. Gaat da var

gadering ernan akknor.d. 

Dan 72 vervalt die is Rbuaiev~lijk hierbij gekomen, dia zal morgen worden 

basproken onder 143a 



Den geen wa naar stelling SA amendement, nee motie 

Mijn neem is Eikman-Waeeenaar. 

Band 3 
Bled 41 

Ik stal waar een lastige vraag. De commissie preet nogal vaak over mondige 

burgere die verantwoordeliJk-heid hebben t.a.v. hun eigen gezondheid. 

Maar deze twee dermate belengrijke begrippan dienen naar mijn oordeel 

toch te worden omschreven in de nota of inde toelichting. Ik waat 

niet wat de commissie onder mondig verstaat, maar als je onder mondig 
verstaat dat de burger op basis ven kennis over gezondheideproblemen 

bewust keuzes maakt t.a.v. zijn gezondh~id dan moet ik zeggen dat uit aan 

grcte hoeveelheid onderzoeken in Nederland blijkt dat de kennis van de 

pstient of dat nou op medisch of tandheelkundig gebied uitermate gering 

is. En dan zal als iemand inderdaad bewust keuzes wil rnakan en beslissingen 
hil nemen t.e.v. zijn gezondheid er ij ieder gevel een kans moeten 

bestaan dat hij optimeal kennis kan verwerven. Door een misverstand 

heeft de afdeling Wa~senaar kennelijk om procedurekweeties een motie 

of een stelling die zich bezighoudt met dit terrein kunnen indienen. 
~dar misschien is er een mogelijkheid dat de commissie die kans dat de 

p~tient dia optimale kennis ken verwerven dat u die stelling meeneemt. 

I~ kan u ver~djzen naar de algemene inleiding van het discussiestuk over 
petientenbalei~ w~~r datgene dat u zegt al tot uiting komt. 

Nou maar dan wel heel met!~. Want ar wordt acht niet gezegd dat de burger 

zoveel kennis heeft. Sterker nog ar is duidelijk dat de burger zo weinig 

kenni3 heeft zodet da burger gaan baslis~ingen kan nemen. 

De voorzitter zegt net dat er Misschien bij 69 aan stukje daarven kunnen 

meenemen. Ik denk toch det w~ in de algemans inleiding al duiden op da 
con~tatering dat er o~voldoende kennis besteat hetgeen de mondigheid 

in de weg eta~t en det wa greag willen dat van de basis af aan betracht 

zal worden di~ mondigheid te vergroten door het varwarvan vAn meer kennis. 

J13wel, maar ik wijs u op uw stelling dat u in de nota ond~r het hoofdstukje 
v~~etrekk~n van informatie u eig~nlijk alle~n maar richt op kennis die via 

programma's op scholen in de zin van gezondheidsleer etc.etc. worden op

gediend. Mijn punt ia nu dat het daarmee niet genoeg ie, maar dat die burger 
de kans niet krijgt nm kannio te verwarven op het gebi~d van gezondheid. 
Daar bent IJ in uw nota neer ~ijn oordeel v~el te b9perkt in. 
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keeft u het nou hetgeen u zagt, wilt u dat aanluiten bij het amendament 

nummer 73. 

Mijn opmerkingen betraffan da mondigk bur9ar. 

Ja maar het entgaat mij even, ik bagrijp ~•l ~at u bedoelt, maar het 

ontgaüt mij ~asr u dat bij aan zou willen laten sluiten. 

lk zou dat ~illar. lstan sansluiton bij stelling S on ik spreek als 

lid don. 

Ja zcals u het stsl~ lijkt het mij zinvoller o~ iets in deze sfeer eigen

lijk aan te passen bij 69 omdat het daar ook gaat over duidelijke voor

lichting. 

Als u dan maar duids:ijk loskoppelt van alleen preventie, want hst betekant 

veel meer. Dat is mijn problee~. 

Ue Maar. 

Ik wou even aan antwoord gavan, ik geloof niet dat dia kannis van de be

volking z0 gering is. Natuurlijk is zij geringer dan van de officiele 

ganeGskunoe, maa~ niEt in absulutu zin. Een stroom van voorlichting via 

de media komt hut publiek en zij kijkt ar mat intan5iteit naartce, ze 

schaffen zich encyclopidi~n aan. [n da verhalen dia men ho~rdc onderweg 

~as dat de mensen zich zuer wel van vele zaken bewust waren. Al weten 

zij misschien niet alles, dat is aan de officiele geneeskunde. Maar 

dat de kennis gering is dat bastrijd ik. tn ten tweede moe~ u toch in 

gedachte hoyden, al is aan daal van de bevolking niet in staat voor 

zichzelf te zorgen, dat daarom aan andere deel dat wel iE en dia mag 

niet lijdan onder het eersta deel. Dus als dat andere daal dat wel in 

staat ia voor zichzalf te ~orgen op ieder gebied, dan moet u dia ook 

b~scherman. 

Vuorzitter ik ben het totaal niet eens met de geachte spreker, Er is 

tal van onderzoek en ik wijs op onderzoek in het tijdschrift var1 sociale 

genaaskunde van Visser, ik wijs op onderzo~k in medisch contact en ook 

in de tandheelkunde dat er eenmaal ala een paal boven water staat dat de 

kannis van patiantan op het gebied van medische zaken uitermate gering 

is. 
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Hat v~lt hier tach ni~t zo rluid~lijk te maken wie daar absoluut gelijk 

h~eft. Het lijkt mij juist om bij de patientenvoorlichting dat stuk 

c·t~r mondigheid mee t~ ns~•n. Ik denk dat hat aen duidelijk uit het ander 

vc~rtvloP.it. G~qt U d~e=~ee ~~koarj, 
M8~r d~n wel n~e~ 73 die ontT~~en wordt omdat di~ ?.ig~nlijk w~t buiten 

h~t onderwerp valt. 

Mag ik nog even vragen waarom U die Sa voor 5 geplaatst heeft ipv achter. 

D~t is technisch hoor ik net. 

W~nt dan is weerschijnlijk de teket wel duidelijk. Dan is die een verdui

d$lijking van de tekst, de oorspronkelijke tekst van 5. 

Dus u zou ham eigenlijk ne. 

Ik k~n er wel iet~ van zeggen. De commissie vindt het op zich r.iet onjuist 

m3~r u b~treedt hier h~t v~kgebied van walzijn en dat v~lt du~ een b~etje 

buiten het bestek van datgene waar de commissie zich mee bezig gehouden 

heeft. Op zich beetrijden we niet wat u zegt. 

N~e w~nt wij vinden namelijk dAt Als je dus ean helnid wil vcer~n rl~t je 

d3t dan ook door moet voernn naar andnre takken waar due men verbindingen 

mno znu kunnen h~hhen n~ krijgen. 

Dat in op zich jltist, maar dn commissla acht het toch in dit kader wat 

buiten de zaken vallend. U trekt hem in, geen probleem. 

Ih ?.el \-vel moatl!!n. 

Nee hoor we zijn erg vriendelijk. 

DAn ga ik naar. amendament 79 alA eerota van afdaling Voorburg, waarmee 

de cammissie akkoord kan gaan. De vergadering ook. Dank U. Daarmee 

komen dan te varvollen de eaendamenten 74, 75, 76, 11, 78, 80, 81 en 82. 

Knn i.nderAan hiermee akkoord gaan, want eenrus al ver\'IOrpen ie verworpen. 

Mevrouw Dirkzwager uit Zaanstad. 

Ik zie dat hier. dun een onderscheid wordt ge~aakt tusn~n d~ze twee proces

eon. Het ena is da mnnd!gheid van de patient en hnt andere ie de democra

tisering in de bestur~n. En ik dacht niet dat het ene ondergeschikt moest 

gemaakt worden aan het andere. 
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Ik da~ht juist dat d~ se~~cratise=ing i~ d~ besturen aan beider bareik had 

dan ~anneer hst individueel in zijn werk gaat er. dat je sedder voor de 

d~rnocr~tiseringsprocess~n ~~ndige patienten kunt bewerkstelligen dan 

Ja dat st38t in 79, ja3r~m r3adt de c~mmissi~ 79 a~k ~an ~mdat dat i~ 

fci~e 3lls~~ffiV3ttend is. Kunt U ds~xm~e akkoord g3an. 

M3er ik d~cht dat ir. 19 daar staat ook dat het ean vooxrang he~ft bovsn 

het andere. 

Nee het is ns3st ~n er wordt geen vaarkeur uitgesproken voor. 

W~nt er staat duidslijker tot zijn recht als hij zich als mondige patient 

J3 masr hij komt zelf duidelijker tot recht. Ik denk dat datgene dat u 

bedoelt hierin opgenomen is, dat weet ik wel zeker eigenlijk, 

H3~ is da bedoeling dat ze naaat elkaar staon. 

Niet de een hoger da~ de ander, kunt u daarmee akkoord gaan. 

Vurgsclering ~ast akk~ord met 79 e~ met het vervallen van de a~dere 

e!:JE:nd::l:n~ntan d.::.e onder c!t:z~ st~lling V3llE:1, 

D~n gs3n \J~ ~aar 5 wanr ik eerst 85 onder uw aanj~cht ~il br~nge~. Het 

e~cndcmcnt v~n ~c ~arnar~~ntralc den Ha3g. De commissi~ raadt ~cn dit 

over t3 namen. Kunt U daarmee akkoord ~aan. Dank u. Daarmee zoudon kunnen 

worden vcrwerpen E3. 84. en 66 •. ~kkoord. Damk U. 

Mavro~w de voorzitter mag ik ~ven e~n vraag stellen. Nav da motie van 

d~ ka~~rcentr~lc den ~9ag. Ik begrijp hieruit dat dezs zinsnede in de 

pla2ts k~mt v~~r de aanvankelijk3 tekst. J 

J~ het i~ een ~eranjering. 

J~ cl~n zou ik eigenlijk een vraeg ~illen stellen. Wie b~paalt de urgentie 

e~ de doeltrefferdh~id ~En d~ d~abetreff~nd~ b~v~lki~~s~nderzoek. 

Ik zou è~ar vale entwoorden op kunnen geven. Ik hoor voor miJ het woord 

volksvertegenwoordiging vallen. Ik kan mij o~k best vcwrstellen dst dat 

ni3t çetsurt n3 uitvo~rig ~e~ccrd te hebben cie adviezen van biJvoorbeeld 

epeci~al ingestelde commi~sies di~ hst nut en de noodzaak en ook de 

ur;entie van ean bepaald bevolkingaonderzoek moeten vaststellen. 
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l~; weet d;:~t het in dl! p:r:akt:!.j k zn gant mijnheer Stork • maar u weet waar

schijnlijk ook dat er ondenk9 een 11dvies tneh nog weloans erg vaal strijd 

or:ûerling is of het adv1.f'Js juist of n:l.at Juist ia. En met narot~ kan ik 
U dan in gedachte brengen h~t advin~ m.b.t. longonderzoek an daarvan is 

me~ na~a vanuit de klinische hoek gesteld dat d~ klinici onvoldoende 

vertegenwoordigd geweest zouden zijn bij het vaststellen van hot advies 

•~ ave:r.vertegenwnnrdiging m~t naMe v~nuit de apidAmilogische hoek. 

En ik zou eiganlij~ de aecomisten willen voorstellen om toch iets op 

te nemen ij dia zin dHt da urgentie bepn9ld moet worden door de commissie 

d:':,e '1P aan Z!!Bj7 b~:-ne<l qal'lnngaste~.df'! basis arm rdv3.aa brengt. 

Ik ben h~t er niet mee oneens 1 ~aar dat gsbeurt. Er ia ssn vrij brede 

ru~rlpleging: muar dA ~~n9e~kunde is een dynAmisch an gaen statisch VAk 

an wat vandaag juist 1~ en door de commis8ia als positief geadviseerd 

kan worden dat wordt morgen als slacht beoordeel~. Vale bavolkings

on~erzoekingen blijken in de loer der tijden doGr verschillende soorten 

Vdn redenen niet meer die noodzaak en urgentie te hebban als •en 

gedacht had en gaadv!aeerd heeft. Dat geldt met name voor de thoraxfoto. 

Dfg stnrnt uit de tijd van da tJbe~cYloss. maar het uitstrijkJe, is 

dP;r P.r:3n ff!r)oi V'larh~eld van. Si!id~ d.:rt is 1.ngevo~rri w'rden 31.' \.dar mr::al 

zoveel vr~uwen g~aper~erd d~n er onit ga~pnr~erd z~uden zijn Bls ze 

hr: 1!11'11':>91 niet r:•nrl~r'!,,~h t lr.rn :-rhm • J}~·t g~l dt VO!J:t" dt~ mommcgr;::fi:t, l'il'larbij 

het hg~ha,l~~lij~ r~~tgen~n1erz~ek er m1de t~~ leidt d~t de k3ns op het 

krijg~n van •••••••• ;rnt~r w~rdt deer het o~dsrz~ek ~r z~ blijkt dat 

een uiterst dyn~misch soort advisering te zijn waarbij in de loop der 

tijden een op zich braad g~nornen advies waarbij wij ook b~t~n- koeten 

ar3ly~~ aan rel sp~elt dotlr de tijrl ~chterhaald kan wardan donr anders 

fAc~o~en. Ën ik hen me~ u eens dBt h~t uitsluitend kan g~an ovar advisering 

dia breed is ~pge~at, goed is gatoetst en dan vind ik hat gaan schande 

dat binnen do modische profs~sie voak ook da meast voor de hand liggende 

dingen diverse meningen bestaan die vaak geheel tegenover alkaar staan. 

D~-t l<'latf'3tn bfm il< Ar.ht mat IJ AAi>S 1 H: denk allPJen dat hnt j<1mme:r is 

d~t wannaar WP.! een aantel motian hebben die inderdaad aangavan dat een 

d~:7ge1ijkR breecl samengestelde commissie een advies zou moaten gaven dat 

we dat nu bij hat aBnnemen vun da motie van de kamercentrole den Haag 

d~~r woe~ ui~lnten. 



Band 3 

Blad 46 

Staat het niet in de toalichting breed door u naar voren gebracht, want 
dan ia het varder helamaal geen probleem, dan is het reeds genoemd en 
kunnen we volstaan met amendement van den Haag. 

Ik begreep echter uit uw woorden 

Het staat er in. 

Het amandamant zei u nat van dan Haag, kwam in de plaats van da stelling 
van de commissie. 

Het aarsta deal, we handhaven het tweede deel. 

Akkoord dan ben ik het volkomen met u eens. 

Dan gaan we naar 88 ondercentrale Rijswijk. Dat wordt ontraden door da 
commissie. Kunt u daarmee akkoord gaan. 
Dan naar 89 van de afdeling Groningen ook dat wordt ontraden. 
Dan gaan wa naar stalling 7. 90 motie van afdaling Voorburg acht de 
commissie buiten het onderwerp vallen. 

Het vareist aan apart congras uiteraard om 90 te behandelen, maar ik 
heb erbij gaachravan, misschien dat de toalichting van de kant van de 
indianar dia zienswijze wat enger kan maken. 

rrautal-Voorburg. 

Het is voor mij aan beetje moeilijk als niet vertrouwd zijnde mat da 
mataria een adequate toalichting te gaven buiten het-gaan hier 
varmeld is, maar ik maan dat wij straks aan amandamant hebben aanvaard 

waarin eigenlijk ook ia vervat dat alternatieve genesawijze op aan gagevan 
moment ook tot het terrain gaat behoren wat wij vanmiddag ter discussie 
hebben. Als ik dat goed begrepen heb, dan ia misschien de dirngendheid 
van deze zaak wat minder. Op zichzelf zie ik niet in waarom in de 

nota laten we zeggen niet op aan of andere wijze op deze problematiek 
geduid zou dkunnan worden, omdat zodra laten we zaggen dia alternatieve 
genaaswijze bepaalde wettelijke basis zou krijgen het toch ook meeapaalt 
in de hela materie van da nota die we vanmiddag behandelen. 

Ik dank dat u aan belangrijk onderwerp aanroert. Ik dank dat da opmerking 
dat het een apart congres vereist in hoeverre je je wilt opstellen tagsn
ovar methodieken die man dan onder de naam alternatief wil onderbrengen. 
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Ik denk dat de commissie Muntendam daarin een belangrijk stuk werk heeft 
verricht, maar dan gaat het erom dat het tussen erkenning en verstrekking 
een gebied krijgen waar de discussie zich meestal op toespitst. Ik blijf 
erbij dat we bij de keuze die we gemaakt hebban en ik heb u dat in de 
inleiding gezegd dat ie een moeilijke keuze gewaaat bewust dit thema 
hebben weggalaten zo ook nog veel anderen, omdat we vindan en dat ie 
ook een verzoek van het hoofdbaatuur geweest dat er aceanten moaten wordan 
gelegd bij het onderwerp dat we behandelen. Het is mat name klagen van de 

patient-kliaat geweest. En aan aantal rechten van de patiant dia duidelijk 
tot uiting moaten komen. Het zoeken van hulp binnen de medische professie 
waar dan ook je dat is aanieder vrij. Dan is het goede, due het varatrekkan 

vaak gabondan aan erkenningen en dat ie aan thema waarvan we uitdrukkalijk 
gezegd hebban niet binnen dit bastak omdat dat aan aantal vragen oproept 
die dank ik in daze contekst niet zo simpal te bahendalen zijn. Wij vindan 
overigens wal dat dat aan onderwerp zou kunnen zijn en dat wil ik baat 

het hoofdbaatuur in overweging gaven om misachian in de toakomst ar aan 
apert congras aan te wijden. Want het ia natuurlijk op zich aan haal 
boeiende zaak om te zien dat staede maar kliantan hun weg gaan zoeken 
buiten wat wij dan noemen normale genaaskunde en dan mag ja dat altar
natieve genaaskunde noemen, overigens ook gewone geneeskunde. 
Ik dank niet dat alternatief en gewone genaaskunde twee endara vakkan 
zijn. Het is geneeskunde en de daarbij behorende erkenningen en de 
daaraan varbonden financiele konsekwanties in de vorm van verstrakkingen 
en varzekeringatechnische aspecten zoudan haal wal aan buitangawoon 
boeiend onderwerp voor de liberale partij kunnen zijn. Maar we hebban 

dus uitdrukkelijk en bewust geabsineerd. 

Voorburg trekt het in. 

Nou na daze toazegging wil ik het intrakkan ja. 

Nes geen toezegging, hij brengt iets over aan het hoofdbestuur, aan 

suggestie. 

Dan naar 91, het amandamant van de afdaling Leidan dat staat in 1c, 
het voorbeeld van 1c genoemd. Damaa en haren dan kan ik hiermee 

Maijaran. 
Mag ik aan algemene opmerking maken, dia had ik willen maken morgen aan 
de hand ven motie 93 omdat ik dacht dat dia vaal meer batrekking zou 
hebban op het oudarenbeleid en op het patiantanbalaid, maar ar is vandaag 
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aan aantal karen gapsroken over wij zullen dat in de tekst van de nota 

verwerken. Er is over gasprokan door de haar Stork daarnat over het 

geschrift dat uiteindelijk na da bespreking in daze vargadering tot stand 

komt. En dat brengt mij ertoe om in het midden het dualisme ta willen 
bespraken, ik zou het ook graag in staatsrechterlijke zin in de VVD 

beeproken zien, maar dat ia terzijde, want dat ia vandaag dan niet aan 

de orde. Voor de rapporten van de Taldarsatichting hebban we aan regeling 

hoe die behandeld worden. De Teldarsatichting achrijft aan rapport, een 

andere instantie, vandaar dat ik even die term dualisme gebruik, een 
andere instantie maakt daaruit aan de hand daarvan aan beperkt aantel 

stallingen, de pertijraad stelt die stallingen vast en als de algemene 

vergadering niet laat markan daar bezwaar tegen ta hebban dan wordt op 
dia manier de maning van de pertij naargelegd in dia stallingen. En het 

rapport blijft voor rekening van de Taldarsatichting. Dat maakt dan ook 

teracht in de partijraad gaan onderwerp van behandeling uit. Ook mat 

daze nota's is ons gezegd de nota is niet vatbaar voor amendering, dat 

ia aan stuk apart, de stallingen dia wordan door de algemene vargadering 

vastgesteld. Dat lijkt ma ook terecht, ook aan zakara dualiatiacha 

benadering twee gescheiden verantwoordelijkheden. Mat name bij de nota 

dia morgen in bespreking komt heb ik ma zelfs afgevraagd of duelieme 

in zakara zin zover ia voortgaachraden wat ik niet zou batreuren overigens 

dat de stallingen niet altijd slaan op de tekst van de nota of omgakaard 
dat ia ook aan beetje gescheiden van alkaar gemaakt schijnen te zijn. 

Daar is allamaal niets op tegen, als de vargadering allaan de stallingen 

na amandaring vaststelt. Dan hebban dia hun eigen leven en het rapport 

is voor rekening van de commissie dia hst heeft gemaakt. Dia zat daar haar 

namen onder als het nog verder varspreid wordt na deze dat staat min of 

meer los van elkaar al ia er een verband. Maar als er gasproken wordt 

van wij wullen bepaalde suggesties, bepaalde amendamanten niet varwarkan 

als zodanig in de stalling, maar in de tekst van het rapport, dan schijnt 

dat rapport dus te wordan herschreven. Ale de voorzitter zegt het 
geschrift dat uiteindelijk na daze bespreking tot stand komt dan blijkt 

daaruit wederom dat dat rapport wordt harachraven en dan vraag ik ma 

af onder welke titel, mat welke rechtskracht dat rapport straks verschijnt. 
Van wie is dan da tekst van dat rapport. Ik vraag niet van wie zijn de 

stallingen. De stellingen kun ja op de laatsta bladzijde van het rapport 
drukken. Dia kan ja apart verspreiden. De stallingen zijn door de var

gadering vaatgaatald mat aan zakere redaktionela Machtiging o• hier en 

daar wat bij te acheven op grond van de intenties. Wat ia de status van 
de eventueel te harachrijven nota. 
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Als onderbouwing, ale extra toalichting op de stellingen die aangenomen 

zijn. Ale verduidelijking. 

Meer blijft den hoop ik volledig voor rekening en verantwoordelijkheid 

van de commissis en ik hoop dat het dan ook als zodanig wordt verspreid. 

De vergadering kan niet de bekende tekst van het rapport hebben vast

gesteld, want die was niet aan de orde en kan helemaal niet 

de onbekende tekst hebben vastgesteld. En als dat duidelijk blijkt 

dan blijft het rapport dus voor rekening van de commissie, zei het dat 

ze met allerlei inspraak vandaag rekening mag houden, uiteraard. 
De commissie maakt een rapport, de stellingen zijn van de VVD. 

Precies. 

Mevrouw de voorzitter, Leentins ven Heist, kamercentrale Rotterdam. 

Ik wou inderdaad ook nog een algemene opmerking maken die ik in de vorm 

ven een stelling toch sen de vergadering wil voorleggen, na~elijk de over

weging dat de overheid dient een wettelijk kader te scheppen waarbinnen 

de gezondheidezorg zich voltrekt, waarin zekere merges worden eengegeven 
en welk medisch hendelen om het leven van de patient te rekken of hem 

te revalideren nog financieel acceptabel ie. 

Dat kan niet. Ik denk dat het onjuist ie om nu na een uitgebalanceerd 

senbod van stellingen door de commissie met de toelichting daarop het 

niet juist is om een stelling die nieuw ie voor de vergadering om die 

in discussie te brengen. Deer kunnen we niet toe over gaan. Hoe goed de 

intentie ook zou kunnen zijn. 

Ik denk wel dat de afdeling Rotterdam zou het op prijs stallen als het in 
ieder geval als algemene opmerking bij de stukken zal worden opgenomen. 

Ook dat kan niet, went de tekst hebben wij ook niet onder ogen. U leest 

hem nu voor. Maar dit kan eigenlijk niet in het total~ kader. Erg jammer 

dat die ook niet vantevoren ook meegestuurd ie met de rest van de 
stellingen. Daar kunnen we niet op ingaan jammer genoeg. 

Dan zou ik nu wel dit deel willen afsluiten. Daarmee u dank zeggend voor 

de prettige betrokkenheid bij de discussie. Ook de commissie die het voor

werk en het vele voorwerk hieraan heeft gedaan. En daarin speciaal vendaag 
dan de voorzitter van de commissie die mij heeft willen bijstaan. En natuur
lijk het stembureau dat het een keer heel even moeilijk had met het tellen 
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van de stemmen. De vergadering wordt ge~cn»~t tot kwart voor acht. Dan 
hoop ik u allen weder te zien en morgenochtend half tien beginnen we mat 
het ouderenbeleid. Dank U. 

Dames en heren, goedenavond, hartalijk welkom. 'ijn dat u ar allamaal 
bant. Het ia aan grote vreugde voor de voorzitter van daze partij om 
weer bewindslisdan te kunnen welkom heten. In de aarsta plaats de heer 
van Ardenne, vice premier, de heer Riatkerk• de heer Korthala-Altea en 
de heer Winsemiua els onze minietera en mevrouw Cappaijne van de Capallo 
ala ataataaacrataria, de haren Koning, Hoakaema en Scharpenhuizen als 
ataatsaacrataa iaaan van het kabinet Lubbers-van Ardenna. 
Yijn dat u in zo grote gatale gekomen bent. We hadden het U gevraagd en 
u hebt aan dia oproep graag gehoor gegeven. 
Dames en haren wa naderen het einde van een jaar dat in het taken stond 
van kandidaatstelling, van campagnes, van verkiezingen en van formaties. 
Alles geldt voor staten in maart, voor gemeenteraad in juni en ook 
landelijk we weten het allemaal nog in september van dit jaar. We hebben 
hst als leden van de VVD uitermate druk gehad met al die aktitviteiten. 
Het is ons en dat willen we best toageven weleens wat teveel geworden 
en we zijn overeind gebtaven, we hebban mat elkaar die marathon van akti
viteiten van echte daadwerkelijke dagelijkse betrokkenheid hebben we 
overleefd. En velen van u weet ik denken nu hopelijk wordt 1983 nu 
alleen maar een jaar van waarmaken, van uitvoering van wat we allemaal 
met elkaar hebben gedacht, allemaal wat we met elkaar hebban uitgevonden 
wordt 1983 een jaar van besturen en van daden, van realiaeren wat wij ale 
politieke partij, als volkspartij voor vrijheid en democratie eigenlijk 
willen. In het algemeen kunnen we met grote tevredenheid terugzien op 
dat jaar 1982, op dia drie verkiezingen. Meer dan '00 zetels, meer in 
etaten an raden. 10 zetsla •eer in de tweede kamer. Voor het eerst 
maar dan 20~ van de stemmen, 14 bewindslieden meer dan ooit en het maar 
houdt niet op, want we hebben ook maar leden dan ooit 103.000 op dit 
ogenblik. En toch allemaal meer an allamaal zo prachtig en toch dan gaat 
ar ook wat mis. En terecht ontstaat daarover dan in de partij veel boos
heid en teleurstelling. Temeer omdat men het van onze partij, van de 
VVD eenvoudigweg niet gewend is. Dames en haren ik varzeker u dat het ook 
voor de meest betrokkanen in da partij aan heel slechte pariode is 
geweest. En de varleiding is dan ook groot hier vanavond in uw midden 
op elk van die omstreden zaken in te gaan. De behoefte is groot om 
het u allemaal uit te leggen. Hoe sommige zakar. onontkoombaar waren en 
hoe andere wal te voorkomen waren geweest. En om dan daarna aan de andere 
kant aan u te vragen kijk nou toch ook naar de positieve zaken die hier 

in het afgelopen jaar zijn geweest. 
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Laat u niet te zeer heinvloeden door een aantal incidenten, fouten hoe 
afschuwelijk ook. Ik geef er de voorkeur aan vooruit te kijken. Onze 
energie te gebruiken voor de toekomst. Wij trekkan onszalf uit een paar 
weken van problemen omhoog en willen zien hoe wij ale VVD onze politieke 
invloed kunnen aanwenden. De kiezers hebben ons veel invloed gegeven. 
En onze vertegenwoordigars in de politieke lichamen strijden om zoveel 
mogelijk van dat wat in onze verkiezingsprogramma's staat te realiseren. 
Ed Nijpels zal vanavond zeggennhoe de tweede k~merfraktie daarmee om gaat. 
WiJ als partij willen zeggen dat we het nauwgezet zullen volgen. Zoals 

we dat in de afgelopen weken hebben gedaan, toen gesproken werd bijvoor
beeld over het inkomeneplaatje zoele dat zo mooi heet. Ale pertij hebban 
wij in de afgelopen maanden, in de campagne en ook daarna gevraagd 
verdeel de lasten, vardaal de stap terug, waarvan wiJ vinden dat we dia 
moaten maken. Verdeel die lasten earlijk en zorgvuldig. lederaan wil wel 
inleveren als het maar eerlijk en duidelijk is. Min 4~ voor de minima 
en nul voor de hoogste inkomens was in de ogen van de VVD niet eerlijk. 
Het span~ingsveld juist voor liberaler.. Hoe ontzie je de zwakkeren en 
hoe top je aan de andere kant de stueds voortgaande nivellering. Het nu 
bereikte compromis i~ voor on~ een keuze di~ aanvaardbaar is. Het ver
werpelijke beperken van de inflatiecorrectie ia gelukkig niet doorgegaan. 
Minder gelukkig en dat vloeit voort uit ons verkiezingsprogram dat staat 
daar heel eenvoudig in, minder gelukkig ia de partij met het zwaarder 
belasten van meerdere inko~ens in een gezin of samenlevingsvorm. In ona 
verkiezingsprogramme pleiten wij voor individualisering, voor gelijke 
behandeling van .. enen en vrouwen. Die wordt geweld aangedaan door deze 
voorstellen. De fraktie weet dat wij met 8lkaar als partij vindan dat 
naar alternatievan zal moeten worden gezocht. Dames an heren een ander 
probleem in de aktualiteitie Suriname. Wet in Suriname gebeurt is 
voor ons schokkend en verbijsterend. Nederland draagt medeverantwoordelijk
heid voor het wal en ~•• in dat land. Er zal een weg gevonden moeten worden 
om duidelijk te maken aan de machthebbers daar dat nu menaanrechten en 
desrop gebesaarde afspraken met ons land zijn geschonden er vergaande 

konsekwentiel getrokken •oetan worden. En ik weet dat er internationale 
afspraken liggen, ~aar het is voor ons als VVD niet te verteren dat de 
soldij ven mensen ala Bouteree voor een deal door ons wordt betaald. 
Op korte termijn moet worden onderzocht en wij willen dat nu echt snel 
weten of die uitspraken uit da jaren zeventig kunnen worden opgeschort 
op een of andere manier. De nederlandse regering zal krachtig stelling 
moaten nemen en de ontwikkelingssamenwerking mag wat ons botreft daarbij 
een instrument zijn. 



s~nd 4 

Bl~d 52 

Meer d~n in wslk l~nd he~ft ~eder16nd in Suriname grote invloed. Daarmee 

~al duirla15jk moet~n worden omgegaan. Damee en heren ik xei het al we 

etaan een de vooravond van aan jaar waarin geregeerd moet worden. Eerlijk 

en duidelijk. Het kebinst is op weg gegaen en in de winter van Lubbere 
ie het koud en nocr donker. [d Nijpels zal het lampje bijhouden op wsg 
naar het licht van de ler.te. Aan hem is nunhet woord. 

Mijnheer. da vaor.zitter, dames en haren, de leatste keer dat ik uw algeMene 

ledanvr.rgadering mocht toespreken ligt alweer even echter onE en j~ mag 

wel tagg~n rlat •~ in de tuesentijd iets ia gebeurd. Ik zou deze gelegen

heid, de~• bijzondere algemene vergadering den ook willen benutten om 

de balanP. van het laatste half jeer met u op te meken en tegelijkertijd 

7.0U ik ook mat unwillan proberen in de toekomst vooruit te kijken. [n 
~llereerat zou ik d~arbij een paar opmerkingen willen maken over onze 

inzet bij de campagne zoals die voor de verkieziggen van 8 september 

is gnvo~r~. De VVD haeft bij die c~mpegne veeral uepro~eerd een eerlijke 

cRmpegne te vo~ran. Een cam~egne wr.arin de zaken niet mooier werden voor

ge~teld clan ze zijr. '~~ hebben in die camp~gne heel nadrukkelijk gosteld 

d~t iedereen hoqe en le~e inkomens de komende jaren zouden moeten ir.leveran. 

We hebben gezegd ~ok ~~t de hole nederlandee bevolking offers zouden 

mogen worden gevraagd. Onze gr~nzen van de walvaertat9at in Nederland zijn 

niet alleen bereikt mear zijn in een groot aantel gavellen ook over
schreden. We leven met elk~ar in Nederl~nd op te qr~te voet. En wanneer 

we de kern ven onze soci.~le zeksrheidssta~t veilig willen stellen, 

wenneer we ook de kern van onze social~ zekerheid overeind willen houden 

dan is een forse sanering heleas onontkoombeer. Det kost tijd en det 

zal ook de komende j~rsn ook voor ons als VVD pijn 9een doen. Maar dia 

stap terug is noodkakelijk ~ls we met z'n allen onze economie ar weer 

bovenop willen helpen. Went dames en hersn het sentel werkelozen loopt 

nog iedere dag op. En ~a~tschappelijk en paych~loqisch heeft de werkelco~

heid in one land een onaanvaardbare hoogte bereikt. Het ondernemerschap 

zo d~t na de tw•ade wereldoorlog gest~lta heeft gekregen in en~ l$nd ia 

uit9e~oldt went nog ~•sr •en op da drie bedrijvan .,aakt op dit moment in 

ons land enige winst. En o~ dat proces te voorkoMen is er een regering 

nodig die zonder o~derlin9 geruzie en zonder onderling wantrotJwen de 

moed heeft de %~ak acht en grondig a~n te gaan pak~an. !n dat dames ~n 

heren dat ~as de kern vRn hat verha~l z~a.ls wa d~t tijdene de eampagna 

daq in, dag uit in het land hebben gehouden. [n het was ook het verhaal 

w~er da kiszar~ nn8 ~P B ~·~tember np ongak~nda wijz~ hebb~n b~l~ond 

met tien zetel8 winAt. En in de parlementaire geschiedenis esn historische 

overwinning. 
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En sin~s de invoering va~ het alge~ean kiesrecht in 1~17 is oen liberals 

partij nog "ooit zr ster~ vertegenwoordigd geweest in het pa~lement. En 

~og nooit na 1g17 heeft een libBrale pertij zoveel bewindslieden geleverd. 

Maar die winst en laten we one dat vooral ook goed realiaeren geeft ona 

ook een grote verontwo0rdolijkheid, leg~ ons ook verplichtingen up en 

brengt problemen met zich mee. En het is goed àat we ons ne de euforie 

van 8 september dat ook renliecrer.. DRmes en heren in onze campagne 

hebben He aan de kiezers elechto drie beloftes gedaan. In de ea~~te 

rlaat@ hebben we geaegd dat de AOW niet extre zou werden asngetast. We 

h~bben gezegd da~ het onre~htvaardig zou zijn o~ menoen die onze samenleving 

nn de t~eede ~ereldoarlog hebben opgebouwd, die ervoor hebben zorg gedragen 

dat wij els jongeren nu in een welvaartsstaat kunnen leven. We hebben 

gezegd dat die rnaneen recht hebben op een onbezorgde oude dag. En de 

tweede balofte die we a~n de kiezers h~bben gedaan ia dat in ds komende 

vier jaar onze palitia ~iet zou m~gen worden bezuinigd. En dat ia damaa 

en heren n!et links en ook ~iet rechts. Het ia in onze s~manlaving naar 

mijn overtuiging een fundarntnteel recht dat mansen zich vrij An onbedreigd 

meeten kunne!'! voelen. fn de wn zal de komende jaren in en buiten het 

k~binet ~ok voor die ov~rtuiging uit blijven komen. En t~nslctt: dam~s 
~n heren heb ik de~ ir, de~ uit in je ca~pBgne gezagd dat er sen snelle 

formatie moest komen. H~t ~!binet v~n Agt 2 bestaande uit PvdA, CDA en 

Dó6 wee eigenlijk do~r innerlijke tegenstellingen niet aan rageren toega• 

k~men. En due w~rden de be$lissinJen vcoruit geseho~~n en dus ging een 

kostbaar j a;lr om de ;:>ri'blemen aan t:! pakk!n verleren. De VVD heeft zich 

uitdrukkelijk beperkt tot daze clri~ belofte, omdat ~et v~rleden ons had 

gel~~rdmdat eindeloze wens~nlijstjea uit verkiozingsprcgramma'e zaldan 

of nooit hard s~ma~kt wo~den. En nu drie maanden na de verkimzingen 

geloof ik dat de vv~ de kie~era nog steeds recht in de ogen kan kijken. 

Onz~ AOWers worden i~mers niet •xtra gep~kt. Op de politie wordt de komende 
j~ran ni~t e~tra bezui~igd. En de for~etie ia voor nederl~ndse begrippan 

snel •1erlop•n en det had noa korter. kunnen zijn ale h~t CDA had afgezien 

V3n nen 21daags~ ritu~la dans mat d~ pa:tij van de a:beid. Oa~es en 

heren dB vmrkiezingen van 8 se~ternbe~ die hebb~n ervoor zarg gedragen 

d3t de politieka kaart van ons land aan~ianlijk ia gewijzigd. En ik 

z~u ook b!j die nieuwe pnlitie~e ka~~t ~o~la dia na a sopteMb~r ia ont

staan gr.:.ag oan )JS<H' kanttek~tningen ~dllen pl~~ltsen. !n do aurata plaats 

ie hst ?.o dat nng land wsar. heel duidelijk een d~iostro~anland is gew~rdan, 

waarbij de stromen elk3ar qua o~vang steeds dichter be~innen te banadoren. 

In da temt•e pJ.a::~ts 7.'1U i'-< •.álh!n ban~rl:r.u!<k:m .ht de vvn tnG::Jr da:1 !JOi t 

t~vor~n hij da~e varkiszingen on~iakenbaar het karakter van een valkspartij 

heeft gekregen. We hebben een stevige aanheng onder alle lagen van de 

bevolking. 
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Fr. \,at misl~chien flog \JE:l he"'; allc::-belengrijh:te is, jcnge 1~ensen geleven 

ir. de VVD, selcvcn in cnze politieke aanpek, ~orden aengesp=oken door 

cr.ze liberale opvattingen, vertrouwen dat juist wij in staat zijn hen 

een toekomst te geven. In de der~e pleets hebben ook deze verkiezingen 

~oderom bevestigd de~ de canf~ssionele politiek~ stroming in ona land 

goat~ag aan gewicht vc•lieo~. Vooral jonge mensen blijken eteada minder 

heil te zien in confaEDionele politiek. En zelfs een formidabele lijat

~rDkker als de heer vun Agt ~eeft dat proces bij deze verkiezing~n niet 

kunnen keren. n~ v!crd~ kulltt~kan!ng ie dQt de elektorale ontwikkeling 

n~ l~ng~~c ~ermijn doidelijk maken dat het sociuliomo in de nederlendee 

pel i tic:-.!~c sam~nlev ing een ccr.s tnnte f'ak tor vornt. En vijfde c:n voor de 

~~D ~lle~belanç:ijkstc is dat dD enige politieke stroming die na ~~ oorleg 

langzeem ~a2~ zeker oan belan;, aan sen~eng en aan invloed heeft gewonnen 

~e vv~ is. Er ik zou dc~r V3ndsag ~cg ze~3 iet~ ever willen zeggen GVer 

de groe! ven ~e VVD, want netuur!ij~ die eenstent cplopende, die ccnatant 

rtijJe~de ~iJn vormt ~en uitdegin~ voer ~n~ als VVD om o~zu liberale 

beginselen 7~ g~ed n~yllijk ir de r:litieko praktijk uit te d~agen. 

Ma~r die groei V!n cle ~VD Jie bren~t ook ri~ico'b met ~ie~ ~eo. Het is 

een ~itdsging o~dat we ~et vcrtrouwen vsn bijna 2 ~iljGen kiezers dllt we 

dat de kome~de jaren z~llcn ~ueten wa~rmekEn. We !epen een risico o~dat 

kiezer! nr. verl:t:Jp van tlj:! 1:it~h telengesteld kunnen gean V:Jelen als we 

~iet wcar•aken waar ~e tijdens de verkiezingen voor stonden. En ik heb 

2cz~gd op de avor1d van de verkiezingen i~ d~n Bosch dat ons ~uidige zetel• 

~nntal slac~ts ~en tu~s~~et~tion is. Er i~ bij de VVD çezien de situatie 

de afgolopen jaren ge~n sprako V3n e~n~alige ef'fect~n. En h~t onderzoek, 

do ~otiv9tie van dm VVDki~zer wijzen ook in di~ richting. Da winst op 

8 sept~mb~r di~ h~bb~~ ~e uiteindelijk maar weten ts behalen door ons 

mBssaol als partij in te sp3nnen. Di~ winst wss Ellsen ma~r mogelijk 

cloordat w9 e~nsgezincl nB~r buiter1 zijn g~treden. [n hst is ~ig~~lijk een 

op~racht ~an de eerste en ~~ tw~~d~ k3m~rfre\ti~ En s&n onze bewind~lied~n 

om het v~rtrouw~n v~n d~ partij ~n ~e kiezers wa~r t~ n1aken. Allee~ door 

cl~ear in ]Oed~ maer )0~ in ~o~ilij~e tijd~n ve3t t~ ~oude~ k~n d9 VVD 

~~dr lpm~r~ voortz~tt~~. 'ls ~e ~an 3lkear belovsn ~am~n te werk!n ~an 
e !i"i V!!rc!!!'S: ui t!:lc-UlA' V.!., de VV'J, ~ amer; t:! w~rken ~!3:1 !!l1 V'!:H:ieUL·d:1g van 
ç!,~ fundamrJntl!;'l 'Jai1 '):Y'e '•J.~l·J;l::.r:tS'3t·~i!t• se:r:en te vlf!.!'k.!Sr. aan ot'IS id'!aal 

r.:r: d(! indivi:.1tJele ;fLins ltJ•~-!r ~ijr; :!~lfe,·tai1':!ige pt:~s:it.iet tl!..c•J; tl •;liven 

dan ;1i!l! zal blijk ~r. :' -!t S :lept<!rnb·u· 'Jt':J'~.!' ds '.J'JD ~l!ttn ~And~unt was, ma er 

slacht~ ~en ~eginpunt var~t n~~r een n~g grot~ra aanhang onda~ het ned~r
l~nd~~ 2l3ktnr!~t. Ik kom t~t ~~n e~nt~l op;carking~~ over j3 f~rm~tie. 

E!3n f·J:r:Ollnt.te J:te b·3•Jon d:::Jor h~t •Jpt:ced~n van de h!ler van Kamemada. 

lk geloof daarom dat het goad is dat ik u nog eens probeer uit te laggen 

waarom 
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de VVD t~cede kemcxfr~~tie ~een h~il zeg in ~eepre~k~r tussen PvdA en 

VVD over ee~ te v~rmer; kEbinet. Drie eryumcnten hebben voor one gespeeld 

cm uit~indelijk niet ~et de hee~ van Kemenade zond de tafel te gean 

zitten. In de eerste plaats had de VVD voor de v•rk!ezingen uitgesproken 

.::at ·,,at hç,c:.r betreft &u z:-1 sne:l nogelijt< na die V6rkie:ulngon t~en l·.ab:lnet 
~ou moet~n komen dat bustand uit erA en VVD eventunel aangevuld met 
:JG6. Dë t Z:JU i:-: de ogen van de vvr 2e l.-.arru!r·?'rak +.ie onbahoorlij k zijn geweest 

r:i.::tüinç var. e~ïi CDP.-VVDccn;;inc·HE. :le VV:J die hoe-fl't ook •. ~e ~< er.sel:i.j k

hcdè vo;1 vaar en nu cie ve::kia;:.ingcl'"l geer~ nnduiclelij t:haid laten bEstnan. 

~~ de VVL is veer 
b~lo::mc. Cn juict 

~~~~inatic wilde, 

een 

D!:é, 

duiclclijko 

p;;u·tij die: ir. fel te alle u behalve d.i. a CnA-VVD 

r:~rci!l a:.:-gun~nt c!u·l: voor de VVD t~·eede I<E'l:ne:cfrol-'t~-'! ~en roden voCi:Jr.'c 

;Ji:l u.: h:in.::8lij k rdot ·ct ::n hcc :c \ nn Y tlmr::n.:1c'c tt:! g<.ian pr d:l~n · .. ·an ::lwt. 

h:::t kabinet van .11.g~2. !.en h':îb:i r.ut. r'.:l·:; J'lot:nbenn b~r.chikt.:~ over cFon 

;7iC"-r;3crht:id um ."18el· da-, 101 ~ct~lr. :In de t.,PE:de LEir:ler d;r:t dvt kë"bi;1o't 

in h2uz: oigert c•nF;och-': 11~::> r;eï,-4;mkt eP r1:;t 1-H:t. dnn vJF:l b~hnnr1jjk na:tcf 

.<.: ou zij;; gel·eur;t '-(~.s v1 :~j ;;'Jur:er' hl'bben ver·c nrters+.Bld dat eer. Pvcl.'.-VVD 

c~mbinatie lif:l S.n St':'1at zou z.tjn aet-tr.r:rt de prnbleman .. ,é"ar on!'\ lnn~ 

op dit momBnt voor etuet can te pakken. tiet moet overigens gezegd worden 

dtr.lae; en hel't!n Jai; de ope.:to~.ling van de P\•dA t.ijder.s de ~~(ia!r.pon c:nmpagna 

en ook tijdene het dcbo~ ovc.c de rege:dnacve:::l~leJ:-ing een stuk :::-oalictiacher 

is geworden. Maa~ de politiek~ vsrsch!llan tuaaan PvrtA ~n VVD waren on 

zij r: nu nog te groot om ~1nncn in een kabinet ts gr~an ;::i ttt"n. tn daarom 

ucht de fraktie l1ot onverE~~ndig o" op dit momont oon geap~ck nan te gaan 
onder leiding van da heer vnn KeMenade. Ik kom dnn mijnhoer de voorzitter 

-:at een aan";al opl:tel:kingun ovex het rege(!~:ëltd<no:-rl, over dn :~egnri ngo

vc::-kli:.1rlr.g ;:anlG .:Li.e t;Cn paar 1..-·akrm ç;eJndcr• doe:-: de hoe:.: Lubbarn lo 

ui tgesproka:n. En ik zou me daarbij r.:l.9enlij I~ wi1.len beperken ~ot nan 

-::.~~oc·~c::l cen·tt.· .. lc d~ml2tellir~cn zouls ~:i.e ur; in hot ::n<Je~:·e'<:~C'ord en 

tij het deb~t ove~ de r~gcrinçave~klaring !~oor ons aun do orde 2ijn 

geute..!è. Dat it clu st::-ijd teç;cn t~r:. \·•uri<P.loo8htdd en r!ot :ts ria '~nf'lpnk 

r::omE:nt tuitt::<t;i:''l·ocr elr:r.ht voc:r. en r.a-~ is ed~;enlljk o~endeu~-r.o.r. 

intl:uppe:n. De ~:!?rkuloout-e5.d loopt t"~p nc:nr zr.,'n :~uin 7CC.O!'JO mene!ln 

~~ rlut is meur liefgt ~eer dar 13~ ven orze hernepstevolking. De 

eccDomis~~E ;roei gt~·û~~ert ~o~ ir versel1jki~z met ~n ~nE omrirgrnd~ 

lande~. ~~ irv~sterJnGen v~llen st~r~ terug an one grc~iv~r~cg~n wordt 

ja~rdccr v~rdar ean~etast. De callectiev~ uit~ave, een zaak waer wij al 
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:i r. cl;.~ ze6t1.gEr jaren cp he:htïcr get:e;:er: d.jn ir. ted. t.s cnbrh~~:-sb~or re
worden en ze bee1Efn zr'r 70~ van onp nctirnole inkomen. De cverdreehts

uitgavE, d~ soci.ele zekerheidsu~tg~v• zijn velatrekt de pen uitgerszen 

en hot finencieringstekort is op dit ~omentr dot erkent nu gelukkig iedereen 

veel te hc~g. (n d~~r~rn ~~" allee~ eon Rlgamene s~nerinc b!j ~cht perspectief 

voer onn land h!eden. En he~ recept vnor zo'n b~lRid, het reeept dat de 

vvn vo~ruts~t ~n ~ok ~en recept zcnl~ het annt=~tfen in het regeernkkoord 

be9tect uit drie e~e~~nten. !n de e~~ete rlnata e~n oan~r!ng v~r de over-
. ;~_·"id:"fi~:!:-.c.':.r:n. I:-; .--!r:. bJflt"'·c'e; ;:-l::2+.e; aer. vr:~~~e:-;:-kirg v~r, r:'tt struetuur van 

;.'1,;ZC l!C~""L'~,rr,:.e. !n de de-rde ;:L:w-':s rte r,pre:id~.ng vnr. df'! best~ar:d~ hoev!!al

;-ld •:' w~:..~t-: CVf!ï:' r.;e~::. r·:er sen. (;-, crr. t!'::t 7c 'n ncanzal:e.!.ij kc aant?rir.'i' van 

i~ overh~idsf!~ancie~ te kc·~~n zijn er i~ het r~gco~~kkcor~ cnn 

~~nt~~ rlu1delij~3 e~~pr~k~n ge~eekt, Yk z~l or v~nav~nd sleehts drie 

·-.~c~~~. Ir d! eerfit! plrst! is 3fD~i?r~ke" mEt hot CDA dat het finen~~eringa• 

v!ar 0r~c~nt V3n h8t ~~ti~n9~1 in~mmen. In ~A twasda plcPt~ is nfgDoproken 

~~t ~e ~lllA~tieve ~!at~nd~u~ ~~ ~r~nnde j~r~n ~p zijn rnin~t ~el w~rden 

;e:t?bili~s~rrt. In ~e ~er~~ ~!?st~ ~s ~fgeeprn~~n ~nt ~r in rlB kom~nde 

~-~biretsperi~de T mi1jnr1 r~r jnar ~trvetur~el ~Bl wor~~n ö~~ehngen 

2n d~t Eln 1e nnndz~k~~ijl·e lc~nm~ti~fno u~tblijf~ diP nrnbuiginç~n tien 

-nil~nrd per jaAr zu11.cn ba~raann. fn ~ë:a:::-me:e h!!r!f't hAt kabinet. '!ich 

~uidalijk g3bondan a"n ~~r uitgave~nr~, ~~~r~~n beide fr~~tie CDA on 
V\'D 7ich or.+ i'1 hun pol ~.t!.r.ke Mi=~telling in de t~ettt1!i I<P!Mt":O hebben te 

~oud~n. Het l~eder voor dit ~~oncminch herpte!prnorsM sprsak~ ons ~en, 

het kan Dak niet nnder8 omdnt dri~ vnnraan~t~nnrle lnrlen van onze p~r~ij 

hun hijd~age hebben geleverd aan d~ enm~notelltng van hat financi~8l 
oociaal aconr;mioch rtnal v~n ~et regaarekknord. MAar dames An heren laten 

we ons ala partij an ik kAn het vanavond niAt genoeg ~eagan ons ook 

beel go .. d raa!iae::er. dnt het ".:ea:::-maken vnn rlif! gnkr.r:rt:tn ui -tcnngnpunten 
~:~t d;J~ pijr. 2al :'J(jf!n. Vee1 p:tjn 1 \!Jant he+. in .,ntuu:rB.jt< niat l!!tJf< 

~~ !et~ in t~ moeten levn~an als ja dankt dat jn ar ~acht np hBb~. 

C!'..., ~!, 9""8.1/!' ···r:·'' ,-J.,._ J- --~ .. ~.f :-:: r'--.+ m"",.. d"" '·o.,. .. ïl-'"' +ijd M•fo9- h.,. ... '':-bi ....... + t. .. , -~•'- c;; l \ . .,.,~ ~(~ . C.1-- rt .."_ ....... ·:-t ~ r.;o,~ ~:i ~ 1 tts=;:t L . .; • J· l._~.. {".;;, -c... -'~" t•o:.;, ... 1 

~ve: hot ~DA en ave: ~B V'fD ~21 h~rnnvallen. En ~r zu11Bn ve~wijten 

komen in de rich~ing van het kabinet. ~r zullen ook vsrwij~~n knrner. uit 
~-.:-.XE' t:.iç;en !-:Ch~c::b:: -, 1 T"l-"1:"!' l.:tei"l ~.re; i.lr,S er d.f~; mr:mr;r.tan Vt'.'~l'!":l çoed 

reaJ.icf!r~:, \.:"'t:!'!im \·è ti;:.t ;:,l1err:.;:.r.l dc;:.n. ~~~~rcrr. Hël cl~ c:~r.:per;m'! :!c hebben 

gavrerd ale we hshb~n gedfiRn. W~Er~rr w~ ~ns tijdens d~ ~abin~tstcrmetia 

ZG hard hebben gemAakt voor die fin~ncisle uitgBngsrunten ven ere 
lfe:dd.ez~:-;.:!!ö;:n-::-gr.3r;11r-.• ~~t. 1·'-!IS ril'!t uit e:pr; "!ir?.n helr:r.ç, ::'r:t '''~!"~~-et 

<.rnda1 s.lleer. tl,s V'fr"J r.'F.lt :!:ë'l V<:r: t-.:;lar.J vond, dat IA".':S C'fn':fé!lt ~dj VcncltlT'l 
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d~t ~llee~ ~~ deze Wijze ~n~ la~d er ~6Gr b~V6nGp ceh=lpcn ken ~·orden. 

rat ~~~ ~~~at ~sj ~rver cvertu!gd waren dat allaen cp deze wij~~ wear 

werk gEcre~rd kon ~orden. Dat ~no ~mdet ~rij de ve~te overtuiging hebben 

dHt alleon ~p deze wijze Jongeren weer aen aen zinvolle tankernat geholpen 
ïweten lfJo.-:c!e:n. En d~.~ernm -.·ooxzi tt.'3r damE'!o en heren E!ln ik tdjk nnDr de 

vr.Jc re tellen v on dit 1-:abi.net v~o.:r het eennarnis eh he:rr.s+.el don vcrdienen 

ziJ onze volle st~un, omdat het sinpe1w~g do enige uitweg !s nm uit het 

ec"ncrr.icche m~e:rao te. ~~orne.;n, tn in dut ve:r.:bEJnd zorJ ik g:r.r:Etg ntïg con 

•:.rmerhir.\J t,:t:tler tr.t'~~:en ovc:1:· de: de~~~':tr~u-:c ~rw;:~nç; vr-tr. de je•Jp:h;~rkr:lci;s

h~id in ure land. ~n ik dco dat nek ond~t ftr dn konende WPker i~ d~ 

~~~er ~p een ~ant~! rr~nte~ ~sdeb~teer~ Z81 ~ord~n, over een aart~l maat• 
;.::;;g~lcn r.:ie 91!.1"':01,•~~1 ~ z:~r ~~'; rde~ t. '"!. • V. j :;u;:d~-ÇJS Wtër'~elazen. A lfl Ij COn 
::r.3e:T or•.;ep tij ... 1 h~t Ju.lfi: ·.~e jer.geren jn onze Gamerlevir.g di1;1 Vf'ln 

~it ~~~bin!:t :rog:::-!~ v.;::.r:• ... ·e;~~'·t::~-~ ·:::!'?.·~J '-11.Jr pr:-':-!em::n r .. iet la~er VO::J!'uit • ... •r:-r~~n 

ç:;:sc:~wvt·n. '.'ar .. t Loe ebatr~.:ct ~:e.t f'intmd!:c.in:;si·:.ëknrt \.lek voor a~mlf'~gl! 

Li~!J .d.j ;1 • .::e~:~:.:~:: boc·fj; fi- ~) ,..,r:-· ~ e ·.: 1:-, cstc'.<(c·r-t l ~ een ë: nbet~· =- l~e -rel~o;·dng die 

-:::: j.,.,,."• V•''"' P·• l:::·~·"r '"'·1·, . .-.c:;or-.f·t·""~'-' l<'"lj .... .f.. f:nn r:e~or;cl ..,.Cr'ï'IO-fe:ch belraid _ _.u--~···--"'- •·'r"'·-"' .. , ...... ':,;J~ .. ~,; .;·r.' '" ·• "'..;: •· "' 

i~ o~k v~~r ~e j:n'~~~, ~e ~~crt !o~lm~tign wcrkoe!cgenh~idspnlitick • 
.. ,. cL:_:.L·:J•r: chn·ft l·,et h1~d .-~e~: i.·n ··L1:·;r;--m ~urv::r ·rlij n:"'k nls VVD n:1n d~ 

~""'''"·r·e· ~···''1 ",...., .. ,., .... &>",.,,.,,, "·1."j"'"'"''"'"" "'"" ~~r-..,e.- n.." ,-~; ... ~"~'1 nbl""m"' ... t"" .... tJnnen "" ... · I ~ • . , I . .....- L I .• ~· '.J' I;.~ ..,. .J. "" .• • t · o..: J. •. ~ q,. ···' •·-· lt (J ~ \,:3 1 I' 0 ~- • •-.. 'l; J•' .._ .._ 1.:; I t;;· l • \,.I Y. 

:::ir:r,~·kkt>n. !:n :.1-: ge1'1t:~f v~:-.rz:ï.tter, :.k geloof r:t~MCS en ,.,eren riat dt! 

J~~Gercn oe~ b~reid lijn in ons la~~ ~M ~e v~.rm~gen hun deel ~~r de 

~ostrijdint ve~ J~ hui~ign ecnn~nisc~ maleise bij te dreaEn. fn v~ar 

~oze gro~p 1len~n er do~ oo~ n? de kc~tst ~ca~lijk~ terMijn specifieke 

~~1annnn cp t.afo! ta l€ggen. !n nV.e rnrtijon, r:nA, PvrtA nn VVD lnven 

do~::tl.'nv~r id~e~n- En la=·t ,1qernn de recering da:=e plsnnon zondar onig 

va0roordaol bekiJJ:en en ~nol met eigen voorstellen komen. Wsnt bij dn 

jeugdige werkelozen is meer ~en cte hc~d den het niat kunnen vinden van 

een baar. Hut gmr'; bi~ j augd~-r:e \>~erkelozen "''et neme ~,ok oM rle vrn:1g 

af man no~ ~el !a~ger vertrouw~n heeft !n ~e o~erhe!d. Het gnnt b!j 
:.!ie ~-:erJwlcztt jon geren ook o." de v~FH1ÇJ cf men nog "i&! Vts:t'trcuw::n haeft 
::r~ ho·~ vermuo~n van ~H.•!:..t;'.ct<~ pa:r:-":ijen om de prchlenr;r. ~.n onn lnMd te 

hmncr. on:-1pckkan. A1s d~ poli 'tie!< de ko~ende jaren 1'i:aJ. t, n1~ hnt k ilbinet 

w~t r.u zit voor ~c jo~geren de kn~ende jer~r n!et we~t aor. ":e ç~vEn hoe 
\• c t-dJr ::-r~bir:nt~r t~u·'rHtr: cplcss·::n Jpn Z€'01 t-:et: ver't!'rit!l~i!r vr:u: 

l1 ~ p:.-'.i-'.:iel< .~:!.d allEe" b:T.~_jvr;r .!1jr. afl~"~'Jet~~t, dan O!:'k 7.~1 

.. :.au:dr'~ geen vt-~:rtrL1UW~n rnt~f'r ht~~:beP in de èer:ioc::r-:t~.ad·P.. \i?.IJ 

i , r,'eder:land r:o èo h.ot:e~e trJe:teldac:r.1og h~bbEr ir.gesle.t;en en 

2ë!l :'a j~,:.;;J .de'' wer:':.L~r· t~·t. p(L~tic:h.~ çx·cepe:dncrn-. h'<ïe:-vo:<.r' 

c:!e 

de. 

die 

rfan 

\'Jij 

jeugd in 

jeugd 

we 
cok 
mr:t reme 

~ls liber:len virde'' ~2t ze rl~ ~teun var ~~ 3amerl~virg ~coit ~n t~ nimmer 
z~udan moetsn krijsrn, 
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Een ankale opmerking over de strijd dia het kabinet Lubbars van Ardenne 
zal hebban aan ta bindan tegen de bureaueretie en tegen de overdracht 
van ragale op allerlei terreinen. Het ragaarakkoord en ona urgentie
programma lijken wat dat betreft ale twee druppels water op elkaar. 
Maar zeg ik erbij papier ie geduldig. En daarom zullen frakties en 
regering juist nu de samenlaving rijp is voor de harwaardering van de 
positie van de overheid ervoor moaten zorgen dat goede balaidsvoornemens 
dat dia in daden worden omgezet. Want naar mijn mening is de bureaucratie 
zoals die na de tweede wereldoorlog om zich haan heeft gegrepen vooral 
vanuit maatschappelijk oogpunt uiteindelijk fnuikend geworden voor het 
vartrouwen wat die burger heeft in de overheid. Da allasvarlammanda 
papierwinkal snoert alk eigen initiatief van da burger, geeft ham aan 
gevoel van on•acht an brengt hem soms tot aan passieve soma tot aan agras
siava so•a tot aan argwanende an eo•• tot aan afwerende houding t.o.v. 
dia overheid. De bureaucratie dreigt ale aan voortwaakarend gezwel 
da slechte •aar ook da goede structuren in onze samenlaving aan te 
tasten. En als ar nu niet rigoraue wordt ingegrepen dan ia dat gezwel 
da komende jaren niet maar te keren. Er is on ons land heel dikwijls 
gapraat over het fait of de ovarheidsbamoaianis of dia uiteindelijk zal 
leidan tot aan grotere betrokkenheid van de burger bij het bestuur en 
vooral ook tot aan grotara invloed van die burger op dat bestuur. 
Het is mijn vaste overtuiging en de geschiedenis geeft daarin de libe
ralen galijk dat uiteindelijk de overdaad aan ovarheidsbamoeiania de 
afgalopen tien-twintig jaar heeft geleid tot isolament van die burger 
ipv tot betrokkenheid van dia burger bij dat wat ar in dat bastuur 
en in de asmanlaving aan de gang is. En de wetgeving waarvoor de liberale 
ministar van justitie Korthals Altea als aarets varantwoordslijk ia 
kant wat dat betreft ook haar eigen problemen. Door da grotara ingewik
keldheid van da maatschappelijke vraagstukkan wordt het immers steeds 
moeilijkar de norman in de wat zalf vast te leggen. Gevolg ia dat 
we de afgalopen jaren in Naderland zijn gevlucht in raam- en in kader 
wetten waarin de uitvoering wordt gadelagaard aan aan bureaucratie. 

Als u daar nog aan toavoegt de varminderende bereidheid van de burgerij 
om da wat op te volgen o•dat het nu aen•aal aan wet is. Als u daar op 
de tweede plaats aan toavoegt da grotara procasbereidheid van de nader
landaa burger dan ia ar raden genoeg om ons ••s VVD zorgen ta maken. 
Kwaliteit en kwantiteit van de wetgeving is daarbij aan de orde. Niet 
allaan baatuur en parlament zijn overbelast, ook het gerechtelijk appa
raat is de afgalopen jaren in Naderland verstrikt geraakt. Het gaat om 
vela tienduizenden zaken par jaar. En de snelheid van procederen is 
bij sommige rechtecolleges buitengewoon traag. 
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[n dat leidt niet alleen tot frustratie bij da burger omdat zijn 
balengen te laat bij rechterlijke collages aan de orde komen. 
Het leidt in een groot aantal gevallen ook tot een onaanvaardbare 
ve~traging van het beatuursproces en daardoor tot aan onaanvaardbaar 

~-y 

uitetal van tal van belangrijke beeliaaingen die gemaantalijk niveau 
en op provinciaal niveau genomen zoudan moaten worden. In het rageer
akkoord wordan aan groot aantal wagen aangagavan waarlangs dit complex 
van problemen dia onderling sterk samenhangen sterk zoudan kunnen wordan 
aangepakt. [n daarom ia het niet alleen op principiala gronden, maar 
ook op pragmatische gronden uiterat gewenst dat dit kabinet aan nieuwe 
senzat geeft om het beatuur de ragalgeving en de rechtspleging in ons 
land opnieuw toegankelijk te maken. Kortom niet allaan die rechts
pleging toegankelijk te maken. niet allaan dat bestuur toagenkslijk 
te maken, maar ervoor zorg te dragen dat de overheid dia er voor 
ons is dat dia overheid waar opnieuw toegankelijk wordt voor de burger, 
dat we in de toekornat kunnen preten van aan overheid mat een manaalijk 
gezicht. Ik heb geprobeerd in het kort aan tweetal centrale doelstellingen 
aan te geven zoals u dia aantreft in het ragaarakkoord zoals dia ook 
bij het debat over de regeringsverklaring in de kamer aan de orde zijn 
gekomen. Het gaat daarbij om twee hoofdpunten waarin de VVD zich goed kon 
herkannen en dia ook sporen mat ona verkiezingsprogram. Maar ik noem u 
daarnaast nog aan aantal punten dia voor ons van belang zijn. Eerste 
plaats iets over de middenschool. In het regeerakkoord ligt vast dat 
ar in deze kabinstaperiode geen aanvormige middanachool zal wordan 
ingevoerd ale alleen zaligmakende vorm van onderwijs. Ook is afgasproken 
dat ar gaan basliaaingan en geen initiatievan zullen wordan genomen dia 
de vrijheid van keuze van oudara en leerlingen aantasten. En U zult zich 
misschien afvragen of men zal zich misschien in het land afvragen of het 
hier wederom gaat om een stokpaardje van de VVD. Ik zou daarbij willen 
aantakenen dat daar natuurlijk gaan sprake van ia. Dat waar het ons als 
liberalen omgaat ia dat een vraag of onze kindaren de maximala gelegen
heid krijgen om zich voor te bereiden op maatachappalijka ontplooiing 

an voor mij dames en haren staat vaat dat dia eenvormige middenschool 
uiteindelijk onze kindaren takort zal doen. En daarom maken we ons druk 
en daarom zullen wa ons in de toakomst ook druk over dit onderwerp 
blijven maken. Een ander onderdaal uit het regaarakkoord waar ik graag 
iets over zou willen zaggen heeft batrekking op het mediabeleid. 
En het is al aardar gezegd, het is ook al eerdar gaachravan, pesaagas 
over het mediabeleid in het regeerakkoord, daarin wordan veel liberale 
uitgangspunten teruggevonden. 
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Voor het aarat in de g•••hiadanis van het omroepbeleid in ons land wordan 
ar in aan ragaarakkoord wordan ar in duidelijke afspraken tussen ragarings
pertnara openingen gemaakt om ons baatal aan te pasaan aan de nieuwe 
technische ontwikkelingen. Het ia overigene niet alleen de techniek, 
maar het zijn ook de maatschappelijke ontwikkelingen die ons noodzaken 
tot een fundamentele vernieuwing van het media en van het omroepbalaid. 
De burgars laten zich immers in 1982 niet meer door de overheid voor
achrijvan waar wal of niet naar gekaken of geluisterd mag worden. 
Het omroepbeleid ia overigene en laten we ona dat goed realiaaren maar 
een klein onderdeel van het totale informatiebtleid. Noopte de ether 
door haar beperkte ruimte nog tot overheidsingrijpen, de vrijwel onbe
perkte ruimte op de kabel maakt overheidsbemoeienia in belangrijke mate 
overbodig. De nieuwe technische mogelijkheden zullen zondarmeer in
grijpende wijzigingen varoorzaken in ona madiapatroon. En wat de VVD' 
betreft heeft da nadarlandaa kijker en luistaraar ar recht op om van 
dia nieuwe ontwikkelingen de komende jaren ook te mogen profiteren. 
En ook wat de VVD betreft mogen de komende jaren de waardavalla alemanten 
uit ons omroepbastal bahouden blijven. Maar als dia bahouden blijvan 
dan moet dat niet gebeuren op baai& van een gevoel voor engst voor al 
het nieuwe dat gaat komen, dat moet den allaan maar gebeuren omdat we 
na aan parlementaire diacuaaia mat alkaar tot de conclusie zijn gakomen 
dat dia alemanten het waard zijn om bahouden te blijven. En ook op 
dit punt varwachten wiJ van dit kabinet, ona kabinet, deden. Dames 
en haren ik kom tot aan paar opmerkingen over het wapanbahaeraings- en 
wapanveraindaringabalaid zoals dat kabinet dit volgans het rageerakkoord 
ook gaat voeren. Wat overlag dat vindt op dit moment plaats via de ont
wapeningacommiesias in Genave an gebeurt ook indirekt door onze kontakten 
mat de verenigde etaten die immers het overlag mat de sowjet unie voeren. 
Ik most u zeggen dat de menahaid tienduizenden kernkoppan nodig heeft 
om de huidige vrede te bewaren. IMHat moet ook voor liberalen aan onaan
vaardbare zaak zijn. Ik zou ook willen vaststallen dat het voor ieder 
mens ook voor liberale atemmara aan goede zaak zou zijn ale aan de 
waanzinnige wapenwedloop zoale we dia in onze asmanlaving zien een 
einde zou komen. [n ik zou daaraan aan toa willen voegen dat ook in 
onze kring teracht manaan zich zorgen maken over het fait dat die alles
varnietigende en meneonwaardige kernwapen• het fundament vormen voor 
onze verdediging. Maar dames an heren, hoe afschuwelijk het dilemma 
ven daze bewapening ook ia, het nuchtere verstand zal ook hier da 
boventoon moaten voeren. 
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En de VVD kiest daarbij voor controleerbare afspraken over wederzijdse 
varmindering van wapens. Eenzijdige verminderingen van kernwapens 

aan westelijke kant dia het evenwicht aantasten en da oorlogskans slechts 

verhogen wijzen wij af. Een eenzijdige ontwapening lijkt uiteraard aan 

gemakkelijke weg, maar het zal naar mijn vaste overtuiging uiteindelijk 

een doodlopende weg blijkan te zijn. En gelukkig vindt ook dit kabinet 

met de VVD dat onze vrijheid een te groot goed is om ook de komende 

jaren mee te experimenteren. Dernee en heren als ik zou mogen proboren 

samen te vatten dan kom ik tot da concluaie dat ale ik het geheel van de 

baleidavoornemens overzie dat we niet anders kunnen concluderen dat 
we ons in het beleid zoals dit kabinet het denkt te gaan voeren goed 

kunnen ~erkennen. Dat dit kabinet mat dat beleid een richting opgaat 

die de onae is. En wij zullen als 2a kamerfraktie dan ook alles doen 

om dit kabinet mat dit beleid te steunen. Ik zou ook nogeens willen 

benadrukken dat de VVD 2e kamerfraktie wil dat dit kabinet een succes 
wordt en dat dit kabinet ook de rit kan uitzitten. Maar dat kan alleen 

maar als beide fraktiws VVD, maar ook het CDA daartoe bsraid zijn. En 
het moet mij daarbij van het hart dat ik teleurgesteld ben over het 

feit dat alle CDAfraktieleden deze week voor een motie van de oppositie 

hebben gestemd en deermee tegen de regering en tegen de eigen CDAministere. 

Voor de verkiezingen hebben tal van voorlieden van het CDA de kiezer 

plechtig beloofd tot het klaar zou zijn met het llyalisma. En tijdens 

de kabinetsformatie hebban we dan ook geen enkele herleving kunnen waar

neman. Nog geen drie weken na het eerste optreden van het kabinet blijkt 

een kwart van de CDAfraktie bereid om aan motie van de oppositie te 

steunen. Ik vertrouw er op dit moment op det het hier gaat om aan uit

%ondering op de regel dot coalitiepartners zeker in deze moeilijke 

tijden eensgezind het eigen kabinet moeten steunen. 

Dames en heren tenelotte nog een enkel woord over de zaken wnarmee wij de 

laatste tijd halaas nogal eena in het nieuwe zijn gekomen. En laat ik 

er geen doekjes om winden. Aan het alot van de formatie zijn fouten 
gemaakt en het heeft geen zin om daarvoor weg te lopen. De VVD 2e 

kamerfraktie en ikzelf nog in grotera mate betreurt die gang van 

zaken in hoge mate. Niet alleen overigens omdat hst schadalijk ie voor 

de partij muar vooral ook omdat het de politiek in zijn algemeenheid 

geen goed doet. We kunnen daaruit sla VVD de leer trekken dat we in de 
toekomst nog zorgvuldiger zullen moeten optreden en dat iedere politicus 

die voor de partij optreedt zich voortdurend bewust moet zijn van het 

feit dat politici in een glazen huisje leven. Ik kom tot een afgrendeling
We gaan dames en heren in onze samelaving moeilijke tijden tegemoet. 
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Regeren zal de komende jaren vooral betekenen dat de pijn en de lasten 

zo rechtvaardig mogelijk moeten worder. verdocld. Maar ar zal meer moeten 

gebeuren dan elleen het op poten zetten van onze economie. Er zal ook 

meer moeten ~beuren d~n alleen een aanpassing van ons sociale zekerhaida

stelsal. Ook onze samenleving zelf ~al ingrijpend veranderd moaten 

worden. De vaak varatikkende loka~tenrnaatschappij van nu zal moeten 

overgaan in een samenleving waar zelfstandige mensen weer in Etaat worden 

gesteld eigen verantwoordelijkheid te dragen. Op teveel terreinen is 
de bamoeizucht van de overheid nu te groot. De voortwaakende r~gelzucht 

zal moeten worden teruggebracht en ook op dat punt verwachten wij van 

dit k~binat deden. Onze samenleving zit zoals Lubbers zei bij het debat 

over de regeringsverklaring in de winter. En jazeker, maar uit éie winter 

komen we er alleon maar uit als we bereid zijn gezamenlijk onze schouders 

ond~r de problemen in ene land te zetten. Werkgevers en ~erknemers hebben 

vorige wuek laten zier. dat dat kon. En om uit die winter te komen zullen 

we ons eigen belang opzij moeton schuiven. En dat vraagt van de politiek 

meer nan ooit durf en moed. De durf om de komende jaren impopulaire beslis

singen te nemen. De moed om de kernende jaren daaraan vast te beuden en 

niet op voorhand voor ieder maatschappelijk protest te wijken. Teveel 

tijd is er de laatste jaren verloran gegaan mat geruzie en besluiteloos

heid. Nu komt het aan op weloverwogen daadkracht. Niet alleen van het 

parlement, r.iet alleen ven het kabinet, maar cok van de pclitieke 
pertijen in ons land. Op de VVD dames en heren kan men vier jaar lang 

rekeman. 

Dames en heren de ondervoorzitter is er vanmiddag in geslaagd om het 

eerste gedeelte van deze elgernane vargadering dat is het agendapunt 

patienter.baleid tijdig af te ronden. En morgenochtend dan wordt begonnen 

met de behandeling ven da nota oudarenbeleid zodat ar op deze algemens 

vergedering die een politiek karakter heeft zoa!s u weet door de algemene 

vergadering zelf bepaalt nu nog gelegenheld is om van gedachte te wisselen 

mat de vlte kamerl~den dis in ons midden zijn. Nadat ik overigens ook 

nog de stastasecretaris van Eekelan heb welkom geheten. Er zijn vele 

kamerleden aanwezig. Zo even een rijtle. Ik zal er waarschijnlijk wel 

een paar overslaan. De haar Evenhuis als vice voorzitter van de fraktie. 
De heer Daas onderwija, Wiabanga juridiacha zaken, mevrouw Rempt econo
mische zaken, de heer de Korte financien economische zaken en eoeiele 

zaken, de heer Wijsglas buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. 

De heer Hermans, welzijn, mevrouw Kamp volksgezondheid, van Heemskerk 

buitenlandse zakan, de heer Mstz milieu, LinEchoten economische zaken 

de Graaf financian. Wel misachien he• ik er een paar overgeslagen. 
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~erete k~merleden venzelf$prakend de heer Zoutandijk, da haar raij binnen
landse zaken, de heer H~inen Makre~l onderwijs en financien, mijnheer van 

Tetz. Wel wat w~llen we als psrtij nog meer. Wie van U wil Ran een 

van d~ze da~es of heren ie~s v:agen. 

Ik ban mevrouw Hartgare uit Haarlem en ik wou vragen gaat de WAO omlaag. 

Mijnhaar de Korte misschien. 

Ja mijnhaar de voorzitter de tijdan van mindar-maar zijn achter da rug. 
Helaas en ar is nu een tijd aangabrakan waarin wij •et ons ellen moaten 

concluderen dat het eigenlijk ia •••r-mindar. Daarbij zal gaan ankale 
groep halaas uitgezonderd kunnen blijvan en daarbij maat ik dan natuurlijk 

ook nu iets zaggen over aan groep dia het op zich al buitangawoon maailijk 

heeft an dat ia da groep van diagenen dia mat een uitkering zitten, 

aan uitkering in de WAO. Ik wil overigens in dit varband altijd waar 

harhalen hoezeer de VVD als het gaat om de laagst betaaldan ook mbt da 

WAO, ook trouwens mbt da AOW steeds op het standpunt heeft gastaan en 

zal blijven staan dat daar een zodanige extra voorziening voor moet 
komen dat die mensen in de komende jaren en ook in 1983 zo min mogelijk 

offers zullen moeten laveren. Dat is sen ais van zorg dia wij als libe

ralen al sinds 1980 zeer nadrukkelijk in het parlement naar voren hebban 

gebracht. En dat hebben we bagrepen wordt gehonoreerd door het kabinet 
ook voor het komende jaar en dat geldt dus ook voor diagans onder de 

WAOars dia tot de allerlaagst betaaldan behoren. Nu is er wat betreft 

de WAO nog een ontwikkeling gaande an dia semenhangt met de wijziging 
van het stelsel. Daar is een gedachtenwisseling nog over komende met 

het kabinet. Wij weten in ieder geval als VVDfraktie wet wij ar zalf 

over in het verladen hebben gezegd an wat wij toch vooralsnog daarover 

willen handhaven. Wij zaggen als het ar om gaat dat diagans dia in de 

arbeidsongeschiktheidewatten zitten en daar ook eigenlijk voor de volta 
honderd procant onder horen ta blijvan zitten dat dia in da komende 

jaren niet in aan poeitia wordan gebracht dat zij na varloop van tijd 

afhankelijk ven hun laaftijd of afhankelijk van hun arbeideduur wordan 

teruggabrecht op het •inimumpail. Dat ia aan zaak dia wij als liberelan 

dat hebben wij totnutoa in de diacusaia over stelselwijziging ataada 

naar voren gebracht, ja kunt dia mensen dia kun je niet terugbrengen tot 

hat minimumniveau en op dat ~unt mijnheer da voorzitter namen wij aan 

nogal uitzonderlijke situatie, aan afzonderlijke plaats in de discussie 

in. 
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~aar ik hoop dat ons punt wat dat betreft dia dank ik vele mensen in 

de WAO die daar terecht in zitten ter harte gaat dat wij het uiteindelijk 

wel zullen kunnen winnen. Ik moet u wel zeggen dat diagans ciie in de 

~AO zitten en daar eigenlijk niet in behoren te zitten, die in feite 

werkelo~s zijn, zullen moeten geschaard worden onder de warkelooaheida

wetten. En dat zal in de komende tijd inderdaad met zich mee kunnen 

brengen dat zij hetzelfde offer zullen moaten meemaken als de werke

lozen. Voor dat gedeelte waarvoor zij werkeloos zijn en niet arbeide

ongeschikt. Het ia een wat uitvoerig varhaal geweest, maar net is toch 

een belangrijk iets om daar zo op in te gaan, want voor zeer velen van 

de arbeidsongeschikten is er grote mate van onzekerheid antetaan en 

die behoort te w~rden weggenomen. Dank u zeer. 

Mijnneer de Maar. 

f1ijnheer de voorzitter het is geen economisch principe wat ik nier naar 

voren wil brengen, maar toch iets wat mij en velen met m1J toch wel 

beroe~t, hoewel ik weleens de indruk krijg dat het in onze partij die 

ik bijna een halve eeuw getracht heb van dienst te zijn niet zo behoort 

als het mij behoort. Ik heb hier voor mij ons lijfblad van 30 november 

5n daar staat in een bladzijde indeling tweede kamerleden en commissies. 

Dat heb ik met belangstelling gelzen, want ik herinner mij nog de tijd 

dat de hele partij ministers dia er dan waren kondan verzameld worden 

in een zijkamertje v~n een bekend ding, een studio aan het Lgnge Voorhout 

in den Haag. Terwijl wij nu zalen vol hebben. En den zie ik dat aan 

alles is gedacht. Alleen vind ik dan ergen onderaan dat wel gedacht is 

aan het begrip ~iliauhygisne. Dat ken ik waarderen, maar dat ik nergens 

zie het begrip milieubeheer. Sommigs uwer weten dat ik uit overmoed, 

ik wil niet zeggen jeugdige overmoed, went zo jeugdig ben ik niet meer 

toch op een zeker ogenblik ge~eend heb de partij een nota van mijzelf 

te moeten aanbieden over dit begrip. Ik verwijs daarop dat ik in een 

ander uitgeve van vrijheid en demoeretie nog •ven een ingezonden stuk 

geplaatst heb over de jammerlijke ontbinding van volksgezondheid en 

milieuhygiene. Ik zag tot mijn genoegen dat niemand minder dan prof•esor 

Tetz uit W&geningan in de NRC van enige dagen geleden datzelfde in een 

uitvoerig ingazondan stuk naar voren heeft gebracht. Ik wijs u er op 

dat niemand minder dan professor Quines met een zeer grote dalegatie van 

natuurbeschermende verenigingen bij de minister van landbouw op bezoek 

geweest is om toch mst klem van ••denan aan te geven dat men al moeten 

wij bezuinigen al moeten wij terugtreden dat dat niet ten kosten althans 
helemaal ten koste moet gaan van dat wat ons toch ook een deel van ona 

leven ia. 
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fn dan kom ik tot rnijn vraag eigenlijk mijnheer de voorzitter. Waarom 

is milieubeheer hier vergeten. Ik ~eet dat i~ met onze geachte ginjaar~ 

waar ik altijd net genoegen mee gediscussieerd heb over milieuproblemen 

~2lsens van mening was dat milieuhygiene en milieubeheer twee zak~n 

waren. Hij vond dat niet, hij zegt ~r ia een zaak dat is milieu. 

Maar hier staat nadrukkelijk milieuhygiene. Dat is een technische zaak. 

En als we miliauhygiene goed doen is er voor het milieubahaar veel 

gewonnen. Maar het milieubahea~ an Bich staat hier niet in en mijn vraag 

is dua wa~rom is dut weggeleten en wat doet de partij daaraan. 

nank u ~~el. Het opmer'<elij ke ie dat milieuhygiane dan wal in de tweede 

k~m•r voorkomt, maar in de ragerin~ is men kennelijk wat vooruitstrevendar 

geweest of althans meer ean uw wens tag~moet gekomen. Want wat is er 

mooier dan in ons midden aan minister voor milieubeheer te hebben. w~nt 

volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer dat is de offi

ciele naam van dat departement. En ik denk dat ik dan ook het milieuhy

giene op bladzijde 15 van vrijheid en demoeratie els milieubeheer mede 

~ag interpreteren. Dan geef ik het woord ean de heer Nijpals. 

H~t probleem is gewoon hsel simpel. Da k~mer werkt over het algemeen 

wat trager bij de nieuwe naamgeving van kamercommissies, maar de naam

geving van ~lla kamerca"missie• zal worden aangap~st aan de gewijzigde 

departementale herindeling. Dat houdt in dat u nog voor het eind van 

het jaar een gelukkig mens zult worden. 

Mijn naam is Ko01,en u.:f.t Amstelvean. 

Ik wil gr.aag van u weten hne ik onder gehandicapte ••••••• kan verdedigen. 

Nijpels. 

We hebben het voordat we begonnen het ar al even mat elka~r over gehad. 

Ik dank dat het goed is d~t wa streks mat alkaar even het ge~prek voort

zetten dAt af werd gebr.aken op het moment dat ik door de heer Kamminga 

deze zaal werd ingedreven. Het probleem wsar jij mee zat is een probleem 

~~aar overigen veel VVDe~a m•s zitten, namelijk hoe moeten we de komende 

jaren het kabinetsbeleid verdedigen en hoe moeten we mat neme verdedigen 

dat er voor alle inknmensgr.oepen, voor allerlei andere groepen in 

onze bevolking dat daar zware offer~ van worden gftvraagd. Ik heb 

geprobeerd in ~ijn inl~iding danr iets nver te zeggen. 
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~et is natuurlijk een wainig populaire bAzigheid, m~Rr het is wel gen 

bezigheid die we ons hebben moeten re~li~ar~n op het moment dat we in 

juni o;,a verk:tezingsprDgramm2 vaststelden. 1.Nij zijn als :!.iberslen, wij 

zijn .::11s VVD geen parti.j die vonr cle verkiszingen zaken belooft en na 

de ve~kiezingsn ~eglo~pt voor het n~men van verantwoordelijkheid. 

h1e hebben dnaram ook als VVD met •u:tf'1l"' tijdens de kabinetsformatie c'ns 

~mrd ~emaakt voer het nemen v~n een aatal van die impopulaire ma~trege

len. We zullen de komend~ jaron daa: ook mee dcor g~an. Niet omdat het 

o~n 1ir:~bby ia van de VVD, r:1aar wel omdat htd VPlgfmP nnze overtuiging 

de enig~ manier ia om de komende jaren uit onze problemen te komen. 

~" darr zijn jij ~n i~ het ~v~r ~ens. 

tk ben mevrou\J de Vries uit ~aren en ik zou graag mijnheer Winsernius 

iets willen vragen over Velsen. Want ik vond de televisieuitzending 

laatst bijzonder frustrer~nd aig"nlijk. Went ieder boek wat ja aan 

de universiteit wilt kop8n moat Je een toestemming vragen een de 

tver~ster en nu gaot u zomaar z•~r autoritair te werk om eer stuk 

~rond aan te kopen. Zou u zich iets duidelijker den op de televisie 

zich over willen uitlaten. 

Dank u wel. 

Ik denk dat het voor d~ str1ats:rechterlijl<e ve:rhourlingen bt"ter is 

wonneer wij ~an mMvrouw ReMpt lid van de tweede kamer vragen om weer 

te geven datgene w~t zij ven maning ia over dit onderwerp. De heer 

Winsemius ia als mini~ter van vromil slechts verantwnording ver

echuldird aan de t~eede k~mer ~n niet een deze ~lgemene vergadering. 

~~t nueriqenn ni6t bet~kent dAt in de toekomst niet een van onze 

bewindslieden graag aan ~eze algemene vergadering wet van de emotie 

~le lirl van de pnrtij of andere bijeenkernsten %nu kwijt willen. Dat 

s~en w~ beoaald nog een ke~rtje organiGeron. Maar gelet op deze 

nmetandiqheden op rlit morn~nt ie het woo~d aan mevrouw Rempt. 

J~ voorzitter d~nk u wel. D~ heer Vinaemius zel of dinsdag of donderdag 

inderd~nd voor de kamer ver8chijnPn om te vertellen hoe het allemaal 

eekomen is !n Vel~en. Maar als ik goed ben inçelicht ~n ik most daar 

ook de woorden van mevrouw Lambsrse oanhalen den is de zaak al door 

h~ar. voorbereid. !s de burgomeeeter V-aar veletrekt niet ~ver vallen. 

Heeft ook da ged•ruteerde erv~n geweten en ik heb toch de indruk dat 

hier kort en kreehtig en zekelijk is gehandelde en varder zullen wij 

het oordeel volqmnde week vellen. 



Mijnheer Bakker. 

Band 5 
Blad 67 

Een paar jaar galeden heb ik onze oud partijleidar hier waleens horen 
zaggen de zwaarsta achoudars of de sterksta schouders dragen de zwaarsta 
lasten. Als ik dat doorvartaal naar provincies en gemeente toen dacht 
ik dan moeten dia menaan toentertijd forse schouders hebban gehad. Op 
dit moment dragen za nog steeds de zwaarsta lasten. Zeker de laatste 
jaren in het kader van rijka bezuinigingen. Kannelijk zijn de achoudertjee 
van de rijkadepartamantan zo smal geweest dat za op dit moment de jasjas 
uitvallen. Tenzij de betreffende ••partemantan op dit moment helamaal 
nog niet zijn uitgeklead en dat dat proces nog in gang moet wordan 
gazet. Dat weet ik niet. Ik wil deze opvattingen, niet zozeer aan vraag 
zou ik wel dagelijk aan daze tweede kamerfraktie meegaven. Ik dank 
dat het aan geluid ia geweest wat al aan aantal jaren terug al aana 
geuit ia. Niet allaan hier maar ook via de gemaantee naar de V en 6 
toen. Het ware zinnig o• daar op vrij korte termijn aane aan grondige 
diacueais over te hebben, ••ar dan niet tijdene aan vraaguurtja, maar 
tijdans een apert congres of aan deel congras of iate in dia zin. 
Waarschijnlijk zal Haarlam en omgeving daar baat toa bereid zijn daar 
zijn voorzet voor te gaven. Ik nodig de 2a kamerfraktie daar in grote 
gatsla bij uit. 

Ik dank dat de haar Evenhuis hier wal even het licht over kan laten 
schijnen. 

Het laatsta wat ik dacht was hier vanavond iets te zeggen, maar het is 
zo dat natuurlijk waar de financien voor het rijk beperkt zijn dat het 
ook zich doorzat in de richting van provincies en gemaantas en dat 
batekant dus dat waar het saneringsproces in de overheidsuitgaven bij 
het rijk thans heel nadrukkelijk, nog vaal nadrukkalijker dan in het 
varleden zijn intrade heeft gedaan dat het ook voor provincies en 
gsmaantas zal gaan galden. En ik dank dat voor een deel het antwoord 
in de nabije toakomst gezocht moet wordan in de privatisering en derge
lijke. En ik geloof dat conglomeraat van aspecten wat daaraan zit en 
dat bedoelde de vragenstallar ook, ik geloof dat wij daar en ook in 
da varaniging van staten- en raadaleden in da komende tijd eens grondig 
over moaten diecuseiaran. 

Mijnhaar Stork. 
We hebban aan congras vanmiddag over volksgezondheid gehad en daarom 
dank ik dat deze vraag miaechian aan beetje aansluit op het thema 
van vanmiddag. Niet zolang geledan ging ik naar bed in de wetsneehap 
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dat we aan daparta•ant van volksgezondheid an miliauhygiana hadden. 

En toen werd ik de volgende achtendewakker en toen was dat ar niet maar. 

De volksgezondheid was elders ondergebracht. Toen kwam er aan vraag bij 

mij naar voren. Hoe democratisch binnen aan partij gebeurt nou zoiets. 

Ie dat een zaak dia mat frakties ven eersta en tweede kamer wordt door

gesproken. Hoe komt zoiets tot stand en dan weten we alvast in de toe
komst hoe de andere veranderingen tot stand komen. En de tweede vraag 

die ik wil stallen is wat is eigenlijk het voordeel van het onder

brengen van volksgezondheid in de nieuwe coestelletie. Zijn daar 

nadelen en voordalen aan verbondan of is dat niet het geval. Ik denk 
dat de heer Nijpels daar misschien het baste op kan antwoorden als 
u dat vindt voorzitter. 

Maar als ik u vanmiddag de ondervoorzitter heb zien steunen in de behan

deling van de nota patientenbaleid hebt u na dia bewuste nacht ook nog 

rustig geslapen. Het woord is aan de haar Nijpals. 

Ja u zelt misschien wellicht gedacht hebben, maar de haar Stork dia 

weet denk ik wal beter dat dia gedachte van het onderbrengen van volka

gezondheid bij aan ander departaMant en het brengen van •iliauhygiana 

naar het daparta•ant van volkahuiavaating al aan gedachte ia die 

al vaal langer laafde biJ de vorige kabinetsformatie is mat name door de 
heer van Agt ook gepoogd de opsplitsing zoele dia nu ia gebeurd gaatalte 

te gaven. Het is niet zo dat het opeens uit de lucht is komen vallen. 

U weet dat ar in ons verkiezingsprogramma ook stond en we hebban daar 

nog aan discussie over gehad notabene op de partijraad dia het ver

kiezingsprogramma vaststelde, dat we zoudan probaren nog voor de 
kabinetsformatie bij bepaalde departementen al een herindaling tot 
stand te brengen. Toen is er bij die vergadering opgamerkt dat dat wel 

heel ambitieus zou zijn. Dat wa zouden moeten probaren om tijdens die 

kabinetsformatie in ieder geval plannen te maken om over vier jaar dia 

herindeling door ta voeren. Nou uiteindelijk hebban de heer lubbers, 
Scholta en ik dan toch nog een aantal knopan doorgehakt en ik moet 
u ook zeggen wij hebban dat om een aantal redenen gedaan. In de eerste 

plaats omdat wij vonden dat ar zeer duidelijke raakvlakken liggen 

en ik verwijs daarbij neer het debat over de regeringsverklaring toen 

de haar lubbars daar uitgabreid op ia ingegaan tussen de dapartamenten 

van volkshuisvesting, ruiMtelijke ordening en milieuhygianea 
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Die verbenden die zijn overduidelijk. Iedereen dia in de provincie of 

in da gameante werkzaa~ ia in het politieke bedrijf die kan bevestigen 

dat het aan goede zaak ia dat die twee zaken zijn samengevoegd. 

Da vraag en ik zeg dat ook haal openlijk tegen u waar wij voor stonden 

waa of we het departement van volksgezondheid afzonderlijk zouden moaten 

laten bestaan, aan oplossing. Twee of we maatschappelijke hulpvarlening 

van CAM moasten weghalen, dat onder moesten brengen bij volksgezondheid 

en daar dus een wat n•euw departement althens met aan toevoeging daarvan 

maken. Of det we toch moesten proberen die hela welzijnszorg zoveel 

mogelijk in de departementen onder te brengen. Er waren voordelen 
zaten er aan vast. Er zaten nadelen aan vast. We hebben uiteindelijk 

met de mensen die direkt bij de kabinetsformatie zijn betrokken hebben 

we daarover knopan doorgehakt. Het heeft ook uitgebreid in de kranten 

kunnen zien staan hoe de VVD bij deze kabinetsformatie heeft geopereerd 

en op welke wijze wij hebben geprobeerd in gezamenlijke verantwoorde
lijkheid zoals ons past een aantal beslissingen te nemen. Uiteindelijk 

is deze beslissing er zo uitgerold. Overigene met de uitdrukkelijke voor
waarde erbij dat als het zou blijken te zijn een niet werkzame construc

tie, dat dan de zaak zou w~rden kunnen t~ruggenomen. We hebben zelfs 

ook in een ven de afspraken vastgelegd dat een en ander dan voor 1 

januari zou kunnen geschieden. Ik moet u zaggen dat binnen het kabinet 

er op dit moment niet de overtuiging bastast dat de opsplitsing zoale 
die is gebeurd gaan verstandige opsplitsing zal zijn. Dat houdt in 

dat onder leiding van onze eigen Koos Rietkerk die hele opsplitaings

pperatia vardar zal worden uitgewerkt. Ik wil er overigene nog aan 

toavoegen want ik dank dat hat goed ia dat we dat ook nog eens voor de 

algemene vergadering vartallen hoe we da.t hebban voorbereid. Went u 

zult dankan wie verzint zoiets nou. Nou dat verzint niet zomaar opaene 

iemand. Daar hebban we mat een klein klubja uit de fraktie hebben we 

daar maandanlang over nagedacht. We zijn eigenlijk al heel ver voor de 

verkiezingen mat elkaar hebben we gewerkt mat een plan om te komen tot 
een departementale herindeling. Dat plan dat was overigens vael meer 

omvattendar dan wat er uiteindelijk ie gerealiseerd. Dat plan heb ik 

namaas de fraktie ingebracht bij de kabinetsformatie. Het ging daarbij 

voor ons om twae zaken. In de eerste plaats dat we werkelijk een aantal 

taken wildan opsplitsen en wilden komen tot een beperking ven het aantal 

ministeries. U weet dat de commissie Vonhoff ook heeft gezegd welliswaar 
op een wat andere manier dat het daartoe zou moaten komen. We vonden 

het daarnaast ook van groot psychologisch belang om bij een kabinets

formatie aan te tonen dat er verantwoord knopen doorgehakt konden 

worden. 
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Vandaar dat we ook die opsplitsing zoals die uiteindelijk ia gerealiseerd 
hebben doorgevoerd. Daar wil ik wel aan vaat koppalen en dat is dan een 

vraag die ik aan de partij stel en waar ik van aanneem dat de partij 

daar vanavond geen antwoord op kan geven, maar die ik dan via u een 

de heer Ka•minga doorgeef. Ik vind dat en dat moet niet gebeuren bij 

de vaatstelling van het volgende ~erkiazingaprogram, want dat is pas 

over vier jaar, maar ik denk dat dat voor die tijd zal moeten gebeuren 

dat wa in de partij ook verder moeten gaan praten over de verdere depar

tementala herindeling. Ik zal nu niet departementen noemen omdat ik 

allerlei bewindslieden zie zitten die dan wallicht varmoeden dat dan 

straks hun zetel ook zal verdwijnen. Maar er zijn ook binnen onze 

partij bepaalde opvattingen over departementen die op dit moment heel 

goed samengevoegd zoudan kunnen wordan zondar dat dat tot grote pro

blemen gaat leiden. Ik denk dat het goed is dat de partij zich de 

komende jaren met name wijdt aan eendiscussis over de problamotiek 

van de commissie Vonhoff. U weet dat er een groot aantal punten van 

die problematiek dat dia is verwarl<t in het regserakkoord in de vorm 

van concreto plannen. Dat het kabinet zich da~r ook aan heeft gacommi
teerd. Daarnaast zijn er nog ean groot eontal onbesproken zak~n. Ik 

zou het plezierig vinden als de partij zich daarover zou willen uitspreken 

en wat mij betreft komt dan ook da verdere departementale harindaling 

aan de orde. Ik wil u wel zeggen dat het de mening is van de tweede 

kamerfraktie dat de stap die we nu hebben gazei pas aan aarsta atap 

is en dat we uiteindelijk zullen moeten komen tot aan verdere beperking 

ven het aantal departementen. We hebben die eerste aanzat nu gegeven. 

Maar de constructie zoals die nu is gekozen is gaan definitieve. 

Want ik denk dat er in de toakomst nog ook andere departementen 

in aanmerking zullen komen voor aan verdere opsplitsing cq samenvoeging. 

De partij neemt nota van uw suggestie en het woord is aan de heer 

Kerremans. 

Mijnhaar de voorzitter na deze uiteenzetting terugblikkende op een in 

hoofdzaak toch zeer succesvolle formatieoeriade mag ik de aandacht 

vragen voor mogelijkheden in de toekomst. We hebben in die formatie• 

pariode ook vale malen gohoord over driehoekan die er dan binnen het 

kabinet blijken te bestaan. Ik zou willen vragen of er ook een 
driehoek gufor~eerd kan worden tuasen de bewindslieden Winesmius, 

van Ardennen en Smit, waarmee we dan vele problemen van de toekomst 
kunnen aanpakken indien we ons sterk maken voor de uitvoering, nou niet 
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direkt van een plan Waterman, ma~r i~ts in die richting om de gedachte 

~ebepalen. Een groots plan waardoor on~e naem als natie v~n waterbouw

Kundigen bevestigd kan worden. Waardnor de we~kgelegenheid niet elleen 

met kruiw~gens maar ook met computers ven de wateretaetkundigen die 

~treks vrij komen uit de deltawerken gewaarborgd wordt. Weermee 

het problaam van onze economische gangmaker RotterdsNee haven met 

het havenslib wordt ~pgeloat, waermtte ,..,. investeringen kunnen doen. 

Waarmee wo da werkeloosheid te lijf kunnen gaan. Kortom ale ruimtelijke 

crdsning, miliauhygiene, economische zaken en waterstaat met zijn 

drian de handen ineen sla~n dan geloof ik dat ws iets groots kunnen ver

richt~n. Wat ia d~arover uw mening. 

Dat is een probleem, want de enige waarvan ik weet dat die er echt 

vorstand van haaft is da haar Seherp"nhuizan, mnar di" m~g niet~ 

mea:r. zegaen. 

Ik spreek nu namens de heer Scherpenhuizen in h~t kader van dualisme. 

raj!Jelfl. 

Ik begrijp uw bat~o~ h~ol go~~. Ik bagrijp onk wa~r u op doelt. Ik 

d~nk dat het goad ia ~m wat dat betreft nog eens aan punt uit de 

niauwa taal<vm:rdaling tusafJn depa-rtementsn naar vo:ren te halen. 

n~t ~9 de taakvard3ling zoals ~ie nu, da taekversehuiving zoals die 

plaat3 heeft gevonden tuassn hat minietaria wat be-ast is met weten-

3~hapabsleid an tu9san hat ministaria van economische zaken. Ean groot 

gedaalta van de taehnoloqisehe ontwikkeling was, vormde de afgalopen 

jaren sen ~t~ijdpunt tussen de miniatere ven e~onomischa zaken en van 

ondar~ijs. Dat heeft srtoe geleid dat niat alleen het innovatiebeleid 

m~ar oo~ allerlei innoverende projeeten waar u op heeft gedoeld dat 

dis de afgelopen jaren niet tot etend zijn kunnen komen. De heer ven 

\rdenns heeft nu ~ngevaar een derde van de winkal ven weteneehepsbeleid 

kunnen overnemen. En daardoor is er ook een garentie gevormd dat allerlei 

projeeten weeronder ook hst project wet u heeft genoemd dat die in ieder 

geval ook vanuit de economische kent meer waardering zullen gaan krijgen. 

Da~rnaast is het zo en ik zie de heer Winsemiue nu zijn bril opzetten 

dus die is het met mij eens, is hst zo det binnen het kabinet niet 

alleen sprake is ven een driehoek. U advieeerde om daar een driehoek 

van te maken. Het ie zo dat onze bewindslieden niet op een eilandje 

om de beeldspraak van u maar aan te houden opereren. Went onze bewinds

lieden met name via het wekelijke~ overleg wet we hebban waar de voor

zitter van de eerste kamerfraktie de partijvoorzitter en ook ik bij 

aanwezig zijn om zoveel mogelijk beleid van de varschillande 
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departementen er. van de frakties op wlkaar af te atemman. In dat keder 
~al dus ook uw opmerkiny worden meegenomen en ik vertrouw wr op dat 
~e haar Scharp&nhuizen op de hea bekende voertvarende wijze ook die 

aandacht zal achanken aan de plannen zo~ls dia in Zuid Holland leven 
oia aandacht dia noodzakelijk is. De haar Scharpenhuizen knikt dus 

u haaft el twee bewindelieden Mchter u etaan. 

Volgens da haar Nijpals zijn haal wet mensen gecomprommiteerd, maar 

ik heb gMzian dat het meevalt. 

Louis& Engering uit dan Háag. 
U had het in uw woorden al even over het extra baleaten van de dubbale 
inkomens. Ik zou hiax toch nog even over door willen gaan. Het lijkt 
zo te zijn dat dit aan compromis moet wordan met het CDA. Nou de argu
menten tegen aan dergalijk compromis hoef ik hier in VVDkringen helemaal 
niet te laversn. Wij kennen al dia argumenten best. Moet het nu werka• 
lijk zo zijn dat het inkomen van da man, de belastingvrije voet 

verhoogd moot wordan en van de vrouwen verhoogd moet worden. Waar 
gaat dat dan toch naar toe. Betekent het dan werkelijk dat de mannen 
straks tsgan hun vrouwen gaan zeggen luister eens dat jij gaat werken 
dat betekent voor mij wal inleveren ven inkomen. Dat kan toch niet zo 
zijn. Ie dat dan dia extra stimulans voor vrouwen om te gaan werken. 
G~~t het daar werkelijk naartoe. Ik zou acht van u willen horen welke 

kant het opgaat. Liever nog had ik van u de toazegging dat u zou zeggen 
~ee ~ie kant gaat het ni~t up. 

Vo~r U een vraa~, voor de ha•r de Korte aan wenk. 

Mevrouw Engering u heeft de voorzitter al gehoord. Die heeft toen al 

~ezegd dat die er niet zo erg van gacharaeard waa van dat onderdaal 
van de plannen die nu gemaakt zijn om iets aan het inkoaansbeeld te 
doen. Wa hebban als tweede kamerfraktie afgalopen weken deer buiten
gawoon diepzinnig over met elkaar van gedachte ga,isseld. En we hebban 
gezegd dat dat ondard&el van het pakket dat wij daar bijzonder veel 
moellijkheden mee hebben. En we hebban ook gezegd waarom. We hebben in 
da aerats plaata gezegd van ale ja naar dat pakket althans dat onder
deal gaat kijken dan is dat in ieder geval iets waar ja probeert dan 
aen balustinghoffing probaar je te introduceren dia maar voor aan 
deal van de manaan dia tot tweeverdieners horen zal galden namelijk het 
zal niet gaan gelden voor diagene die niet gehuwd zijn, samenwonen 

en boven de 35 jaar zitten. 
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Dus dat vinden ua op zichzelf al aan punt wuer wij moeit~ mea hebben. 

Vsrvolgenz is h8t ook buitangawoon moeilijk voor ons in de discussie 

dia wij in de ufgelopen jaren gehad hebban en die vaor ons dan heette 

discuzcie over de nota op weg naar gelijke behandeling, fiscale 

behandeling voor de glllhUHdiJ we~kende vrouw. En da man dat wij die 

diecu3si~ eigenlijk dat wedaar als het ware al een hap moeten uitlichten 

waarven we toch hot gevoal hebben is dat nou verstandig om daar nu al 

~odenig op vooruit ta lopen. Terneer omd~t het natuurlijk in feite 

lier gaat om een ma~tregel waar we dekking proberen te zoeken voor 

iets wat ons overigens buitengewoon te hard gaat. Ik heb het zoeven el 

gezegd toen het ging ovor de WAOers, dat ie namelijk de echte minima. 

Daar moet een dekking voor gevonden worden. En in feite ie dit een 

oplossing die h~t kabinet na veel pijn en moeite heeft gevonden. Maar 

t~ch blijven wij als fraktie ook gezien dus vooral die principiele 

discussie die wij daarover hebban gevoerd an di~ we daarover wensen 

te voer~n. Kijk ook naar de staatsa~crctaris voor emancipatiezaken. 

\ia zijn bui tengewoon gelukkig dat .'\nnr.alien deze belangrij ka post voor 

ons bezet. Wij willen haar strijd in die zin niet bemoeilijkt zien 

on Nij hopen in feite dat het magslijk is met alle creativiteit die 

in ons is det het toch nog mogelijk zou zijn in de komende tijd ean ander 

alternatief to vindan om toch deze maatregel niet te hoeven nemen. 

\·'at C:at betref't kan ik u alleeln ma.;..r z;;ggem we doen ons best. Ik kan u 

g~cn ~ekerheden biodun. MEar ik zie ook enkale bewindslieden knikken 

dat ze misachion ook ons nog wel zullen willen helpan wat dat betreft. 

En w2~ dat uangeande, u ziet ik lasr van mijn fraktievoorzitter op 

det punt el heel anal. En mijnheer dm voorzitter ik denk dat u heel 

verst~n~i; he~ft g~da~n ~oor in uw verh~ale W5nt dat is natuurlijk 

t~ch ook naar buiten toe een belangrijk signaal wat is gegeven naar 

al di~gane~; dim toch 8ok in onzB aanhang en ook daarbuiten en al diegene 

~ie vooral behoren tot ~a zslfstandigen. ~ant neem maar ha$1 wat gezinnen 

w~ar man of vrouw moeten ma~werken in het zelfstandig bedrijf omdat 

het door de moeilijkheden van dit moment buitengewoon moeilijk ia 

om nog mensen in dienst te houden dat we ook met dat oog op die 

çroepsn dus buitangawoon zorgvuldig en voorzichtig ta we~k moet~n 

gaan. Dus voor ona indardaad een uitdaging. Laten we proberen alter

natieven t~ vinden. 1ank u zeer. 

~ijnheer do vo~rzitter ik zou graag wat willen vragon over de midden

~chool. Al e~n flink aantal jaren kunnen we er kennis van namen hoe 

d~ VVD zich met v~rva en elan zich varzet tegen de middenschool. 
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Aêmvankalij k al~ tatJsnstandel' van de middsns~;hool als ::odanig. 

Vanavond ln:~lJl.Jim ~~liól de h-:;e.r Nijpels horen zeggan in elk geval als 
tt:lQilile·Lande.o: Viilil de middenschool C!ls enige vo.cm vaili\onder\dj s. 

(er, ti~ dj a geled~n hebben we in V en D aen ëJ:rtikal kunnen lezen van 

m~vr~uw Ginjaara w~~.cvan ja je ook kon afvraJen is ze ~r nou voor 

of iu ~u or n~u togen. Onlan~s he~ ik in aan politiek in •s Gravezande 

~&vrouw Tarp~tra al& fel tegenst~ndster van de middenschool takeer 

itoren ga~n. Ik heb Md ~n h~t ~1gemaan rsdalijk kunnan vindon in het 

Gta~d~unt van da VVD t.a.v. de middenschool. Ik denk dat het goad is 

en verstandig al~ je werken met een gedifferentieerde bevolking en 

gadiffe~untiae~da mansen dut je ook zorgt voor gedifferentieerd onder
wijs. Ikmdenk dat dat leidt tot een harmonische ontwikkeling van de 

mens. Maar als ik nou da ontwikkeling van de middenschool in di~ tijd 

bakijk dat ieds~san vanuit de VVD ar zo m~a bezig is dan zie ik dat 

dia ~iddenschool alsmaar groeit. Er komen steedn maar middanaohol9n. 

Cn hat aantal naumt elk jaar toe. En n~j bakru!pt dan het ungatiga 

g~voal ia da VVD mot da middenscho~l bazig gewoon als politiek stok

p~ardja of is do VVD nou mo~ de middenschool warkelij~ bazig om dia 

iAiddanschool ln el~ gevdl in ta po~kan, ~vantuaal o~gadaan ta rnak3n. 

~dt zijn da acht~ plannen. Zijn a~ bijvoorbsald sinds sopta~bar waar 
nieuwe rniddaniJclt<Jlen gaopand. Zo va;; ik weet zijn ar waar gaapend 

.Jtl staan u:c w.Jar aan f.linh .Jan·~al niau1HJ op dtJ :cij ~m lJSllpand ta \-~arden. 

En wat do~tt da VVD das.:rtagan. 

Mijnhaar Evanhuia. 

Hst ia niet voo:ra"talb3a.r dat de VVD ap ani~e.rlai tijdstip in de tos

!<otnst oolc na vi11r ja a~ tt()n :.1 tandpunt aal innar«IJn d<Jt a:: ttttn type 

cndarwija in onu land aanwazig zal zijn. I~ dank dat dat da 9%0nd

houding van daze liba..r:ala partij 11oat :zijn f!•i da·t i !I tlol< de basis die 

l~ hat raga~xakko~rd aan~azi~ ia. ~oe zit hilt f~italijk tlp dit ~oment 

i~ elkaar. Da haar NiJpal~ haaft teracht v~rmald in hat =agserakkoord 
ataat dat in daze kabin~tspari~da geen beslissing ha~ft te werden 

ganorn~n. Dat bateks;ït dat h3t huidige stal3sl or.varkoxt gehandhs~fd 

~lijft. Vaxda..r: i~ geL~gald dat in daze kabinetspari~da ar wel e~n weta

ontwa.r~ komt, maar d~3r hadden ~• zelf in hat varleden om çevr~agd 

~~ in het oerwc~d van ~x~arimenten en waar ook nog wel wat in gaooeroeet 

wordt om daar wat zicht en greep op te krijgen om daar een wettelijke 

reg~ling vooz te maken. En die ~~ttelijke regeling sr. ZQ staat het ook 

in hat werk dat WBrkgro~p B he~ft af~~leverd, e~n wett~lijke regeling 

t~r voor of t•r r~galing van experimenten, project~n en d~ ~valuati• 

door aan onefhank•lijka inetantie. 
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Wanneer je dat vardar neerzet in het beleid voor de komende jaren 
betekent dat dat niet ongelimiteerd het aantal middenscholen kan 
groeien. Nee waarhet om gaat is dat er een aantal projacten zijn 
in aMparimantala var• op grond waarvanstraks eventueel aan baaluit 
genomen kan wordan of ar aan middenschool mogelijk ia naast het 
beateende atalaal. En mooier ia eigenlijk ingabad of onderdaal van 
het huidige stalaal zo we dat in Nederland hebben. Dat ia de visie 
dia wij hebben. En verdar kan er in deze kabinataparioda nieta b 
gebeuren. Een diepar punt ia nog het volgende. In Naderland baateet 
de vrijheid van onderwijs. En het ia ook altijd nog zo dat diagene 
in ons land die para' aan middenschool willen laat men de straat op 
gaan, laat men trachten geestvarwanten te vindan en op dia wijze 
dan trachten vorm te geven aan aan schooltype wat man dan zalf 
verkiest. Maar het mag nooit zo zijn dat aan dargalijk schooltype van 
bovenaf wordt opgelegd. Dat is voor de VVD volstrekt onaanvaardbaar 
en het aantal experimenten dient te worden beperkt dat mag niet royaler 
zijn dan nodig ia om een goede evaluatie te maken om de koers verder 
in de jaren tachtig te kunnen uitzetten. Dank u. 

Thans ia het woord aan Europa, mevrouw Groenendaal uit LuMemburg. 

De vrije kaua van man of vrouw zijn of haar laven in eigen verantwoor
delijkheid in te dalen ia een liberaal grondbeginsel. Dus ook vrije 
keus tussen betaalde arbeid buitenshuis en onbetaalde arbeid binnenshuis. 
Ik zag dit omdat ik toch nog even op dia dubbale inkomene terug wil 
ko•en namalijk ivm twee part time warkende wal of niet gatrouwde 
mensen. Mijn vraag ie na•alijk wordt ar voldoende rekening gehouden 
bij de plannen als dia ar toch door zoudan komen. Ik weet dat de VVD 
za probaart te verhinderen. Maar ale ze er toch door zoudan komen 
wordt ar voldoende rekening gehouden mat dia bijzondera positie van 
twee manaan dl• beide part time werk gekozen hebban omdat za allabei 
aan de opvoeding van hun kindaren willen bijdragen en omdat za samen 
de koet willen verdienen. 

Het ie natuurlijk erg afhankelijk van wat die twee daaltijdbanen 
opleveren, maar als ik het zo'n beetje ••kijk dan heb ik toch het 
gevoel dat daar de progressie aanzienlijk mindar ia dan bij wat je kunt 
verwachten bij tweeverdieners, althans waarbij ar aan aanzienlijk maar 
verdient dan de ander. Dus ik dank niet dat daar de problemen zodanig 
zullen spelen. 
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Ik zou even willen zeggen, ik kom er op omdat mijn broer en zijn vrouw 
op dit moment overwegen om beide part time te gaan werken. Hij is 
fysiotherapeut en zij werkt met damante bejaarden. En zoals het ar nu 
uitziet, ze zijn al aan het rekenen geslagen is het zeer onwaarschijn
lijk dat ze hun plannen kunnen uitvoeren. En ze zullen weerschijnlijk 
een van twee althens fulltime moeten blijven werken. 

Nou in ieder geval het lijkt aij zeer zinvol dat u het cijfermaterieel 
aan ons overhandigt en dat wij mat dat cijfermateriaal ook nog eens 
naar de grote daskundige etef van de haar Koning gaan om te kijken 
of dat nou wal aan juiste baeliaeing ie van die fa•ilialedan waar 
u het over heeft. Want in het algemaan kunnen wij allaan maar zaggen 
juichen natuurlijk ook wij van harte toe dat mansen zoveel mogelijk 
proberen dat als zij beide vardienare willen zijn zoveel mogelijk 
dat in part time willen doen. Want dat is natuurlijk de juiste vorm ven 
spreiding van werk waar ja uiteindelijk in de samenleving het varsta 
mee komt. Ik wil u overigens zoeven bij het gesprek en bij mijn 
toelichting over de belasting op de dubbele inkomens nog een ding 
wel zeggen, dat was ik bijna vergeten. Maar dat ia dit ons als VVD 
fraktie is als heel merkwaardig overgekomen dat de PvdAfraktie op dit 
punt zich helemaal in nevelen hult. Tot op heden was de PvdAfraktie in 
de tweede kamer ongeveer degene dia het hardst aan het werk was 
met de nota op weg en het hardst trok aan deze zaak. Wij als VVD 
fraktie zullen ook zeker bij de komende discussies daarover zullen 

we zeggen maar PvdAfraktie hoe zit het nou eigenlijk mat jullie gezind
heid op dat punt. Went uit emancipatiekringen hebban wij altijd bagrapen 
dat jullie zodanig jullie opstelling kozen dat met name die notm 
op weg ook mede door jullie 20denig werd onderschreven. En wij hebben 
het in de kamardebetten in ieder geval als toch merkwaardig ervaren 
dat de heer dan Uyl plotseling in het debat ••t de heer Lubbers 
ineens een heul endara richting uitging. En wij vragen ons af heeft 
de heer dan Uyl hierbij de mening van zijn fraktie vertolkt. Mat die 
vraag sluit ik af. 

Not moet ik even wat gaan etructureren. Ik zie enkale onderwijsmensen. 
Is er nog iemand dia over dit onderwerp van inkomens iets wil zeggen. 
Dan gaan we weer terug naar onderwijs. 

Ik wilde graag de verantwoordelijk, nou verantwoordelijk, de persoon 
die zich het maast betrokkan voelt bij onderwijszaken de vraag stallen 
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welke filosofie schuilt achter de stelselmatige en afgelopen jaren 
veelvuldig plaatsegevonden verhoging van collegegelden. Wat dus da 

filosofie daarachter is en de tweede vraag hoe die filosofie aansluit 

bij het nog steeds niet van de grond gekomen studi~financierings

stelael dat eindelijk eens een keer eenvaste vorm moet krijgen. 

Ik zout het even op, want u hebt ook iets over onderwijs neem ik aan. 

Hoewel ik wel hoop dat u dit wal daarvan gescheiden wilt zien. Het is 

een onderwijspunt en dat is juist het probleem. Bos uit Zwolle. 

Er is in de eerste instantie vanavond het nodige gezegd over jongaren 

die we een toeko~at willen bieden. Er is bovendien in dat varband 

gezegd dat we dat mat een goed en goed florerend badrijfslaven willen 

doen. Er is aan groep dia we als jongeren op dat punt wansen toe te 

leveren aan dat gezonde bedrijfsleven. Wat is de moeilijkheid om dit 
juist onder het hoofdstuk onderwijs te laten zijn, omdat van dat onder

wijs de laatste paar maanden tot de algemene maning van de maatschappij 

een indruk is overgakomen dat men protesteert over dingen dia men niet 

allamaal begrijpt. Ik zou nadrukkelijk hetgaan wat ik nu zaggen wil 

niet willen rangschikkan onder pr~test van wel of niet inleveren. Ik 

zou uw aandacht de bewindeliadan en ook de 2e kamerfraktie vooral 
aandacht willen laten geven aan het artikel in het NRC gisterenavond 

van de hand van de voorzitter van de HBO-raad en waarin u de cijfers 

kunt aantreffen dat het hoger technisch onderwijs de afgelopen 

tien jaar heb je za nooit horen protesteren, maar er is systematisch 
door het ministerie door maatregelen die buiten alk overlag zijn gehou

den i$ ar dertig procent van de kapaciteit inganomsn. Terwijl aan het 

begin van de zeventiger jaren is vastgmsteld dat man precies wist welke 
kapaciteitan man daar aan mansen moest hebben. Deze groep mansen is 
ten onder gegaan in de afgelopen tien jaar aan het feit dat za het 

iedere keer wOêr hebben willen doen zondar te protesteren. Dia staan 
nu aan de grens en worden nu lat wel aan het eind van die pariode 

nu moaten zij in aan jaar tijd 11~ inleveren. Terwijl o.a. in drie 

jaar lang •••r 8,5~ door de TH moet wordan ingeleverd. Dit zijn ver
houdingen die op dat punt aan de bodem van dat onderwijs knagen en 

dat op het ogenblik aan de grens is. Het moeilijke is in deze omstandig

hedan dat uit te lichten boven het garumoar van het inleveren. Maar dit 

is het punt wat net de emmer doet overlopen. 

Dank u wal. Drie vragen voor de heer Dees. 

Hoger onderwijs. 
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De heer Deatman heeft een machtigingswet voorgesteld waarin de instroom 
naar de universiteiten en TH geregulierd wordt naar bohoefte, maat
schappelijke behoefte. Dat is de mening van de onderwijsdeskundige 

van de VVD. 

Dan is het woord man de heer Daas. 

Wat de collegegeldan betreft mijnhaar de voorzitter ligt er een voorstal 

no~ van het voxige kabinet CDA-D66 urn de colleg~gelden voor de uni

versite i ten en het hoge1· beroepsonderwijs aanzienlijk te verhogen. 
We hebben op zich be~rip vour de budgettaire argumenten die je ten 
grondslag aan det vooratel liggen. De begratingsproblematiek bij onder
wijs on wetendehappan is darmate groot dat het wal haast onvermijdelijk 
is om ook de eigen bijdrage voor het onderwijs om die te varhogen 

waer wa echter grote bezwaren tegen hebben, dat is dat dia verhoging 
van de collegegaldan dat dia erg groot is. Dat dat enkele honderden 

guldans ie. Haar de verantwoordelijkheid daarvoor die ligt niet bij de 
VVD, die ligt uitdrukk•lijk biJ de andere partijen, want hat is de VVD 

geweest die Juist de afgelopen jaren via amanda~enten en andere voor
utellen in het parlement regelMatig heeft gepleit om de collegegRlden 
te indexeren zodat ja van grote stelaalmatige verhogingen dat ja daarvan 
af zou kunnen :{,omen. Andere partij en hebben dia amendementen van de 
VVD in het verleden altijd verworpan en nu wordt helAas daarvan de 

rekening gepresenteerd. Overigens en ik kom dan op het tweede deel 
van de vraag vinden wij de aard van de problematiek zodanig dat de 
totstandkoming van een nieuw stelsel van studiefinanciering waarin de 
eigen onderwijsbijdrage zijn ingebed ~ia vinden ~~e des te urgenter. 
In het regeerakkoord ie daar een afspraak over gem~akt. Er staat aan 
zinsnede in het regeerakkoord dat er gestreefd zel wordEn naar een 
nieuw studiefirtllnciaringsstelsel waarin principieel wordt uitgegaan 

van de ei~en unefhankelijkheid en verantwoordelijkheid van de studenten. 
Dat staat er zo in. Er is echtar de begrijpslijka kanttekening bij gemeekt 

dat dat ~t~lHel pa~ ken worden ingevoerd wennaar de operatie budgettair 
neutraal kan verlopen en wanneer het baslag op de kepitalan~arkt niet 
te groot zal zijn. Onder dia clausules is de formulering in het 
programma vastgelegd. Vorige week hebben CDA en VVD aan motie in de 

tweede kamer ingediend die ook is aangenomen en waarin de ragering 
wordt uitgenodigd om aan dat stalaal varder te warkan en o~ in 1913 
nog een wetsontwerp in ta dienen dat voldoet aan de financiele rand

voorwaardan die zijn geformuleerd. En dat zou dus bijvoorbeeld kunnen 
batekanen dat zo'n nieuw stalaal gefaseerd galaidalijk te baginnen bij' 
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bijvoorbeeld de 16jarigan zou kunnen worden ingevoerd. Twaada punt de 

vragen ovar de ombuigingen in het hoger baroapaondarwijs. We hebban 

daar ter voorbereiding van de behandeling van ondarwijabegroting 

Jia zal plaats vindan in februari, hebban we met name over de ombuigingen 
in het hoger beroepsonderwijs en mat nama de HTSan hebban wij vragen 

gesteld. Wa zulla11 daar van de ragering eerst antwoord op moeten kunnen 

krijgen voordat wa een definitief eindoordeel kunnen hebben. Ik moet u 

wel in zijn alyemaenhaid zaggen dat zowel in het hoger baroepsonderwijs 

als bij Ja universiteiten dat in de afgalopen jaran flink ia omgebogen. 

Nat ia vooral ~naf 1J77 ~ij da universiteiten begonnen. Om aan enkel 

getal te no•man. Up cla univaraiteit is tussen 1977 an 1902 500 miljoen 
bezuinigd. ~a~r ~omt nog eano JOO miljoen voor da komende jaren bij. 

Ook in het hugar baroepaondarwijs ie niet ta ontkomen aan dit soort 
apardtiea. We hebben als VVD ar wol twee algemene opQarkingan bij. 

Ja moet zien te voorko~an dat du ombuigingen in het wetenschappalijk 

onderwijs en het ho~er beroupoondorwijs zodanig wordan gaeffectuaard 

dat dat aan ponda-pondsgewijze vardaling wordt. Dat als je dat doet 

dan loop je het risico dat ja da kwalitait van onderwijs en onderzoek 

gaat schadan. En daarom ia de nieuwe invalshoek dia wij ook altijd 

hebban bepleit dat ja in het hoger buroepsondarwijs an in hat we~an

schappelijk onderwijs dat ja tot harvarkavelingen komt, tot teak

vardalingen an cancantratie dia arop zijn gericht om de kwaliteit 

van onderwijs an anderzaak zovaal mogelijk onaangataat ta laten. 

Twaada punt specifiek voor het hoger beroepsonderwijs, omdat wa 

natuurlijk ook al daar enige jaren zien dat ar aan budgattai•a 
problematiek is, hebban wij als VVD bij da behandeling van da HBOwet 

maar ook bij ~agrotingsbahandalingan gezegd dat de baatadingsvrijhaid 

voor deze varman van onderwijs dat dia groter moet zijn. En nu is 

alles voor de HTS en voor het hoger baroepsonderwijs dia nog onder 

de mammoetwat vallen, nu is alles par vierkante cantimater geregeld. 
Elk dstail wordt door do rijk&overheicl voorgeschreven. Juist in tijdan 

Vdn krapte, van financiele krapte kan hst voor da scholen zalf voor 
d~ instituta:1 zalf aantrekkelijk zijn om maar vrijheid te krijgen 

in de bestading van de beperktara middelen zodat men zalf invloed kan 
uitoefenen op de prioriteiten dia wordan gestald. Het darde onderwerp 

dat aangesnaden WDrd dat is de vraa~ of ja bij de toelating van 

studenten tot hat hoger baroapsondarwijs en wetenschappalijk anderwijs 

het kritsrium van maatschappelijke behaafte aan afgestudeerden mag 
hanteren. Ik moet u z~ggon het ia ~isschien plezierig dat ds bewinds
lieden en bewindavrouwen dat dan galijk horen dat de fraktie hier 
heel grote problemen mee zal gaan krijgen. 
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Wij vinden dat we zeker gezien vanuit het liberals filosofie grote waarde 

moeten toekennen a~n da vrijheid van ontplooiing. [en vrijheid van 

ontplooiing die uiteraard niet onbeperkt kan zijn en ook zijn grenzen 

heeft. [n wenneer in dat verband dan gesproken wordt over de maatschap• 

pelijke behoefte aan afgestudeerden, dan vindan wij dat dat slament 

wel in de discuss~e mag worden betrokken ale het ga~t om de kapaciteits

planning, maar dat ia wat anders dan aan toelatingsatop. Wenneer je 

ga~t praten over de kapacitaitsplanning v~n zeer gespecialiseerde 

dure npleiding~n ~aarvan de afgeatuda~rdan later op do arboid~markt 

~~inig verva~g~nde mogeli~kheda~ hebben. Ma~r het ie wel een vraagetuk 
van algemene planninç va~ onderwijsvoorz.:f.eningcn. En het is wat wendara 

~en wan"<~er je de maatechappalijke behoeft~ als kritarium bij de 

b~pmling va~ de omv~ng van ~e i~etroom gaat hanteren. Bovendien is 

het ~o er wordt dnn gezegd ja er komen teveel fysiotherap~uten in ons 

land en daarom zou je de instro~m ven 'y~iotherapeutan di~ zou je gaan 
m~eten afstemmen op de maet?ch~ppelijke behoefte. De~r lijkt w~t voor te 

zeggen. Maar ~la je ~et uit kost~noverweging bekijkt dan zit daar toch 

niet el teveel in. Wan~ uit het onderzeek blijkt al dat de fysiothera

peuten die veweigerd worden die gaan in de regel HTS of TH studaren en 

dat zijn duurdere atudieriehtinqe~. Dus uit oogpunt van beheersing van 

overheidsuitgaven ia het ook geen juiste inval~hoek. Het zal in de 

fraktie nader besproken moet~n wo~den. Dok in de partijcommis~ie voor 

Hoger Onderwijs hebben ar een ~~tantal di~eus!!ierondes over plaats gevonden. 

MeF.lr tten \\raareehuwende vinger is dacht ik op zijn plaats. De 'raktie 
~teat er op zijn minst gereserveerd zo niet neQetief tegenover. 

Dank u zeer. !k ~ou tot een afronding willen komen. 

Mijnheer da voorzitter, afdeling Hengelo, mijnhe~r Hofk~mp. 
Ik heb een heel andsr s~ort vraag b~treffende het kleuter• en het 

l~ger ondcrwi!s. Zojuist heeft in de inleiding mijnheer Nijpels het 

onderwerp vrede, veiligheid en ver~ediging ven ons l~nd aenqeheald. 

E:r. ie r1p het ogenblik ook het onderwerp vred•aonderwijs aan de orde 

op zich aan goede zaak mits het gegeven wordt door integere en 
deskundige mensen. Heeft de VVD 2e kamerfraktie een etandpunt over vrad••

onderwij!! in!Jer-omen. Ze nes, dan zou de erf'deling Hengelo graag zien dat 
hier toeh ~p korte t~rmijn iets over gezegd zou worden. Kan ik hierover 

een antwn~rd krijgen. 

V~n de hee~ Evenhuie. 
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Op het congree hebben wij hier anderhalf jaar geleden ook ean diecuaaie 
over gehad o•dat in de onderwijs vakbeweging •et naMe in de ABOP de 
discussie over vredeeonderwije nogal ge•onopoliaeerd ia door 
deze club en in een sterk eenzijdig richting is gebogen. Eenzijdig in 
de zin van het ligt een beetje in het verlengde van het optreden van 
het IKV en dergelijke en soma nog scherper. En we hebben ons daar toen 
nogal tegen gekeerd omdat de eenzijdigheid daarbij botvierde en op de 
kinderen werd losgelaten. Daar zijn wij tegen. We hebben ar bij de 
bagroting vorig jaar ook opa .. l6ngan over gemaakt. En we zullen dat 
dit jaar weer doen. Ik wijs je er vardar op dat in de toekomstige 
baaieonderwije dit nog een veel indringendar punt van diecuesis gaat 
worden omdat de nieuwe wet met zich meebrengt datvakken zo dia in de 
traditionele zin werd gageven worden opgeheven. Althans dat wordt vaal 
ruimar gaintarpreteard en daar komen orientatiegebieden voor in de plaats 
en ik denk dat dit aan zaak ia dia wij mat z'n allen heel goed moaten 
volgende. Dat kan niet alleen geregeld worden in de tweede kamer. 
Wij kunnen daar wat opmerkingen over loslaten in de zin van opinievorming, 
maar voor de raat ia het straks een taak voor de scholen zelf om daar 
vor• aan te geven. De hele medezeggenschaparegeling zo die thans is 
ontwikkeld en dit jaar in werking ia getreden, vervolgens datgene wat 
in de wet op het basisonderwijs ia neergaachreven betekent dat die 
achalen vrij sterk autonoom gaan wordan om hier vorm aan te gaven. Maar 
het ken voor ons nooit endera betekenen dan dat alle kenten van de me
daille worden bekeken. 

Hegalo ia het volgende, er ia zojuist in de commissie onderwijs een 
plan aangenoMen om een onderwijsdeskundige aan te trekken die tot 
taak heeft te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om vredesonder
wijs in te voeren op de hengelaas scholen en het materiaal wat is 
verzameld en wat de achooladviasidanat kan doen. Nou is bij ons in de 
afdaling door studie door aan werkgroep gablaken dat te weinig op 
watanachappalijk gebied ia gedaan. Hoe staat de 2a kamerfraktie tegen
over aan zaak om vradaaondarwija op achalen in te voeren op korte 
termijn zondar dat de wetenschappelijke studie aan vooraf ia gegaan. 

Er ia wal aan watanachappalijke studie voor verricht, maar dia studie 
dia op dat terrain ia verricht, ondanks ia ar aan disar•6tia versehanen 
maar die mocht niet in Naderland worden uitgegeven, maar die is in 
Brussel uitgegeven, dia is bepaald niet waardevrij. En die kenmarkt zich 
nogal door eenzijdigheid. Ik blijf toch vindan dat hier voor allee een 
taak ia weggelegd voor de schoolgemeenschap zelf. De oudera dienen daar 
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nadrukkalijk bij ta wordan batrokkan an voorzover het vredesonderwijs 
betreft zoals u dat •aldt zal wordan ingevoerd in het lasrooster dan 
ia daar aan •o1alijkhaid voor. Da wat gaaft ar aan zakara rui•ta voor 
om endara varMan van onderwijs in de school naar voren ta brengen dan 
traditioneel te doen gebruikeliJk was. Maar hoa Ja dat inhoud gaat 
gaven dat ia aan zaak van bevoegd gezag, due of de gameante dan wel 
het schoolbaatuur ale hat om bijzondar onderwijs gaat en vooral de mada
zegganachapscommiseia en in feite natuurlijk da oudara dia bij het geheel 
zijn betrokken. Zo zit het ongeveer organisatorisch in elkaar. Wat voor 
ons van erg groot belang ia en die ppraap wil ik toch waleens harhalen 
dat daar waar vredesonderwijs wordt gagavan in de volstrekt eenzijdige 
zin van het woord en dan gaat het vooral om de pacifistische invala-
hoek dank ik dat wij daarover moaten wordan geinformaerd. Went hoe maar 
bewijzen wij krijgen van eenzijdigheid in dit opzicht, hoe starkar 
wij in de opinievorming etaan. Maar het ie in belangrijke mate aan zaak 
van opinievorming an iedere vorm van eenzijdigheid maat bij liberalen 
in het ondarwiJe vreemd zijn. 

Mevrouw Stijlink. 
Ik heb aan vraag over geld an dat is iets wat ons allamaal zeer bazig 
houdt. In krantenberichten laas ja dat hst nog staede erg slacht gaat 
mat de werkgelegenheid zowel in Naderland ale in het buitenland. Daar
naast hebban etaede ••ar landen laat van aan~agneranda economische 
graai. Nu ia het zo dat ik van da waak ik •aan dat het tijdans hat 
adiu• dat in de ka•ar was, dat ar aan financiele ••avallar geincaseaard 
was in Naderland a reieon van aan miljard gulden. Daarnaast laas ik 
in da kranten dat hat rentepeil teruggazakt is op hat niveau van aan 
paar jaar galadan. Nu wilde ik graag vragen is ar aan varband te ont
dekkan tueaan dia twee of ia het zo dat de krokussen na da winter da 
grond uitkomen of hebban za zich in het tijdstip vergist. 

Ik zag aan aantal bewindeliadan onrustig worden. Misschien dat mijnhaar 
de Korte daar iets over kan zeggen. Het spijt ma geweldig dat de aarets 
kamerladen nauwalijka aan bod komen, terwijl ook nog mevrouw Veder 
en da haar Hofman aanwazig zijn. Wa halen een acora van 50~ maar. 

Mijnheer da Korte. 
Mijnhaar de voorzitter het komt bijna niet maar voor dat ar nog meevallers 
te maldan zijn. En hier ia dan eindelijk aan kleine meevallar voor 
aan jaar geconstateerd. Nu denkt mateen de hela goegemeente in ds 
politiek, op het Binnenhof, dan zal dat ook wal ean mavallar zijn dia 
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naar volgend jaar toe zich op dezelfde manier vertaald. Maar ik heb 
mij in ieder gevel laten vergawieoen door de minister van financien 
dat hij zegt waas buitangawoon voorzichtig met deze meevallar in te 
rakenen voor het ko•ande jaar. Wij zullen het komende jaar omdat nou 

een keer onze bagroting in dit land zozeer is gaa••ald op aardgasinkomsten 
zullen wij alleen maar daar tegenover met tegenvallers te rakenen 
hebben. Dus het zou buitengewoon onverstandig zijn om dia ene miljard 
maar in de zak te gaan steken. Dwz daar kun ja leuke dingen mee doen. 

Overigens als ja die meevaller een keer hebt voor 1982 waar dat finan

cieringstekort al elle rekorde heeft overschreden dan moet ja daar dan 
ook alleen maar blij mee zijn en dan moet je dat niet onmiddellijk 
gaan weggeven. Met betrekking tot uw opmerkingen over het rantabelsid. 
Ik kan u zeggen dat wij ale VVDfraktie tijdans het debat over de 
regeringeverklaring hebban gezegd als ar een onderdeel ie waar je in 
dit land op dit moment ruimte hebt om te stimuleren den ia dat mbt 
het rentebeleid. We hebben namelijk aan overschot op de betalings-
balans dat zeer aanzienlijk is en dat geeft de mogelijkheid tot 
stimulering hoe namalijk tot stimulering in de zin dat het rentepeil, 
het relatieve rentepeil vargelaken bij het buitenland lager kan zijn. 
Ik heb de indruk dat de naderlandae bank op dit moment in samenwerking 
mat het ministaria van financien daar bijzonder goed werkzeem is. 
Js kunt dat constateren. De rente gaat omlaag en ook relatief omlaag. 
En ik dank dat dat een uitetekende zaak is. Maar els u zegt het moet 
nog aan kaar, ik dank laten we dat overlaten aan de deskundige handen 

van de heren Duiaanberg en Ruding en ik denk dat dat in goede hendan 
ie. 

En de haar Koning ziet toa. Mevrouw van Heist en Mijnheer sluit af. 

Dank u wal. U hebt in uw rede vooraf aan deze vergadering geepraken 

over Suriname en dat is een haal ander onderwerp hier nu ter tafel. 
Ik zal een korte vraag stellen en ik hoop dat mijnheer Wijsglas in 

staat zal zijn om die te beantwoorden. We zijn geschrokkan van hetgeen 
in Suriname is gebeurd en ik dacht dat dat met de mensenrechten te 
maken had. Wat doet Naderland hieraan om afgazien van de financiele 

gevolgen ook op menselijk terrein dit eoort terreurdaden te beperken. 

Ik denk niet dat de heer Wijsglas kan zaggen wat Naderland eraan doet 
maar wel wat de VVDfraktie vindt. 
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Voorzitter ik kan kort zijn, want u heeft het zalf gezegd in uw inleiding. 
De VVD en de VVDfraktie veroordelen met kracht dm afschuwelijke gebeur
tenissen die de afgelopen 48 uur in Suriname zijn voorgevallen. Het ia 
bijna ongelooflijk dat dat ja ik zou bijna zeggen brave Suriname aan 
de andere kent van de wereld blijkt zich lengzamerhend te ontwikkelen 
tot een keiharde zuid amerikaanae •ilitaire dictatuur. Dat wat daar 
gebeurt is onacceptabel. U heeft het zelf gezegd voorzitter. Wat doet 
de VVD fraktie er aan. Volgende week zullen wij met de nederlendse 
regering in overleg treden over de gevolgen die we moaten trekken. 
We hebben met Surin•ma zeer intensieve bandan gebaseerd op ons 
gemeenschappalijk verladen. Nu gebaseerd op uitgebreide betrekkingen 
onder meer op het gebied ven de ontwikkelingssemenwerking. Wij zijn 
van mening dat in de komende week al die bandan rustig maar op korte 
termijn door regering en parlement heroverwogen zullen moaten worden en 
dat ook u heeft het gezegd voorzitter de ontwikkelingssamenwerking 
daarbij betrokken moet worden. 

Snel-Heemskerk. 
~ag ik via de voorzitter aan de heer Nijpels een ludieke vraag stellen 
en dat is het afgelopen stemgedrag van het CDA o.a. de loyalisten in 
welke mate heeft dat stemgodrag een deuk gebracht in het ragearkrEcht 
van ene kabinet. Ten tweede tijdens de verkiezingen heeft u naast 
van Açt gezeten en gezegd dat voormelige virus waar Wiegal zo onder 
geledan heeft zal niet maar voorkomen. Van Agt dia zei nou daar kan je 
op steunen. 2o ie van Agt weg. In hoeverre is Lubbers, kwalitatief 
dan mindar ven gezag. Dat ie wat ik wilde vragen. 

Wat een prachtige afaluitanda vraag. Het woord ie aan de haar Nijpals. 

Ik heb in een paar interviews de afgelopen weken gezegd dat ik de 
çang van zeken rond de formatie af en toa grijze heren heb gekregen. 
Over een aantal politieke kwesties. Tijdens de campagne heb ik ook 
een paar keer de wens uitgeeproken dat ik de komende jaren ook gaan 
grijze haren zou krijgen door het hernieuwd optraden van loyalisten 
binnen de CDA 2e kamarfraktia. Het was overigene voor mij ook een 
nogal verrassende mededeling op het moment dat ik vernam, ik kreeg dat 
even voor die tijd te horen dat de heer van Agt niet bereid was een 
tweede of vierde kandidatuur als minieter president te aanvaarden. Ik 
kwam dus toen tot de ontdekking dat ik in feite een aantal weken had 
zitten te onderhandelen met de toekomstige minister president. 
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Dat ;aeft tach altijd een wat bijzondor gevoel. Het ia ook voor de 

p0litieke afweging en voor de p~litieke afstelling in d0t toch van groot 

balang. Het was overigons niet alleen de heer va~ Agt, hot was oo~ de 

~~er Buckm~n an d~ heer Lubbe~s in de spreekbeurt dio hebben gezegd 
dat het klaar zou zijn ~at hnt loyalisme. Nou Moet je als politicus 

vertrouwen hsbben in de mensheid en zeker vertrouwen hebben in de 

colleg~'s waarmee je samenwerkt. En ik ga er dan voorshands ook 

van uit dat de uitspraken die zijn gsdaan door de CDAtop, namolijk 

dat hat uit zou ~ijn met loyalisme, dat als het we~r de kop op zou 

steken het met harde hand zou worden teruggemept, dat de CDAtop 

zich houdt aan die toezeggingen. Ik vind het niet terecht om uit deze 
stemming zoals die deze week in de kamer heeft pl~ats gevonden 

onmiddellijk al de conclusies te trekken dat er sprake is van een 

hernieuwd loyaliame. U weet dat het tijdens de vorige rit toen met 

n~me de heer Rietkerk daar grijze haren van heeft gekregen dat het toen 
zo was dat het niet alleen ging over de kDrnwapenkwestie, maar ook 

over sociaal aconomigche k~•esties, ook ovar zuid amerika en ook over 

een groot aantal andere zaken. Op dit moment ia er alleen sprake geweest 

van een afwijkend stemgedrag tav die freesaituatia. Ik ga ervan uit 
dat dat t.a.v. de kernwapenkwestie ook de komende jaren bij h~t CDA 

moeilijk zal blijken te liggen, maar ik ga er ook venuit dat het 

loyelisme zich in ieder geval wat betreft de kwastfee zal beperken tnt 
dit punt en ik vind ook dat wij als VVD d~t mogen vragen van hat CDA. 

Niat nllmen dat ze dat baloofd hebben voor de campagne en tijdens 

de campagne. Vooral ook omdat ons land en dat is echt mijn over-

tuiging het ap dit moment niet kan gebruiken els regeringspartijen 

over welke kwestie rlan o~k de komende j~ren weer voortdurend verdeeld 

geen optreden. 

Dames en heren in die eensge%indheid schors ik de vergadering tot 

morgenochtend half tien. 

Dames en heren ik zou graag de vergadering willen hero~enen en u allen 

hartelijk welkom heten op dit toch wat vroege uur o~ de zaterdagmorgen. 

Even aan u voorstellen aan de linkerkant voor u mevrouw Kamp en de 
heer Verweij ven de commissie die mij zullen bijstaan en achter mij 

direkt de rest van de commiseie, hoe~el niet iedereen aanwezig is 

mevrouw Terpstra laat zich ver~ntschuldigen omdat zij ziek is. En mis
schien is hat even goad om te ze~gan dat in het stembureau zijn benoemd 
mevrouw ter Haar uit neventer, de heer Dullaert uit Zwolle, mevrouw 

Schut uit Stein, de heer Jansen uit Bussum en da heer Veenman uit 
's Graveland. 
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Vcordnt wij gnan b~ginnen met de amendementen en de Moties is het misschien 
cncd om voor alle duidelijkheid noq ev~n acn u te v~egen duidAlijk 
praten. Grije ~o 10 aternm~n, ge~l 5 stemmen ~n c~enje 1 ~tem. 

!~ zou don nu ~rang het woord willen geven aan mevrouw Kamp om een 

kcrte toelichting te geven. 

n~nk u wel mevrnuw de vn~rz!tter, d~mes en heren. De w~~k~roep die op 

v~~z~ek v~n het hnnfdbeetuur een discussienota heeft g~~ehrev~n over het 

ouderenbeleid heeft deza no~e bewust g~no~md het ouderenbeleid op weg 

naar 2000. Hiermee ha~r bescheidenheid aangevend det zij niet de preven

tie heeft te weten ho~ in het jaar 200 het oude~enbeleid eruit zal 

moeten zien. Tevens eengevend det beleid meken ee~ proces i~ aansluitend 

op gisteren near vend~ag op weg naar morgen. Ale we den neer gi~teren 

kijken dan 'Jeten we d~t de eendacht erg geconcentreerd was op ds zorg 

voor de verpl~girtgen sn verzorgingabehoeftige beja~rden alsmede op het 
~o zelf~tendig mogelijk late" zijn ven de bejaarden in zijn omgeving. 

Moment~el etann als items !n het beleid centraal het brengen van eeman

hang in de voorzieningen alsmede deze beter op elkaar ef te stemmen. 

Teven~ het nmo~ciperen van de ouderen met endera woorden het betrakken 

v~n de ouder~n zelf bij allerlei zaken. Dus niet vnor, maar voor en 
d~or de ouderen z~lf e~n stuk beleid maken. U ken ~ok zien dat we dat 
i~ dn werkgroep hebbgn ge~robeerd ~le u kijkt na~r de ~~rn~nstelling 

v~n de leeftijd v~n d~ werkgroep. Dan hebben we geprobeerd o~ beleid 

te rnaken Met d~ ouderen zelf. Veel zaken weten we nooit altijd zeker, 

~~ar in het ouderenbeleid op weg naar 2000 is het bekend dat het aantal 

o•Jderen toeneemt met dsarbinnan rvlatiaf gezien een sterke groei 

V8n de zeer ouderen onder ong. Op di.t moment is 11,5~ v~n de bevolking 

qer~kend tot de eetegoria boven de 65. In het jear 2000 zel dat bijna 

14~ zijn. Wij weten det bij galijkblijvend beleid het beslag op de 

~nl.lectieve ~iddelen d~erd~or in de voorziDningenef~~~ erg aal toenemen. 

~lh~ewel wij in de werkgroep zien det die druk op de collectieve voorzien

ingen toch eigenlijk als vanzelfsprekend is men•n we toch d8t we met u 

~aetan zoeken naar ereatieve moementen om toch die ko~tanuitgeve 

zoveel mogelijk te beperken. Alhoewel wij dan ook anderetrapen als 

werkgroep het brengen van afstemmen en samenheng in de voorzieningen 

menen we dat in de tachtiger jaren waarvoor we nu ook staan het belaid 

otlk gericht moet zijn op hat intergraren van de ouderen 6n onze samenleving. 
w~ zullen de negatieve beeldvorming moet~n omzetten in een positieve. 

Unt i~ een opvoedingeprocee eigenlijk aok nog een cultureel proces 

wat ~ijn tijd zal hebben. 
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Want wo zulle;, iedsr van ons weer moeten weten, we zullen waer rnaaten 

vo~len Jat hat ouder wordsn als vanzelfsprakend bij het lev~n hoort. 

En Jat bstu~~nt dat wa~rda~ o1a jong zijn, carri~ra rnakan aantrek~slijk 

zijn ~iet allu~n Ja Wd~=de~ zijn, maa= dat we ook ~at aAndacht zoudan 

~~etoll ~abb~n vo~r lev~nservaring, vonr wijs~e!d, vo~r te kunnen luisteren. 

TJgelijkartijd betek~nt het dat we da oude~sn z~veel me~r ~oeten laten 

zi~n wat zs ai;~nl~jk zalf ~•~1 kunnen. Dat betokant ~ok dst wij het 

vrijwilliJer~wer~ opnieuw willen sti~uleron ank 2ndor cudererl ~el~. 

Bij ddt vrijwilligerswerk g3at het er nist alleon ~m dat wij willen 

prJberen om toch niet ds collectisv~ voorzieningen zoveql m~gelijk uit 

ts br~ijen, ~aa: tegelijk~rtijd beteksnt het ook h~t vrijwilligerswerk 

ma~r ook ~13 ~e ouderen V3or alk~ar wat dosn dat dat een etuk zing~ving 

voor hun loven bet3kent. Wij menen den ~ok als werkgroep dat toch degene 

die ook aan onze zorg zijn toavertrouwd dat hat onk daarbinnen tijd 

is om mogelijkerwijze te danken aan wat het ontwikkelen van flexibele 

~orgpakk~tten. Eigenlijk iets maar zorgen dat we de hulp op maat snijdan 

en ni~t iederaan een stand~a~dpakket gaven. Era has het anders kan voor

zitter in aan liberale partij dat ook het beleidastraven erop gericht 

zou moeten 2ijn om mensen te aktiveren om zich reeds vroeg zowel 

~eestelijk als matariaal zich reeds voor ta b•raid6n ~u op hu+. ouder 

wordan. Dat in de afdalin~en uitvoerig over de nota i9 gediscussieerd 

v~rh~ugt d3 warkgroap. Zij hee~t ar t~~alijkertijd alle bsgrip voor 

w~t aak verwoord is in 9en m~tia dat da tijd die u danrv~or gakr3gen 

~aaft toch in wez~n takort was. Ik dank u wol. 

I!: zcu dan willen overgaan tot da eerste motio van vandaag nr. 92 ven de 

afdeling VoarburJ waar am aan duidelijk en leesbaar naderlands gevraagd 

~ardt a~ inderdaad uw laat9te opmorking sneller door kunnen geven ~an 

onze ledan. Ik wil graag nog even aan ~pmerking maken wat het laatste 

botraft. H~t hoofdbaatuur ia hot daar natuurlijk ha!smadl mee eens 

m probeert hst aan alle kanten maar soms om zser praktiachs redenen 

is het arg maailijk sn pr~beart u zo snel mogelijk de n~ta•a, de 

inf~rm~tia ~ie u nodig heo~t te gave11. Ma~r lp aan gagaven mament 

hnud~ ook hat kunnen op het aakrata~i3at op. I~c wil dan nu in stemming 

brengen. De commis~ia ia voor. Kunt und3armea akkoord gaan. Dank U. 

Dan 93 van Hengelo, Wordt gavra~gd niet over te nomen en wel om 

praktische redansn. 

Van Veldhuizen Hengelo. 

Dat da nota het balaid a~ngaeft op weg na~r de jaren 2000. Als ik de 

stallingen 4 tm 6 bekijk behalat dat dingen die nu aan de orde zijn 
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en in de ~erste een, twee jaar opgelo~t gaan worden. Het lijkt me niet 

z..innig ma bij een nota die gaat OV(lr hut beleid tot de jaren 2000 

stsllingan op t~ neman die op z~ karte termijnbel~id g~~lcht zijn. 

~i u ha~ben dan u ok duidelij ;, voorgestild om een nieU\l~ a telling 3a op 

ta nemen in 124 is dat an die te gabrui~on als basis voor een aantal 

~unc:uoi~a dia kunnen meehelpan tot ~et vo:rnsn v~n een belaid vaar 

j~ sorotkomanda paur J~r~n- Daarbij vroegen wij uno af wat do opmurking 

clat hot on praktische r~danon afgewezen was welk~ ddt inhield. De tekst 

c:.e \Üj bij stelling 3a noer;,.::;n is ove:~:·igans afkomstig uit ~e nota op 

bludzij de 9. 

Du:,k U. Mevrouw Kamp. 

Wi~ n1u~nd~n alti we~kgroep dat we tuch ean aantal stellingen moeaten 

opne1111Jn op et!l't mc1uent dat u met name zeg-:; dat etallin~ 4 aan conclusie 

is t~rwi~l dut toch ~en beleidsstr~ven i~ wat ook in de verkiezingen 

enorm naar varen i u gebracht .. Wij leggen u opniauw voor orn met name 

punt 4 uit te spreken. Dus wiJ vinden dat toch niet op zo korte termijn. 

Er zijn op zich netuurlijk een aantal conclusies die herhaald worden 

~n de atellingen die ook in da nota zijn. Wij meenden dat het goed was 

dat u onderstreept dat de strekking van het verhaal wat wij aan U geven 

apni~uw ~mdat u weet da~ u all~en maar iets kan zeggen over de a~endamenten 

als ledenvergadering an niet ove~ de nota dat we da~rcm uok hut adviaa 

yoven vo~r onderstraap wut wij voorstellen. 

EG dat vinden ~ij opm zich jammar urndut dat niet getuigt van een visie 

echt tot 2000. Het zijn acht din~en di~ in de eerste paar jaar opgelost 

1r.oeten \~ordt:n. En wij zoudon dit Qraa-J in stemming zier.. 

:~e hee:r r"1e:.j e:ran. 

Voorzitter ik apreek over punt 93 niet persoonlijk, maar daze keer 

namene de ondercentrale Gooi• en Vechtstreek. En ga dan in op het 

duelisme wa~x ik gistaren al in anrle~ varband op heb gew~zsn. D~t 

duali~me batekent dot we niet kunnen doen dacht ik wat do ~fdeling 

Henyelo w!l namelijk als algemene vergadering dia conclusies aan het 

aincl var: het stuk opnemen. Ale algemene vevgadering kunnen we 4, 5 en 

6 ~la we dat willan verwarpen en dan aan de commiasi~ in overweging 

geven in haar tekst rekening te houden met ten deze in de ve~gadering 

yeuitte ~enuen~cht ik. En daar wou ik graag dan nog een paar algemene 

opmerkingen over de hele nota aon~etknopen. Na~ens die ondercentrale 

Guoi- en Vachtstreek. 
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Dat verzoek oun die commissie cru daarmee x·ekening te houden dat kan 

dan ook ~og maar alleen indien de nota in gewijzigde vorm wasr wordt 

uituebracht. Niot C.ÎOL1X de vvn. maa:c dOOl.' de comr.desie ZOtJlS dat gieteren

Middag het vou~ne~en bleek te zijn t.o.v. het patientanbeleid. Toch 

v2·agcr1 ,'IIQ ons af of dat zinvol is om e~n discussienota waarover ie 

gediacussieerd na het eind van de discueeio weer uit te ~even in welke 

Ut1~·m dan nok E::n -toc;h iet;, meer toelichting dan ik gisteren bij het 

~~tic11tenbeleid heb yev=eagd =ou ik hierQmtrent yraug horen n~v wat 

i~ noy vcrdar heb op te mer~er1 over de inhüud van die nota. Wij dis

cubsi~ren over de ~tellingen, we stellen die vaat en dan lijkt het vol• 

doende om daerm~e naar buiten ts treden. Er ia trouwene ook een dualisme 

tuusen de notu er1 do atellingen. Er zijn tekmtgedaelte waa~bij geen 

stellingen ziJn uitgebracht, maar duar tagenov~r zijn er ook wel 

Atellingen waurven de gedont uitspraak of aanbevelingen in de not8 niet 

1~uid~lij k zij 11 tJntlurbou,~d of GDms zol fs nau~1elij ka ir. die tekst zijn 

+eruu te vindt?n .. tlugrnEto.ls dël·t hoe·rt helEmaal geen bezwear te .zijn als 

we de atellingen v~etstellcn, maar hst verband met de note iu wat typisch. 
En in die nets en ook in die nota ven gisteren hebben wiJ nog een ander 

cluolisme bemerkt. Nemelijk dat ez op de uitepreken dia de VVD een jaar 

IJOleden in het ve:rkie:zingeprrJgrantma en of in liber~:;cl man i feE.ït heeft 

gedaen zo weinig \•Oidt te~u~geQr~pen. Soms vind je hetzelfde terug in 

~nde2e be~•oordingen. SoMs vindt je het niet teEug en je zou meer concis

tentie in de ba~oordingen en in de stondpunten hebben gewild. En in 

dot opzicht heeft onze ondercentrale bezweren tagen de inleiding en 

punt 1 van de nota ouderenbsleid. We vindan in die inleiding de VVD 

vindt en d~n staan daar een ~•nt~l gedachtenstreepjes ~n bovmr.dien 

hoopt de VVD dat stoat dus op lladzijde 7 van ons stuk in de rechter

~olom. En d~arna komt paraQrasf 1 met liberale uitgbngapuntsn. Mat 

~ gedachtenatrsepjes. Van die negen heb ik er bij goed zoeken vior 

~crug kunnen vinden in ons verkiezingsprogramma. Dat mogen wij met alkaar 

dct meg iedere WDar het uitgangspunt van de liberale partij de VVD 

r•oeMm. r~aar die ar1dera vijf, die eerste drie gedachtestreepjes en de 

leütate twe~ die vir1den we niet terug althanL ik heb zu niat te~ug kunnen 

vindc~ en ~ij maken du~ bez~ear dat die nota suggerosrt dat de VVD hat 

een en an~er vindt. Ik heb daarnet opgemerkt dat mevrouw Kamp in haar 

inleiding v&n het derde gedschteetreepjc al een beetje afstand nam, 

wer:t ze heeft döErbij benadrukt dat alles op maat van de betrokkenen 

of de betrokkenb moest zijn toegesneden. En daar staat nu juist dat 

het een al~ereeen beleid meet zijn en dat je pas in bepaalde gevallen 

specifiek gaet beginnen. 
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Dsar kunn~n we niet over discussie=an. Wij kunnen ook niet discussieren 

over het eersta gedachtestreepje wnar ook nog t~el wat gegronde bezweren 
togen oen wat overdravan banedering zijn aan te voeren. ~n ik zou dus 

voorzover u vasthoudt uan het opnieuw publiceren van een aangepaste 
d.iscussienota in to~elk~?. vorg en onder walf!e naam dan ook, waarover wiJ 

çp:.·aau r.og wat vernemBn in ieder gave! in ovar1.veging willen gaven dat 
•,;~aar de VVD vindt Fm de VVD hoopt da commissie diet het tekent, :zou 
"t8ket..en ervnn ma2kt de 1:ommissis vinclt en de comrnistöie hoopt dat ar 

F.on beleid z~l worden guvoe~è zus en zn. En dat het woerd liberale 
uitgangspunten wat ean aug,estie w~kt dia niet Juist is tenzij u mij 
de vindpleetsen kunt geven va:n gedano uitapraken dat de liberale uit

a~ngspunten worden vervangen door uitgangspunten. Dan zijn het uitgange• 

punten ven de commissie, d~t is voor haor rekening in welke vorm van 
publicatie dan ook. Maar de VVD uitapraken in de ochuanen schuiven 
terecht o1" onterecl;t wern:.· c!e VVD zich niet over heeft uitgasproken en 
vandaag niet ken uitspreken lijkt het ons onjuist. 

Mevrouw Kamp. 

Ik dAcht dat de werkçroep de opffierkingen van mijnheer MaiJaran over de 
punten die hij zegt van de VVD vindt om dat mee ta nemen rmdakticneel 
geen enkel punt vr,n de werkgroep. Ik dacht wel dat wiJ vonden bij het 

uitgEngepunt van liberale uitgGngspunten det enerzijds betrokken is 
punten die door da paxtij ziJn anngenc~en. Ook endere punten die wij 

meendt=U"! sls wa:-kg:roep die bi~ h11t vcrmgeven van dit beleid zoudan 

moeten spelen. OnafhankeliJk of die ergens in officiele stukken van 
de partij zijn verwoord. We zullen Btin aantal van uw suggesties over
nemen. Wel ie het :zo dat het punt wat u constateert dat tussen de 

stellingen en tussen de r.cta een discrep~ntie is, det heddan wiJ ook. 
Wij kwa•en biJ het hnofdbestuur met veel meer stallingen die lettarlijk 
wel waren gebaseerd op de tekst, maar op verzoek ven het hoofdbestuur 
in Bvenwichti;heicl met datgene wat door de werkgroep van pationten
beleid hebben wij cla stallingen wat te~uggebracht waardoor ze in aan 
zeer korte tijd en in een kort tijdsbesleg teruggebracht mceHt&n wordan 
~1eerdoor ik hsel yoed ~n do werkgroep be;rip heeft als de vergadering 
zegt wij zien daarin dat die etellin9en niet altijd letterlijk kloppen 
met de tekst van da note. Of we het ~~el of niet uitgeven ven de dis
cussienota zou ik lever even het woerd geven aan mevrouw van Raalte. 

Zaels ik gist~ren al zei mijnheer Meijeran zal dat aan punt zijn. 
Stsllingen praten wij vendmag over, worden aangenomen, aengevuldm 
9ewijzi~d noemt u maar op. 
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Ale ondarateuning, onderbouwing van aan aantal van daze stallingen ia 

de nota bedoeld. !n ale zodanig ia het •iaachien goed o• dat nog aena 
duidelijk aan te gaven. Maar gistaren zijn ar ook een aantal taketen 

of ie toegezetd dat er een eental takaten ~ou wordan varwerkt f.n 
de nota ven het petientenbelaid. Ik denk ook niet dat wij onze oertij 

kunnen ontzeg~en de note's ornieuw terug te geven ook mat dia herzianin~en. 

Ik zou nu greep even terug willen neer 93 efdeling Hangel~. Handheeft 

dit amendement. Stemminp. Grijs voor, te~en. Geel voor, te~en. Oranje 

voor, tegen. Verworpen. 

Dan geen wij neer etellinq 1 emendement nr. 94 ven de afdeling Zwol!~. 
Maar ik zou eerst met u w1.llen ~een nePr 102 omdat det amendement ven 

de afdeling Hen~elo nng beter qeaeht wordt. Kunt U ekknord "aan met het 

overnamen ven het advies ven de commissie. Amendement 102 van de afdeling 
Hengelo. Gaat u daarmee akkoord. 

Ik ben Boa van de efdelinq Leeuwarden. voorzitter van een verzorpingshui"• 
Ik wou even over stelling 1 rreten elR het ma~ vind ik eigenlijk een 

beetje open deur intrapp•n om het zwart ~it te spreken. Amendement 

102 maakt er ei~enlijk, accentueert het nog. En ik geloof er nemelijk 

niet ine. Al" voorzitter ven aan verzorgingshuis heh ik na~r vor~n 
gebracht, niet nm deskundigheid, ~s~r om te !eten 2ien det ik niet 

zoveel illu~iae heb op det ~ebied. Ik ~elonf nemelijk niet in die 

opvoedin~. Ik ~eloof namelijk det de ouderen zelf mnetan ror~en dat 78 

ar zijn en ik varwacht niet• Vflln opvaec:tintten en der'-feli.jke dingen MeeJ>. 

Na•alijk ik wou toch ook pxberen, ••9 ik •••nde•ent 9a daar bij betrekken. 

Det ie neMelijk ale dat aftn~eno•en wordt ook ••t de toavae~in~ ven de 
commissie den zeg ik nou dan wordt stelling 1 heleMfllal een nevel W8t 

weinig zin meer heeft, weini~ vooretelt. W~nt demnerati~arin~ is 

goed en bewnnere ~·~~en~eh~p "even ie onk ~rimP. MAar je mnet geen 
illueie hebben dpt Ple je hewonere Zl!tiJf'!&n~~teh"f" geeft rf~~tt het huis npen 

wordt. Het wordt een gesloten huie met de deur np slot. [n daPrnm wil 

ik eigenlijk vooretelletn verwerpt u etel.l1n~ 96 en 10'- en eig~tnlijk 
zou etellin~ 1 het beete zijn, met het eerste stuk ven de zin en ne 

tenzij z~u dat moeten vervellen. 

Dank u w~tl. 

Mevrouw Hertgers. 

Ik wou vraoen waarom Moet de deur op slot. 
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Ik ken weinig variatie aanbrengen-mijn naam ia ook Boa an ik apraak 

namaea da afdaling Zwolle. Maar er zijn maar mensen dia Fikkie heten. 
Het problaam van da afdaling Zwolle nu achteraf bakijkende is het 

volgende dat ik dank dat da afdaling Zwolle da discussie deer kannanda 
wal vrede zou hebban mat overname neer 102, maar ik dank dat het 
wal moeilijkheden levart tsv da aarsta zin. Want dat is het punt 
wat in de discussie duidelijk naar voren is gekomen. Het begrip 
emancipatie is een lanen vanuit aan haal endara situatie. Het begrip 
emancipatie komt uit aan situatie waarin dus menaan nog volop in het 
leven staan en waar za dan vinden dus in da ze wereld dat ar dus de 
varschillende varhoudingen moeten worden hersteld. Maar wij zijn 
van mening dat an dat was ook in de discussie de oorspronkelijke 
bedoelingtoen dat amandamant werd aanganomen in Zwolle. Maar wa hebban 

het wat eenvoudiger opgestald. Wij vindan ons veel meer in plaats ven 
die aarsta zin in het amandamant 95. Want wij zijn van maning dat oudaren 
op zich el zelfstandig waren en volwaardig waren in de maatschappij an 
dat wa za niet willen aerat tot bejaarden ven daze tijd willen brengen 

en za dan waar gaan emanciperen. Ik dank dat het vaal batar is dat 
wa za zelfstandig an volwaardig waren za an dat blijvan za. Dat wordt 
in dat volgende amandamant van Rijswijk goed verwoord. Went ik dank 
dat Zwolle zich volstrekt mat uw gedachtegang om het wat duidelijker 
ta zaggen zoals in 102, maar dan wal graag dat aarsta zinnetje. 
Hoe u dat technisch qua vargadering varwoord waat ik niet. Ik probeer 

da gedachtengang zo goed mogelijk naar voren ta brangan. 

Ik ban mevrouw van Nishof van de afdaling Naarden. 
Wij zoudan ook arg graag het woord emancipatie veranderd willen zien. 

Ik ban het dus eens mat de vorige spreker. 

Commissie. 
Klein van de afdaling Nijmegen. 

Het problaam vindan wij dat het eersta zinnatje de emancipatie dient 
bevorderd te wordan niets te maken heeft m.i. met het zinnetje wat 
daarna komt. Dat heeft namalijk te maken over de beeldvorming. En 
het eerste heeft te maken over de emancipatie het proces ven da bejaarden 
zelve. Dus vandaar als ja zegt van da •••ncipatiaprocas dient bevorderd 
te wordan dan ie uiteraard dia beeldvorming naar de buitenwereld en 
da plaats ven de manaan haal belangrijk, maar ja dient ook iets aktiafs 
erbij te batrakkan en daarom stal ik voor de eensluiting aan amandamant 
102 wat op zich wal akkoord is gezien het aktievare alemant van da 
oudaren om daar het amandamant van da afdaling Nijmegen achtereen ta zattan. 
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Wat juist waar ingaat over hoe ja die bavrodering dia emancipatie 

bevorderen hoe ja dia vertaalt. En dat ia dus amanda•ent 100. 

Mevrouw Kamp. 

Ik dank toch dat de werkgroep voorkeur heeft voor het woord emancipatie. 

Ja zou ook kunnen zaggen de intargratia, maar wij menen dat ook de oudaren 

zalf maar ook de samenleving bij het woord toch nog aan stuk ontwikkeling 

moet doormaken om de oudaren als vilwaardige mensen te accepteren in 

de samenleving. Wij denken ook dat toch een negatieve beeldvorming 

daarover bestaat. Dat betekent niet alleen dat de mAn dia zojuist aan 

het woord tas dat het gaat om de oudaren dia opganomen zijn in aan 
varzorgingatahuia. Het gaat om alla ouderen. En als het dan gaat om de 

beeldvorming daarover dan hebben wij in de werkgroep bijna de voorbaalden 

genoemd dat ale ja aan jonge kinderen vraagt om iets te tekenen over 

ouderen dat za dan opa en oma eigenlijk tekenen bijna hulpbehoevend 

terwijl dat helameel niet waar ia. 85~ van de ouderen woont gewoon 

zelfstandig. Maar het is bijna niet het beeld wat we hebben. Als je 

aan menaan op middelbare leeftijd vraagt of man iets weet over de 
oudaren dan zaggen velen dat het aantal voorzieningen maat toanemen 

omdat za straks dankan van oh god ik moet •iaachian wal hulp gaan geven. 

Wij manen door dia stalling en door het woord emancipatie te gebruiken 

dat ar toch nog aan proces zoals bij de vrouwenbeweging bij het woord 

emancipatie gaat het om het ach**r of inhalen van achterstandsituaties 
dat daardoor wij de voorkeur haddan voor het woord emancipatie. Maar 

als de vargadering dat woord zou willen varvangen toch de voorkeur heeft 

voor intergratie ia er in de commissie gaan bezwaar. Maar wij pleiten 

toch voor stalling 102 dia dat aktiever toch naar voren brengt. Dan 

moet ik haal even lazen naar de aanvulling van 100. Geen bezwaar om dan 

daarbij, maar wij manen dat dat in stalling 102 op zich opganomen is. 

Maar als de vargadering duidelijker vindt om iets nog maar te zaggen 
over die jong bejaarden is ar gaan bezwaar om ons voorstal terug te 

nemen en ook 100 u voor te stellen aan te nemen. 

Dus 102 en 100. 

Ik wou nog steeds vragen waarvoor moet die deur op slot bij de bejaarden. 

Ik vind het wel een lachertje, maar ik bedoel waarom moet bij normale 

bejaarden de deur op slot. Dat is toch helamaal niet nodig, die m•nsen 
lopen toch niet weg. 
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Ik wil daar een volledig antwoord op hebben. Ik ban zalf gediplomeerd 

varpleegstar en ik ben bejaardenverzorgster, maar bij ons gingen de 

deuren niet op slot. 

Ik ben Bos. 

Het was niet de bedoeling om te zatten de deur op slot, de deur moet juist 

open. Maar ale het aan de bejaarden wordt overgelaten dan gaat de deur 

wel op slot. De bewoners van het huis hebban de neiging o• de deur 

op slot te houdan voor de bewoners uit de omgeving. Dat wou ik 

eigenlijk zeggen. Dus het is gevaar ale je zegt de wens van de bewoners 

naar voren wordt, aan kans krijgt dan heb ik geen enkale illusie dat 

de deur open blijft. 

Ik denk dat juist dat inbrengen van de discussie over die deur wal of 

niet op slot juist kenmerkend is voor het onjuiste van het gebruik 

emancipatie en ook het ve~pt gebruik maken van een stuk emancipatie 

door intergratie. Beiden zijn een opstelling van de kant van ons als 

dan misschien nog niet bejaarden dat wij wel zullen zaggen hoe het 

met hun zal moaten gebeuren. En daarom verwoord de uitgangspunten van 

Rijswijk die zegt ze zijn zelfstandig volwaardige mansen en zij dienen 

dat te blijven. En alle varhalen over emencipatia-intargretia. U kunt 

galijk hebban wanneer u het niet over bajeardentehuizan hebt, maar ik 

dank dat we aan haal klein afschijnseltja hebben ven de realiteit in 

bejaardentehuizen. Ik moet u eerlijk zaggen dat ik dat samenspel, juiat 

dat spanningsveld van meneen binnen die bejaardentehuizen dia proberen 

r.og iete te maken van bewonerscommieaiee etc. dat epanningaveld ven 

het niet begrijpan van besturen etc. en direktie• en van dat kunnen 

jullie niet, dat moet voorkoaan worden. Za moaten mat vlag en wimpal 

ook het bejaardenhuis binnenkomen en door iederaan aanvaard wordan als 

mens die daar ook hun bijdrage aan leveren. Op hun niveau en ze moaten 

blijvan voor ons allameel en dat dienen we als partij duidelijk uit te 

spreken. Ze zijn volwaardige leden ven de maatscheppij en za dienen dat 

te blijven. En elke emancipatie is eerst moet je er doorheen en den 

zullen wij ze wel weer op hun plekje zetten weer ze dat kunnen doen. 

En dat is fout. 

Meijeran. 

Voorzitter ik kon niet meeklappen want ik had iets in mijn handen, maar 

dat zou ik graag hebban gedaan. Ik spraak nu als bejaarde zoele u dat 
dan noemt. Ik zou als bejaarde mede namana mijn echtgenote willen 
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zeggen dat wij met emancipatie een intergratie de grootste problemen 

hebben ala u ons die tar~en wilt toedichten als wij daareeM moeten 
worden onderworpen of er aan deal moeten hebben. Wij hebben persoon

lijk gaan enkele moeilijkheid mat de manier zoals onze kleinkinderen 

ons allemaal niet uittakenen en ik zou due amendement 95 maar dat wee 

dan dat applaus noQ ven harte ~illsn onderstrepen. 

Budding afdeling 's Gravazande. 

In de voorgaande diecuesis is die motie 96 van '• Gravazande ook el 
een keer ter sprake gebracht in verband met de taak en de funktie 
die de bewoners zelf zouden hebben in het openstellen van bejaarden
tehuizen. En ik denk dat ar toch het volgende over gezegd moet wordan 

dat het isolament waarin bejaarden stilletjes aan zijn geraakt is 

natuurlijk en daar kunnen we lang en breed over praten, maar dat is 

gewoon veroorzaakt door de overheid. Die de instellingen dia we thans 

kennen duidelijk gainitieard heeft, die daar de gelden voor beschikbaar 

heeft gesteld en die duidelijk een beleid heeft gevoerd waardoer dia 

bejaarden uiteindelijk in deze positie teracht ie gekomen. En wat de 

nota zegt over dia negatieve beeldvorming daar zijn wij het els afdeling 

in zijn algemeenheid over eens. Die negatieve beeldvorming ie er, die 

bejaarde heeft in de samenlaving toch zodra die in instellingen terecht 

komt een min of meer gaisoleerde opstelling. Ik denk niet dat dat het 

gevolg ie van de wens ven de bejeerda zelf. Ik dank dat dat aan gevolg 

is van de regelingen waarin je terecht komt als ja 65 bant geweest. 

Daarom ben ik het armee eens dat die mijnheer zegt als je het aan de 
bejaarden zalf overlest dan denk ik det er ven die openstelling v~n 

tehuizen niet zoveel terecht komt, went die bejaarden die funktieneert 
voor zijn eigen gevoel binnen die instellingen funktieneert die 

redelijk. Ik denk dus dat het een taak van de overheid ia die hem 

in die positie gebracht heeft om ook die bejaardentehuizen die er 

zijn, de instellingen die er zijn, de structuur zodanig te wijziçen 

vanuit de overheid dat die verpltihtingan ontstaan om inderdaad die 
bejaarden gewoon weer onderdaal te !anten zijn ven een maatschappij 

via regelingen dia aan de instellingen worden opgelegd. Die worden 

voorgeschreven. En ik denk dat dat niet alleen een stuk beïnvloeding 
ven de beeldvorming ie t.o.v. de bejaarden, maar ik denk dat ook dat 

kan meewerken om die bejaarden waar gewoon door de maatschappij aanvaard 
te laten worden wat ook eenstuk emancipatie is. 

Mevrouw Goudawaard van de afdeling Zeist. 

Ik ken •• op zichzelf wal verenigen dat die verschillende Moties semen-
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getrokken worden, maar oanaluitend Aan dot wat de heer Meijran zei en 

met mijn vraagteken wat een jonge bejRerde is en een geemancipeerde 

bejaarde, want dat ben ik dan kennelijk ook wel zou ik toch liever zien 

dat u meer rekening houdt Met de motie 95 dan met de motie van Hengelo. 

Ik ben van Tiel-Berghuie uit Amstelveen. 

Ik ban zelf ook enigszins bejaard. Ik weet niet ol ik jong of oud 

bejaard ben, dat laat ik maar aan anderen over. Mijn kleinkinderen 

vinden dat ik niet bejaard ben, dus het valt nogal m~e. Ik wil hart

grondig het amendement van Rijswijk ondersteunen. Ik vind dat dit de 

juiste benadering is an ook in den lande het meest begrep8n zal worden. 

En dan hoevan we gaan intergratie en ~manci~atie en al dergelijke woorden 

die wel modern zijn, maar daabij te gebruiken. 

Mevrouw de voorzitter de afdeling Hengelo heeft ar helemaal geen bezwaar 

tegen dat als de eerste zin van 102 verv~ngen zou worden door de eerste 

zin van 95. Dat zou een welkoma aanvulling zijn denk ik. MaAr wij houden 

staende dat hat tweede deol van de stelling toch een belangrijke zaak 

blijft. 

U atelt voor de aer~te zin van uw Amendement te wijzigen in dat v~n Rijs

wijk. 

Nee het vooratel is dat als de v~rgadering daar mee akkoord zou gaen om 

vnn amendament 95 dus de earat• zin over te nemen dan beginnen we met 

bevordard dient te worden dat de oudare ale volwaardig lid vsn de 

m~atsehappij kan blijven funktioneren sn wordt beh~ndeld. D~n 0BAt de 

7-in verder met de negatieve beeldvor~ing dug ui·r. 102 de eerste zin 

weg en dan gaat dia vervolgens de negatieve beeldvorming van de oudere 

mens. Dus we maken een combinatie van 95 halen bij 102 de eerste zin 

w~g waardoor dacht ik het gevoelen van de vergadering in beide zaken ie 

gevolgd. 

Akkoord. Dat houdt dan in. 

Afdeling Rijswijk. 

vlij hadden juist dit amendement ingediend omdat we vonden dat die hele 

tekst, de originele tekst zo negatief gesteld was els oudere, hulp

behoevende en die negatieve beeldvorMing kwam bij ons niet zo duidelijk 

over dat die aanwezig was. En dat alle ouderen hulpbehoevend en oud en 

ziek weren. 
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Je ik vind het veel krachtiger omdat het allee in zich heeft. Mensen 

dio een stukje emancipatie zoeken die kunnen dat er ook in vinden. En 

het is niet bedillerig, maar het stelt gewoon de feiten vast. Mensen 

die gepensior.~erd zijn die gewoon uit de ma8tschappij en daarom dient 

het bevorderd te worden d~t ze ~1eer geintergreerd worden. Of zoals in 

motie 95 gezegd wordt w~er volledig mee kunnen doen. 

Ja, maar als ik de vergadering heb gezien dan geloof ik dat de voorkeur 

duidelijk uitgagaan is naar uw zin van amendament 95 en de tweede zin 

van 102. Wilt u dat in stemming hebban gebracht Rijswijk. Ik wil 

wel even laten stemmen, maar ik geloof dat het overduidelijk was. 

U gaat armee akkoord. Nu de combinatie in stemming, de combinatie van 

het amendement van Rijswijk en de tweede zin van 102 Hengelo. 

Ik dank wel dat we dan even goed moeten oppassen want we hehben nou aan 

moeilijke constructie bedacht. Want het bezwaar van Rijswijk als dat 

aanleiding is tot stemming ka~ ik maar aan conclusie leiden dat u alleen 

maar in stemming kunt brengen of u 102 in de zojuist gewijzigde vorm 

of zonder het tw~ede deel wilt hebben. Dat is de conclusie van w~t u 
nu he~ft bewarkatelligd. Als u het nu nav de ~pmerking van Rijswijk 

in stemming brengt. Ala u aan de vargad~ring vraagt of Rijswijk er 

akkoord ~ee ~11 g~an dat dl& de :oa~rdarheid pleit voor het l~atate voor

stal van 102 dan hebt u ddtvaal tech~isch~r v:11r elkaar. ~3"t als u 
nav da opmarking van RijRwijk ddt in ie discusaia b~engt d~n moet u 

kinzen of alle~n Rijswijk a~ het stuk era3n v~~t z~det 102 gew~jzigd 
wardt. 

~aijeran. 

G3heel ee"a voorzitter. 95 dacht ik bij accldmatie en dan is 102 tweede 

zin nog over en dat zou een aparte stemming vragen. 

Uits·tekand, dan naam ik hie~bij aan dat 95 is aangenomen en breng ik nu 

in stemming de tweede zin die begint met negatieve beeldvorming van 

102. Mag ik vragen voor 102 grijs, tegen. 

Geel voor-tegen. Oranje voor-tegen- Dsn ie de tweede zin van 102 ook 

aange~omen. Dank u wel. D~armee kunn~n dan vervallen 94, 97, 9Bt 99 

an 101 en 104. Kijken of we er dan zijn. 105 1 106 en 107 Gaat u deermes 

akkoord. Dan hebban wij nog het amendement 96 advies van de commissie 

om dit over te naMen echter met aan taketaanvulling achter het woord 

gewenst. 
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Nou daar ia zojuist al over gesprokan in hoeverre dus een bejaarden 

huis ook open zou moaten zijn voor da a~menlaving. De commissie is 

hat rnut h3t voorntal van 's Gr~vazRnda oens dat dat zou moeten. 

\lij vindan niet d3t jo dat zo als vanza!fep:ekend dat ia dan ook 

het antwoord op do vrayanstall3n als vanzel~sp:ek3nd dnor de ova=hsid 

kunt opl~ggen. Ik meen toch dat waar bewonerscommissies zijn, waar 

hewonsrs partici~erun in bes•urcn dat je met elkaar dat avarlog 

of mon dst wil. En het kan met alkaar bost aan gaaprek zijn dat ja dat 

11at bevordert. Ma3r Qm het amendament za sterk te doen d9t de overheid 

daarvoor verplic~tend moet Qptreden dat ieder bejaardenhuis een wijk

funktie als het ware zou moeten ~ebben menen wij V3n niet. Vand9ar 

d~t wij het amendemant ~. zouden willan overnamen omdat die gedachte 

ons h8al erg aanspreekt ~aar iets aan de vergadering zou willen advi

daren van gsaf de mensen m~er inspraak of man in hot tahui~ wat hun 

huis is dit ook graag w~l. 

Mevrouw da voorzittar ik wil daar toeh arg graag op re~gor•n. Iedere9n 

di~ gow~on in zij~ 3ig!n wij~, zijn aigen geme~nte, d~r~ of ei1an ~tad 

bazi~ id dia ~aat d~t a~ talloze verenigingon aktiaf zijn die vaak ten 

k~ate van ~ontributiee all~rlei bijdrage, vaak cp !oek zijn na3r ruimte 

wasr za vaak v~~l geld v~~r m~atan b~tslen. Die vaak op z~ek ztjrt naar 

a~comodaties Jia er ~iet zijn uf 1ia dan !~~ar bat~~ld moaten wo~den en 
~aar dan gesn gabruik v~n wordt gs~a~~t. leder~en die gewoo~ in Lijn 

omgaving kijkt kan c~nst3te~en dat or talloze ektiviteitsn zij~ die 

~~ter van de grond z~udan kome~ als ur accomodatie9 voor waren. 

Hat i3 zo dat alle bajaardantehuizen, V3rzorJingstehuizen wat er ook 

maar is, uiteindelijk wordt hat allem3al betaald do~r on~. Iedere burger 

in Nad~rland beta~lt mee aan de inst~llin~en die er zijn voor bejaarden. 

Daar zijn grote b~dragen mee g!moeid dat hebben we inmiddels ven U 
vanmorg~n ook kunnen horen en die instellingen zijn in het ~!gemeen 

prac~tige ruimte aanwazig i~ de vorm van een biljart~amer, een verhjaar

dagkamer een recreatiezaal, aan ontmoetingsruimt~. Allerlei ruimtes zijn 

~r aanwezig. Bestuurskamers die af en toe eens een keer gebruikt worden 

~aar we hebban ze wel betadl. Ik sluit aan bij wat ~en van de vorige 

sprakars zai al9 je dat ~3n de bawon~rs overlaat dan blijven dia tehuizen 

;aalat~n. Dan blijv~n ook da tuin•n gesloten. Er zijn talloze plaatsen 

in Nederland waar het apenbaar groen vrijwel tot nul is teruggebracht 
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~n d~ l~~p v1, de j.1~cn. De n~i1o pln~jAs waar ja nng mooi openba~r 

g~oen ''indt is ~m beja~rd~ntehui~nn. En !s om v~rzorgingRtehuizen, 

~anr we mogen er niet inkomen. En AlB we de auto bij wijze van spreken 

op e~n parke~rplnatsja van een bejaardantehuis zetten dan k~ijgen we 

1st op nn9 brood. Het zijn volkomen geelaten instellingen geworden sn 

d~t in bevrnrlard d~nr da overheid. J~ d{e heeft sen beleid gevoerd 

wa~rdoor in de loop van de jaren di~ inotellingen tot gesloten instel

!inge~ ~ijn geworden. ~k vind iat als je da baja~rden in die po~itie 

gebracht ~ebt dat je don niet aan die beja~rden mnet overlaten of die 

het w~l of niet goed vindt om d~~ tehuizen open te stellen. Ik denk 

dat het aan taak is v~n da overheid ~m want die mijnhoer zegt dat 

d~ beja3rdan het niet willen, maar do praktijk bewijst dat ook de 

besturen het niet willen. Da beaturen vinden dat eon tahuia voor 

bejaarden en ~en verzorgingshuis niet openg~stsld wordan want het 

g9~ft nllean ma~r ongemak en het g~aft alleen maar ~xtra zorgen voor 

het personeel. Ik denk dat de ov~rheid dear dwingend voor moet zijn. 

Jus ik wil ervoor nlaiten om di~ tnev?aging niet ~~ do~~. 

Afdeling Naarden. 

!~ wou voorstellen om ach~e~ het woord ~ae~seh~ppelijke toer o~ tus~en 

hat w1n~d ~~ataeh,p?alijke 3, d?~l~n het ~oord en of eulture13 te vo6gen. 

H~t cnderw3rp ~~a~r we nu mee bezig zijn heeft ~o ontz~ttend g~va~rlijk 

dubbel~ k~nt~"· Ik ban htt ~et d~ vo~ig~ eoreker~ heal duidelijk aans 

~~t ~·a zull~n moat~n t~~ehtan ~~ ~oe~~~id v~n di~ bejaa~denhuizen w~t 

~ear t~ kunnen bevordere~. ~ear wet zeggen w~ d~n eigenlijk. Dst we 

~onot~taren dat er krachten zijn an di~ zullen zak~r niet van de bejaarden 

kams~ die proberen aen zakere geslotenheid t@ krijgen. En het is zek•r 

een f•it an ik kan daar zeer duidelijke ~are f~it~n over det er tshuizen 

zijn of het nou het beetuur is, of h~t nou de direktie is alle goede 

niet te n~ gesnroken, maar uit zeer wonderlijke principiele opvat-

tingen en soms bekrom~enheden mer de neiging heeft om ta zeggen geen 

vreemden in huis. Ik ken een bejeardentehuia wat voortreffelijk ie, 

raar waarvan in de dirakte omgeving zeker aan kleine 60 vrijwilligere 

ter ber.chi~king staan om ven alles in bij te staon. Maar het is het 

~eleid binnen dat instituut g3en vreemden in huis het geeft maar gezeur. 

Als u nu mat allerlei maatregelen vnn overh~id of w~t dan ook heel na

drukkelijk gaat zeggen d~ar ~aetsn w~ wat tegen doen da~ garandeer ik 

u dat het nog erger wordt. Want de manier waarop h~t gebeurt gebeurt 

namelijk za van aeh die weten het toch niet. En dan wordt er inderdaad 

een zekere manipulatie op die bewoners losgeapeeld. 
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Lat kunnen jullis niat, daar ziJn jullie te oud vour en al dat soort 

dingen maar. Ho~ maar J• het gaat ruç~lan, hoe erger de Eampen worden. 

Ik dank ~at wa wal iets kunnen uitspraken op aan of andere manier dat 

kan ik technisch niet dat dit zak•n zijn dia wa kennen en waarvan we 

zaggen dat er andere strekkingen van onza opvattingen daar volstrekt 

mee in atrijà zijn. 

Mevrouw Kamp. 

Er ia geen principieel verschil van mening dat hat belangrijk is dat 

bejaardenoorden uok aan funktie hebban naar de samenlaving toe. 

De discussie wvan in de zaal, maar het gaat erover cf da overheid dat 

uwinyend moet voorschrijven. En dat möandan wij niet. Ook de laatsta 

apraker zegt van juist bij dwang leidt dat tot meer weerstand dua de 

strekking van het varhaal kunnen we er helemaal in vinden. Wij willen 

iets maar baargumenteren doe dat in overlag mat elkaar want het is een 

gemsenschap ven elkaar. 

Ik zou willen voorstallen dit dan in de tekst op te naman en niet in 

een stelling. Kunt u daarmaa akkoord gaan. 

Nou ik wou ~aggen-H~rtge~s-Haarlem- ~n ik wou ~og sva11 z3ggan dot vrij

wi~ligsrs in uejltardanoordan heel voal goed wa.rk duen. Want ar is aen 

baj aardenoord iu Héilarlara en die d:raai t ''P vrijwilligera rm dia doe·t heel 
goad werK voor de vrijwillige•u• 

Jan stel. iK u nu vool: um he'tgaen hiar in do c.iiucusa.ia naa: voron is 

gakomen in de tekst op ta ne~•n. Akkoord. Dan n~bbun 

Mevl'ouw Ka11p. 

*• hebban aan aan ding niet tegemoet i•koman •r is aan voorstal gakomen 
dat zou een amandamant waar zijn in h•t amandament 96 iamand stelt 

voor om an of culturele doelen toa te voagan, maar dat ia aan u 

voorzittal' of u staande de vergadering een amandament wil opnemen. 

Eigenlijk niet t•nzij de vergadering daar acht zich voor uit zou spraken. 

lk zou u willen vooratellen daar niat op in ta willen gaan. Gaat u 

daarmee akkoord. 

Van der Ende. 

Het gaat dus nu ni~t om een motie of wat dan ook ta varandaran, het gaat 
om in de tekst op ·te nemen en dan hoeft ar helamaal niet over gestamd 

te worden. 
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D~n habbsn wij nog ame~de~ant 103 w~s~in gesteld word~ ovarn~men sle 

.:.:anvullingen ap 102 maar daar is dia zin wa~r het ean aanvulling op 

waa uit we~gevallen dua ik zou u will~n var~oeken im dit amündemant 

gehe~l te laten vervellen. Het ia niet langer van toepasuing. 

D.::Jn gaan tJS naar stelling 2 en clar. komen we bij amandament 1 oe van d• 

afdeling Amstelveen. Da com~missie stelt voor dat ovsx te nemen. Akkoord. 

Dan gaan wij naar 112 van de afdeling Voorburg. Want als wij dat 

avernamen zouden ~aarmee aan aantal andere amendem~nter1 kunnen vervallen. 

!k stel u dus voor t1et amend~ment van de afd~ling Voorburg over te namen. 
Kunt u daarmee akkoord gaan. Dank U. 

Jan stel ik U voo~ tB laten va~vallen 109, 110, 111, 114. Akkoord. 

~an gaan wij naa~ 113 van de afdaling Groning8n wordt voorgestald 

dit ook af te wijzen. Het sluit niet aan op da pr~ktijk. Man moat 

v~ijheid hebben zelf hierin regels te maken. Kunt u daarmea akkoord 

gaan. 

Mevrouw Jonker afdeling G~oningon. 
\~ij bugrijpen de afvijzing van de C:::Jmmiss.i.e niet. Hot ging ons er om 

on hst af\'dj zen var1 sekaeva.t·schillsn in pemdeenlesfti.;j d te la ·t;en 

vrJ.t'V<.i_j_Lm. :aals Üû cwmr.::.ssiu dut ::lOK wil. fka.:: wij -.ál1~n dat n::.~t 

n,~,g llOnu \veer een k!!;:: banadruk:-<er, d::or hat w-31 ie noem~.:·m. Het ging 

r;M) er ull~en ur:1 0n dü~ C~\>oordinç \Wg te ;.;:.ten vullen. 

iiot is oen ·f.:)u".: i•~ luat :..k 'sggan d-3.n in ~.ruc.edu.;;ee.::.. in ~Ji:lt u aanbiedt. 

ü .:egt. sch.ruppon .:ia ~JlJOJ:den an dar; ~chrapt u net wu t u wil lüton u taan. 

Nee het is onze bodueling om diu stelling zodanig de pensioengerechtigde 

.leeftijd mag wel gebaseerd zijn op b~~oepsmatigu ve~schi:lan. Dus daar 

willen wij die laatste zin schrappen. 

Nee als u uw eigen amandamant leest, maar dan staat or u schrapt een af 
1neer waardon on dan komt de tokat wat u wilt achrappon. 

Dan is dat verkae~d opgenomen in da tekst. Maar zou dit amendament zoals 

ik dat dan nu toalicht wel opgenomen kunnen worden in hat inmiddels 

aangenamen amendement wad~in expliciet 112 io dat van Voorburg. 

Nou we hebban in hot amendemant van Voorburg blijft etaan dat saksa 
gebonden. 
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•• us ~un is ln.: ~,; wel:l.;;; ~;.c:il p""·oc~du.::;.·iiile v:r.:a<:~g aan dC'J VIJul.'Zi ttar. U doet weer 
~;;;~n niGU'-'1 amei;d;,men~. 

Neo ik doe J~en ni~u~ amend&ment, want dit beru&t op een drukfout. 

0 f eon fou~ in w~ergave van om; amentiamnrd.. Omcl<2t hlit toch \Jee.t· wordt 

~una~~ukt al~ Je !~ut blijf~ nc~ffien. Als je z~gt pensioenen ruo~ten worden 

gebaeea~d op be~oepsmsti~e ve~schillen aan is dat voldoende. Den hoeft 

c.ii:.:Jiill:' nie·t nog eens ü&:n ke~u· bij duf:. ni&,J.; o,:. sekse gebonden verschillen. 

Ju wij meenden dat cJat wel zinnig i~ om diiîlt e,van t& olldeJ;sti&fJElln aange

zien dat in de huidigti $ituatie wel de praktijk ia. 

U wil het in staraming hebben. 

Ik wil graäg ditJ ate:.1rnin'd hebban omcJia laë&tst,tJ zi.nsr,ad& t~ schrappen. 

Groningen wil gr~ag dat het sekse ~aöonder eruit gaat. Ik breng nu 113 

in stamming. Wie is voor Groningen grijs-tegen. Geel voor-t~gen. 
û:canj ii voor-tegen. t~et ~mandement is ve.::-worpen. 

Lun gaan wij naar 

,'1uv:couw Jo v::wr:.:i tto4· l>~::.,j hebi.nm iloi:J~~.l. getold, Jus niat acht de 

:; ~~ntt;·.lijn wu t.e;;ld. •"1a •• u: als ü~ een e""htu ~ tgl;tltiin.;J l.<oe~.- clan r.1o.-:; t erover 
yG:;,tom~ wo.r.: J.;; n. 

V~nst de vargadering dat. 

Wat i~ cian de glob&l& uit&lag voorzit~a~. 

Nou ik vertrouw wat dat betreft hot otemburaau on het ie in vele gevallen 
zo duidelijk te zian. Ik zou wat dat betreft de ui~lag willen handhaven. 

Y1eij eren. 

Voorzitter ik dacht a dat ala iemand vraugt hst opnieuw ta doen stemmen 

dat dat zondermoer ~oest worden toogestaan, maar dat even terzijde. 

Een dta~bureou dat niet direkt kan zaggun waar~p zijn oorduel is gebaseerd 
kan niet een glo.alu uitelag hebben V3etgesteld door de weging mat 

1 0, 5 en 1 is da·:; volslagen onmogelijk. Uw vort:rou~.:en lij kt mij 
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vooralsnog niat op zijn plaats en ik vraag het niet zozeer omdat dit 
amandamant vaal bat~kant hat is aan taalkundige kwestie. Persoonlijk 
zegt ik kort en bondig is altijd beter. Haar voor eventuele endara 
stammingen lijkt het mij nuttig dat u de procadure goed handhaaft. 

Dank U. Er werd niet zozeer om harstemming gevraagd. Er wordt om 
harstemming gevraagd. Ja. Dan gaan we nog aan kaar. 113 opnieuw grijs 
voor, tegen. Gaal voor-tegen. Oranje voor-tegen. 

Mevrouw de voorzitter ar zijn voor 464 ~tam•an uitgabracht en tegen 
290. Ik dank dat aa••iga afgavaardigdan zich badacht hebben. 

Pri•a dit ia dua wal aangano•an, 113 na•an we over. Da commiaaia wil 
tav 111 haar •aning ook wijzigen an ook ovarna•an. Hat ia aivanlijk in 
het varloop van 113 nu. laat u daa~•• akkoord. 
Gaan wij naar atalling 3 a•anda•ant 116. De commiaaia raadt dit af. 
Kunt u daar••• akkoord gaan. 

Mevrouw Kak Hangalo. Da subtitel van daze nota luidt op,wag naar de 
jaren 2000. Wat ar tueaan vandaag en 1 januari 85 moat wordan garea
lisaard vindan wij dan ook korte termijnbeleid om niet ta apraken 
van urgantiabalaid. De aanpassing van hat sociale zakarhaidaatalaal, 
balaatingatala e.d. aan da darde richtlijn van da EEG zal in de 
jaren 2000 aan ingab8rgarda zaak moaten zijn. Wij vindan dan ook 
dat hat niet thuishoort in aan plan tot de jaren 2000. Uit de stalling 
blijkt ona tavana dat het doorvoeren van het zelfstandig recht van de 
vrouw afhankelijk zou zijn van de gevolgen hiervan in bijvoorbeeld 
financieel opzicht. Dat kan niet het geval zijn. Aangazien Naderland 
heeft toagezegd zich aan te pasaan aan da darde richtlijn van de EE& 
en het dua uiteluitand aan kwestie ia vaat te stallen welke ala•antan 
in strijd zijn ••t de darde richtlijn en daze alemanten ovaraanko•atig 
aan ta paaaan. Op dit •o•ant ligt ar aan vooratel op tafel o• de 
dubbale inkoMene zwaardar ta balaatan. Dat ia ratelrecht in atrijd ••t 
da darde richtlijn en batakant aan atap terug ipv vooruit. lazian da 
moeilijke •ataria varaiet dit aan grondige baatudaring an wij atallan 
voor hier aan nota en aan alga•ana vargadering aan te wijden. Wij 
vindan hat ta vraag o• hierin allaan hat atukja oudarenbeleid atalling 
te namen. 

Commissie. 
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Wij manen dat we toch alhoewel u voorstelt in de motie om de hele 
stelling te schrap,en da derde uitvoering van da derde [[G richtlijn 
natuurlijk veel algemener beleid ia. Dat toch ook voor ouderen van 
toepassing is gezien het zelfstandig recht van de oudaren als ze 
65 jaar zijn op AOW ongeacht of ze man of vrouw zijn. Dus het zelfstandig 
recht daarop dat wij •enen u toch te moeten adviseren om in de nota ouderen
beleid over dit punt iets te zeggen en dus niet de motie van Hengelo 
over te namen die totaal zegt achrijf nou niet zo over dat zelfstandig 
recht van mannen en vrouwen mat 65-jarige leeftijd op AOW. 

Wilt u het in etem•ing brengen mevrouw. 

Ja Graag. 

PriMa dan brengen wij nu 116 in stemming. De motie van Henvela grijs 
vaar•tege.- Geel voor-tegen- Oranje voor-tegen. 
Dit is heel duideliJk verworpen. Dan gaan wiJ naar het a•ende•ent nr. 
117 ven de organisatie vrouwen in de VVD. Wil de organisatie daar nag 
een toalichting op gaven. 

Ik ban ••vrouw Stigtar afdaling Wassenaar. 
Ik spreek aak namene de stichting organisatie vrouwen in de VVD. 
[en uitbreiding op de toelichting. Op speciaal varzoek van Nederland 
is destijde en dat is al de 19a december 1978 de overgangstermijn 
verlangd tot zes jaar. Het zou niet van voortvarendheid en goede wil 
getuigen indien Nederland wederom omauitetel zou vragen. Waarbij ik in 
herinnering wil brengen dat Nederland ook al bij de eerste lEGrichtlijn 
aan jaar en de eersta EEGrichtlijn ging over gelijke beloning daar 
was Nederland ook een jaar te laat mee. Ook aantakenend dat Naderland 
het enige land in Weet Europa is dat hst kostwinnersprincipe kant waar
over hier ook in dis derde EEGrichtlijn apraks is. Hst zou Juist de 
VVD sla liberale partij niet eieren ja a.i. zelfs ongeloofwaardig ••ken 
indien zij bij de regering o• uitstal van de derde lEGrichtlijn zou 
aandringen. Wij stellen immers in onze beginselvarklaring sociale 
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle maneen artikel 1 is dat. 
En in artikel 4 zeggen wij aan zo groot mogelijke vrijheid van de •ans 
zowel in gesstalijk en staetakundig als in materieel opzicht ie een 
on•isbare voorwaarde voor zijn ontplooiing. Daze vriJheid koMt ieder 
mans toa zander enige var• van diacri•inatia. Vardar geloof ik dat wiJ 
het onze fraktievoorzitter bijzondar •oailijk zullen •aken ale ik harinner 
aan zijn apaach dia hij gehouden heeft op 27napril 1912. 
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Bij da behandeling van de brief ven de minister preaident inzake de 
voorjaarsnota. Ik citeer de woorden van Ed Nijpels- Ik wil vandaag bij 
dit debat niet verder ingaan op dat kritariu•, hij doelde op het koat
winnerscritarium, maar mijn fraktie en daar mag geen misverstand over 
bestaan blijft uitgaan van een verdere individualisering van onze aociala 
zakarhaid op basis van de EEGrichtlijn. -

De commissie wil aan korte toelichting geven. 

Laat de vargadering gaan enkel misverstand hebban dat aan van de laden 
van de werkgroep tegen uitvoering ven dia derde EEGrichtlijn zou 
zijn. Wij zijn ar allamaal natuurlijk daarvoor dat daar vreselijk hard 
een gewerkt moet worden. Wij haddan aan stelling opgenomen omdat wij 
bijna zeker wisten dat Naderland dia het ingawikkeldata sociaal var
zekeringsatalsel heeft waarschijnlijk het redt om technisch gezien 
op tijd klaar ta zijn. Maar laat onvarlat, u ziet ook dat we daardoor 
onze stelling inleveren voor de stalling van de VVDvrouwen om te zeggen 
nee ragering doet alla kracht daaraan en al uw baat om op tijd klaar 
te zijn. Dat ondatetaunan wiJ om dat zo uit te voeren. •eer aangazien 
wij weten dat het werkelijk watatachniech een heel ingawikkalde zaak 
ia zoudan wij u toch willen vooratellen ook aan de regering toch iets 
ruimte te geven om te zaggen u streeft daar naar en u doet er alles 
aan om het op tijd klaar te hebben. Maar als het vadaar zo spoedig 
mogelijk datwa iata dia ruiMte biedan dat hst kan. Dus wij zoudan u 
willen voorstallen akkoord met hat amendemant van de ftfdaling vrouwen 
in da VVD maar mat aan haal kleine toavoeging om iets aan kleins ont
spanningsruimte te geven. 

Gaan de vrouwen daarmes akkoord. 

Nee de vrouwen gaan daar niet mes akkoord. Da vrouwen gaan daar zeker 

niet mee akkoord en de vrouwen willen graag wijzen op de peraconfarantia 
die afgalopen maandag is gawae~t mat de bewindslieden van het minia
teria van sociale zaken waar de staetssecretaris de Graaf vertelde dat 
het streven ven het ministerie er juist op gericht is eind 84 mat de 
aanpassingen klaar te zijn. Hij heeft mat gaan woord gerapt dat het 
minietaria in tijdnoord zou zijn. Dat ia misschien wal intern zo, maar 
hij heeft daar niets van naar buiten laten blijken. Ook onze eigen 
staatssecretaria de ataataeecrataria voor emancipatiezaken zou in aan 
moeilijke paaitie ga•anoeuvreerd worden ala ze wederom om uitstal vraa;t. 
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Ik wil er toch ook evan opMerken dat ik van mening ben dat het niet ver
standig is om in zijn alge~eenheid vantevoren al aan ta gaven dat dit 
niet herhaald gaat worden omdat men daar gabruik van kan maken. 
Ik dacht dat hier duidelijk naar voren ie gebracht dat vanuit de commissie 
dat wannaar het technisch niet haalbaar ia dat daar dan begrip voor ia, 
maar ja moet natuurlijk niet van•evoren al gaan stallen van nou het zal 
wel wet moeilijk worden dus u heeft bijvoorbaat el uitstal. Dat lijkt 
mij levenegevaarlijke 

Mevrouw de Vriee. 
Ik wilde graag een klaina eenvulling nog geven op het varhaal ven mevrouw 
Stigter. Ik ben blij te zien dat de politieke eommissie zich in dit 
omendoment kan vinden en ik heb ook begrip voor de praktische bezwaren 
ivm de tijdslimiet. Meer we spraken hier niet over aan nieuwe situatie. 
Nederland heeft zoals u weet al eenmaal uitetel gevraagd. De vrouw 
heeft ate•recht einde 1919. Nu ia het bijna 1983 en alla wettelijke 
regelingen omtrent de zelfstandige rechten van mannen en vrouwen zijn 
nog etaede niet aangepast. Indien wij ar prijs op stallen dat in EE& 
varband ook in deze aan geloofwaardig beleid gevoerd wordt kunnen wij 
one niet weer permitteren deze derde richtlijn op de lange baan ta 
schuiven. 

Dank u wal dan breng ik nu het amendemant 117 in stemming zondar de 
toavoeging van da commissie. Wie is daar grijs voor- tegea. Gaal voor• 
tegen. Oranje voor-tegen. Dank u wel dit ia dus aangenomen zonder de 
toevoeging. Voordat wij verdar gaan wil ik graag onze vrienden uit de 
rnP welkom heten. Zij komen uit de Kreia Bergiech Gladbach. 
Dan gaan wij verdar naar amendement 118 aangereden wordt dit ef te 
wijzen. Gaat u daarmee akkoord. Dank u. 119 wordt afgaraden kunt u daar 
mee akkoord gaan. 
120 afwijzen t.g.v. 117. Akkoord. 
121 afwijzen. Akkoord. 
122 efwijzen. Akkoord. 
123 afwijzen akkoord. 
124 afwijzen akkoord. 
Stelling 4 amendemant 125 dat is aen motie. 
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Ik heb aan vraag. WiJ hebben gevraagd om 4a toe te voegen dat betakant 
dus achter de takat dia wiJ ingeleverd hebben als motie 140 en nu wordt 
hij helamaal naar voren toegahaald. ~ij manen dat hij dus juist aan da 
tekst had toagevaagd moaten worden. Dua ik zou eigenlijk voor willen 
stellen om 125 te varschuiven nadat alla moties en aMendament van stalling 

4 zijn afgehandeld. 

Als laatste. Ja dat kan. 

Voorzitter mag ik hierbij even iets zeggen. 
Mevrouw Goudawaard afdeling Zeist. 
tk persoonlijk ban het mat de stalling van de commieaia volledig eena. 
Ik t~nk derhalve da motie in. 

D~nk U wel. 
127 afdeling Davantar wordt voorgesteld voor kennisgeving aan te nam~n. 
no commissie meent dat dat ook de teket is dia zij hebben staan. 
1~8 nie+. overn~men, u ziet de argumentatie. Akkoord. 
129 afwijzen. Akkoord. 
D~tn gaan we eerst naar 142 van de afdaling Oegstgeest. De commissie stalt 
voor dat amendemant over te nemen. 

De kamercentrale dan Haag heoft erg vaal i~oeite met dit amendement. 
Met name over uiteraard hat element de invoari~g van aan pansioenplicht. 
De invoering van aan pensioenplicht lijkt ons een arg invewikkalde en 
moeilijke zaak. Ten eerste wil ik daarvoor nog zeggen dat nat niet zo 
erg liberaal lijkt om weer ~et plichten te gaan werken. Maar ten 
tweede lijkt mij daar ook ean aAntal praktische bezwaren aan verbondan 
te zijn. Er zijn in Naderland een aantal bedrijfspensioenfondsen wat 
inhoudt dat werknamara die in aan bedrijf met zo'n pans6o~nfonds zitten 

een deel van de premie zelf bet~len, een deel van de pramie wordt betaald 
door de werkgever. ~en groot a~ntal ondernemingen haeft geen pensioenfonds 
dus wat zou je d~n moeten doen. Zou je bijv~orbaeld moaten zaggen van 
nou neem het op in nat nrbeidscnntract van u moet een penaioenplicht 
,,faluiten. Dat lijkt me een erg moeilijke zoek, maar daarnaast wat 
zou je dAn anders kunnen doen, een nieuw soort volksverzekering invoeren. 
Dijvo~rbeeld dus een AOWpremieverhoging of iets dergelijks. Dat lijkt 
mij gewoon e~n erg m~eilijke zaak. Daarnaast zit er ook nog aan nivel
lerend aspect in, waar wij duidelijk ook grote bezwaren tegen hebben. 
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Spreksnde a titre peraonel. Ik wil esn .. kele opmerking maken over 
stelling nr. 4 waarin gezegd wordt dat due de paneloenfondsen moeten 
proberen ta compenseren. Ik krijg de indruk maar ik hoop dat ik het mie 
heb dat men toch niet gedacht heeft hoe zit het nou ~ij de mansen die 
een privA pensioen hebben ~oeten afsluiten am in dit land bij zijn 
kinderen en kleinkinderen te mogen blijven. Dat klinkt een beetje gek 
misschien, maar als man pr!v' parscon ie en baaindigt het bedrijf 
dan heeft man maar drie mogelijkheden. Of de boel in de zak stappan 
en de grens overgaan, of 50~ belasting betalen of via het stamrecht 
aan pensioen kopen. Dat pensioen wordt ondergebracht dan bij aan 
varzakeringsmaatachappij en gekoppeld dan op de dia dag geldende rente. 
Hoe dacht u zich voor te stellen d~t als u dit all~mBal wil realisaren 
dat d~n daze priv' penaioenen zullen wordon gecompenseerd uit altruierna 
bij daza meatsch~ppijen. Ik geloof daar niets van. Men moet wel oppassen 
dat man niat gaan discrimineren. Hst i<an best ~ijn dat grote penaioen
fondsen van ondernamingen dit w•l kunnen do~n, maar het lijkt mij sterk 
d3t priv& pensioenen Jndergebrecht bij verzekeringsmaatschappijen ook 
een die companeatla kunnan word11n ondarw•lrpen, 

Hoogendorn a~daling Rij3wijk. 
3ij ons ia stalling 4 hst amendament daarop helaan onder nummer 72 

te vinden en des~ etallen wij voor am die compensatie door pensioen
fondaan in zijn geheel ta schrappen. 
Nurtuaar 72 van nota 1. 

Dat ia 143a gewardan. 

Maar ik wil ar toch nog even op wijzen wat de tekst was en dat was dus 
het schrappan van het gedeelte dat de compensatie moet plaats vinden 
door psnsioenfondaan. 

Talhamme.r. 
In dit geval 3ls individuaal lid, maar in hoge m~to in panaioansfear 
betrokken. Ik heb met erg v~al schrik vaatgagteld wat da commissis 
advleeart aan U o~ nat amandamant 142 over te namen. Want wat wordt 
daar dan toch voorgesteld. naar ~ordt gezegd dat in da sarsta alin~s 
staat als onverhoopt zou blijkan dat tengavolgs van sociaal economische 
ontwikkelingen bij de AOW dat koppelingsmechanisme gewijzigd 7.0U ~asten 

wJ.rdan dat dat :l;J zich esn :r!ldsn zou zijn dat e:r met dia AOW koppelings-
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~echc~ieme !ets niet meer zo gaat als we dat totnogtoe gehad hebben. 

Ik ZGU u dan cok strikt willen ontraden DM het commieaie voorstel 
op dit punt te volgen. 

Dekker afdeling Voorburg. 

De discussie bewijst dat de afdeling Veerburg het zo slecht nog niet 
geschoten had, went die etelt voor om de gehele tweede alinea te 

cchrappen. Ik vind dat er een eentel stellinG worden batrokken die 

a een beetje buiten het kader van deze nota liggen. Ik dank dat hoofd
doaletelling moet zijn o• dia koppeling van de AOW een de netto minimum 
lenen om die te handhaven en overigens zijn het bij2onder veel en 
ingewikkelde zeken. De heer Talhemmar wijet er op. We weten op dit 
moment vilstrekt niet hoe die koppelingsmechanisme zullen gaan werken. 

tlet ie heel goed denkbaar det er uitzonderingen voor bepaalde sociale 
verzekeringen worden gemeekt en voor endere niet. Ik denk dat dit soort 
ctellingen ons verschrikkelijk voor d~ voeten çean lopen. Ik zou u 
~us met klem willen aa11reden om de tweede alinea en derhalve ook 
emendement 142 ven Oegstgeest om dat niet over te nemen en het emendement 
VGorburç ever te ne~en. 

Mevrouw Jonker efdeling Groningen. 

re amvndementeP die de commies!~ ~il aanveerden zijn afwijkend t.o.v. 

d~ meeste ingediende emendtimenten diü uj.tspreken dat de koppeling in 
p~incipe of sowieso gehendhaefd dient te ~orden. We hoeven rnear olechte 

terug te geen naar gieterenevond waarin de heer Nijpels precies hetzelfde 

heeft uitgesproken. Als da VVD uitapreekt bij monde ven haar frektievoor
zittex en biJ ~•rdere gelegenheden en bij verkiezingsprogramma's dat 
wij pal zullen steen voor het beateensminiMum e~ niet meer dan dat dia 
koppeling A~l minimumloon voor ~e bejaerdan dan dient dat niet met 

zoveel meeren te worden ingebouwd als in de eerste stelling van de 
commissie- En pas in latere eenbevolen amendementen. Die koppeling moet 

in principe of sowieso gehandheafd blijven. Een uitweg moet niet worden 
gezocht in eer opdracht aan pensioenfondsen. Dat zou een doorechuifsystea• 
zijn waarir wij ~lthana ons niet kunnen vinden en blijkens de moties 
~eerdere afdelingen niet. ~ij pleiten due voor achrepping van het 2e 
deul ven de stellin~. 

Vieeer o~dercentrale Hoogland Ooat. 
Ik wil ~e gaarne eeneluiten bij de woorden van de vorige opreekater. 
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Ik b~t=ek dan~bij een ven onze nigan amendementen 141 bij de tekst en 

u ~iet d~t wij d~~r verwezen heb~on op hut urgenti~progr~mme. !n wij 

kunnen on~ den ook daarin vinden en ook in d~ tekst ven de afdeling 

GroninGen. Wij ~ijn co~ voor hot cchrsppen v~r. het weode gedeelte. 
We willen ook zo l~ng mogelijk eruit laten en wij willen wijzen op de 

tnk~t v~n 137 en dRt ol~ leidrcod bc~chcuwcn. 

v~n Veldhuizen afdeling Hengelo. 

Wij ondereteunen het etandpunt van de afdeling Groningen. Deerbij ruilen 

we ons eMdnde•ent 139 voor in. Wij kunnen %eer veal waardering opbrengen 

v~or de poeitieve uitgengepunten dia ~roningen danrachter heeft etaan. 

Boe efdeling Zwolle, meara titre parsonel. 

Ik kan het helamaal niet over~ien, want er wordt zoveel overhoop gehaald 

op dit moment 1 maar ik zou u vnor een heel belangrijk aspect willen 

w~arschuwen en wel op twee uitgangspunten. Of u nu spreekt of iemand 

ann het eind v~n zi~n w~rk%nme laven goon pensioen heeft cf te ~~inig 

of dat iamnnd pensioen vcrlie~ omdat die van funktic verandert. Reide 

z5.jn z~k~n ~ie pae rlorr iedereen geconstateerd worden op het moment dat 

h~t te laat is. Elke diecusftie en ik kE1n u zeggen ik heb tien jaar 

di.~eusnie binr~n het kon.i.nJ~l:i.j k instituut van ingenieurs op dit 

punt ~nn ~e c=rlc ~n dnt i~ eon v~ij belangrij~e groep docht ik waar 
een hele hoop nere din~en u!t vonrtQ~komen ~ijn. Men dwingt in ~ie 

d~~eu~sie nl heel s~uH ne~r het punt dan gasn we maar oen hervnrznkering 

o~ v~~p!tcht~ verzekering of iets ven dien aord. Ik kan u dit zBggen 

elke poging die probeert die zaak zo integraal wettelijk aen te npkken 

lij~t tot een v~lk~ver.~ekering die leidt tot. minima. En oen olle dingen 

die in het verleden door peneioenfondeen zijn opgebouwd zijn daarmee 

vergeefs geweest. D~n ie het voor iedereen diE nu neg ~el het voordeel 

heeft ven wet de pensioenen heeft in tegen~telling tnt diagene die met 

de pensioenbreuk te maker. hebben gehnd is het v~or iedereen verloren 

ve~aen el die prami~e die %e hebben gogevan. Al~ u d~ zank tev die 

dinge" wilt ea~pekkan dan dient u det niet een peneioenfondsen voor te 
et~llen went het ~ijn ook ~akalijke in~tellingen die zakelijk ermee 

ing~en. Mear er ie een punt w~er ik u op ken wijzen en det iF he~l 

Moeilijk uit te leçgen. Meer deer moeten we vande~g niet over doorgaan 

en neerem vind ik ~et hat buiten de discusnie moet. Alle stellingen die 

op ~~t ru~t on~ binden voor de toekomst is een he~l gev~arlijke zaak. 

Il: ken n~g een ding dnarover opaerken. Ale het over peneioenbreuk gaat 

dnr dinnt men een~ longza~erhond te gann begrijpan dat iemand die 40 

jaar leng bij een en dezelfde baae ia daar betaalt het bedrijf voor 
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~ot ~oit dat hij da3r %0 rustig blijft zittan keurig iedere kear da pay 

b"Jr::t: np dat punt v.~n d~t hij du~ nog weer mt!mr verdiand heeft. En 

i~mand d!e ~~n pen~icenbreuk ~asr een an~er overst~~t die ~aeft men 

het er niet va~= over. tn ik docht d~t mobiliteit OF dat purt iets is 

•1nt we za graag doo~, m~o= wel op kosten vnn ~agene rlie d~t den weg

~ncft en i~ dacht d~t h~t JOVaa~l!jl: i~ o~ dat nu hier te doon. 

M~vrouw Sch~lek~mp uit Oeg~tqeect. 

Ik wou me a~n~luiten bij nader inzion bij de amandamanten van Voorburg 

'"n Groninge!"l. 

Ik geloof dat het buitengewoon-van Tiel Barthuis uit Ametalveen
:i k geloof dat het bui temget-Joon gavEterlijk ie om ook mrJar iets te 

hinten in de richting van de p~neioanfond~en, det zij dat zouden moeten 

~anvullen. I~ wil nag sen argument denrcAn toovcagan. Htt is namelijk 

helemR~l n!et ondenkbaar dat de mon~nn dia te heslisoen hebban over de 
/\0\·! e1r ~ot sp~""or hr.engt v~;m nou ale 11dj die AOI:.J vnrm.indaren dan zullen 

1i!e rcnoioa~fan~son hot over het algemaan wal e8nvu118n. En ik 

u~lonf dnt t:o ~a~ ho!~noAl op een verkeerd ap~or zitten. lk moet ernstig 

nntradan om die paneinenfondsen daarbij te batrekken. 

v~rw~:d .. ~. 

Er hooft geen mi~ver~tand over te b~~tnan d~t ~o r.crnmis~irn in zijn 
çoh~cl he~dhcv:f.nr; van d~ Jcappclir:g MJH minimumloon stnrk vonr~taiît. 

"Der ~!~ k~rpelins staat heel duidelijk onder druk. Niet zozeer dat men 

die koppeling wil loel~ten, ~a~r u mo~t niet vergeten dat rlie koppeling 

m~t het minimuMloon b~tekent. Het minimumloon wryrdt bevroren en daardoor 

rla"l t de l<':ot3pkrecht ven de Al)\t.J. Wij vinden dat de pens:f.w;mf'andson daar 

Bl~~t op mo~ten zijn. ~ot rle peneioenfnndsen dE wineten die zs !n de 

afgelopen tijden gemeAkt hebben door die hog~ rente niqt moeten v~rtalen 

i~ verle~ing van p:omie. m~ar die w~nsten mc~tPn ~~nhourlen zcdnt ze 

~~ls die kr't'pk:racht ven rlio AC\-.' rmverhnopt verd~r zou dalen dnt rlie 

pen~ioenfnnd~en ook voor de ingeger1~ p~nnioenen iets kunnen doen. Dat 

5.~ eigenlijk cle hol!' betekenis van d~.e lf1~<4::st.e. :dn die \"1f:': eï."~ar1 toegavoevd 
hebben dnt d~ pensioenfnnd~en bereid mc~ten zijn hierop in te springen 

\lll".:t·meer het via de AOW nimt meer lukt. 

Mevrnu~ Jonker-Gronin~en. 

Deze toelichting van d~ commissie ZMl voer riem~nd onaanv~ardb~ar zijn, 

mn~r bl!jkena de ingedicrda amendementen WA$ het niet duidelijk uit de 

tekat zoals die voor ona lag. Daarom zou ik alsnog ona amende•ant willen 
handhaven zoele het ataet. 
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rn dn ~oelic!1ting diu nu uit de cernmissie gegeven wordt zou m.i. hesl 
fjr:Jer:' {n de tol--st. v.c~n dG ncd·a npc:1:1r•cmon kt.wr:et• ,,.c:r;_!cn. 

JHj nnder en \:.rot zo::-gvu~ d.:.ger lezen denk i:-: d•• t dEi t~~:st van Groningen 

rn derhalve 137 tnch d~ vcr=l(cu= v~rdiF~t bnva~ 136. Ik zou duE namens 

Vot'lrburtj gracg 136 ten guno";a van 137 w!llen intrtddam. 

Trooet. 

!k zou groeg zien dut we in de discussies twee dingen van elka~r 

ncheiden. Crn fs de k~eBtic vor do kcppEliPij. Tweo is de khestie van 

de compensatie door de penaioenfond~en. Ik denk dat er wat verwarring 

~ntat~nt als we di6 twee dingen t[~slijkcrtijd beh~nclelen. 

rP--t !s een. T\''f!e ";et betreft dt? teelichting ver1 de heer Var~·eij die 

~pee~kt over de p~nsioenfends~~ ~oels oe~ i~ de ~telling staat. Men kan 

nch~er niet spreken vrn de penFiosnfcrdeen. Er zijn nemelijk bedrijfe

rrnsirenfcndsen v~ er ~!Jn ondernemirç~pensioenfcrd~en. Du onde=
rl!'IT'inçspens:.oEnfcPdEer. zijn ~eer te sc~ej der. in t'iegtrce die èc zekk in 

t!ge~ h~heer hcbbsn. MF~T zeer velen heb~er ~e zosk herverz•kerd bij 

een verzekerin~emaatsehappij. Dan ie ~et volstrekt onmogeliJk datgen• 

te b~rleiten ~at ~car ~ co~mis~i~ wordt bepleit. Deerom denk ik dat 

~ct vr~l verut~n~iger iE ~11e6r al ~p techni~che gronden de ~es~ege van 
\·•e-nrH:~~r t~t mn met compeneErer gewoori te schrr-.r:j:er. 

D~rk U ~el. !k ~OU r.u de cliaeussie gehoord hebtende het a~endement 

v~n Groningen al~ mee~t verg~ande in atErnming ~illEn brengen. D~t betakant 

~~t even vc~r ellc dui~elijkheid de verste zin uit het smendement van 

~reningen het streveP diePt er op gericht te zijn tct en met st~nd te 

h~u~en av~r te nem~n en de tweedr alinea te loten v~llen. D~t breng ik 

nu in stemming ~ie !~ deDr grij~ voer-tegEn. OranjE vovr-tegen. 
Ge~l v~~r-tegen. t$ a~nçeromFn. 
~u mo~ten t~ Pvrn kijke~, ~snt ~~ ~!r~r bij 130 gebl~ver ofdie ~aardoor 
eek koms~ te vervallen.,130 ken in dit g!val weg. Akkotrd. 
1~1 ~ok. Akkoord. 

13?. o~k. Akknr.rd. 

13!. Vcor~tel v~n de eom~issi~ is o~ dat over te n~msn. Geat u dearme• 

&kk~ord. 

1!4 v~rwerpen. 'kkoord. 

13~ varw~rp~n. Akkoord. 
1~~ w~s ingetrokkmn voer 137. 

138 verwsrp•n. Akkoord. 



139 dan ook. Akkoord. 
140 ook. Akkoord. 
142 ia daarmee dan ook vervallen. Akkoord. 
141 ia dan ook akkoord. 
143 ook afwijzen akkoord. 
143a dan ook. 
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En dan komen wa avan bij 125 terug ondercentrale Zuid-Wast-Salland 
dia vroeg dat amandamant ale lsatata, naa hat ia aan .atia 

Naa u hebt zpjuiat aangano•an dat datgene wat wij willen zaggen over 
parnaioanbrauk, pensioenplicht niet zoudan opnamen in da stallingen. 
Dat batakant dat 125 bij u Moaten adviaaran niet te aanvaardan ala 
stalling. Maar u heb ona geadviseerd OM bij aan raakatia, bij het har
achrijvan van da nota dit punt in de radaktie op te na•an. 

Akkord. Stallint 5-144. Da co••iaaia wijat dat a•anda•ant af. 
Akkoord. 
145 da ca.Miaaia raadt aan dit over ta na•an-Akkoord. 
146 aangaraden wordt dit over te na•an. Akkoord. 
147 da co••iaaia raadt dit af. Afdaling Naarden. 

Da haar Maijaran. 
Voorzitter ik dacht dat allaa wat op gang gebracht ia maat wordan 
voortgazat an dat het weinig zin haaft nadat daarnat bij aan vorige 
amandamant nogaene galazen hebban dat de commiaaia iets afwijst omdat 
dat maar voor da aarsta vier jaren gold dat amendemant en dat man zalf 
op de lange termijn tot 2000 dankt, dat het gaan zin heeft om open deuren 
nogaene aan kaar in te trappan an dat aan atuM•• moet wordan voortgezet. 
Nou dat lijkt mij allicht, vandaar kan dia stalling niet beter gemist. 

U atalt voor de stalling ta achrappan. Zojuist ia aanganomen amandamant 
145 waarin aan naaata stalling dia ar staat nog iata wordt toegevoegd. 
Niet allaan dat dia atudiaa dia in gang gazet zijn wordan voortgezet. 
maar ook wordan afgerond. Tenzij nu de vargadering endara baaluit 
ta zaggen •at dia toevoeging. 

Mat dia toavoeging toch achrappan ja. Ale ja iata va·artzat zul ja hat 
ook •aatan afranden an dat maat vanzalf aprakan. En ik hab voor da ziekan
fondsraad an alla endara raden 117 af iata daaro•trant in ona land 
alla begrip dat za allee wat za aanpakkan ook afwerken, daar Moaten wa 
niet officiaal aan twijfelen. 
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U ahdnhaaft dit amandament •ijnhaar "•ijaran. Ja dan brengen Wl het in 
stemming. 147 het amende•ent van de afdeling Naarden voor grijs-tegen. 
Voor geal-tagan. Voor oranje-tegen-
Is verworpen. 
Wij gaan naar stelling '· U heeft daar bij uw papieren aan toalichting 
gekregen van de commissie. 

U kan zien in da amandamenten die we binnen gekregen hebben dat aan 
aantal daarvan niet ondersteunt wat wij in dia stalling hebban gezet. 
We hebben een motivering daarbij in da toelichting. Misschien ia het 
toch goed dat mijnhaar Verwaij mat u doornaamt eigenlijk de assentie 
van onze toelichting alvorens u de gelegenheid krijgt om als vergadering 
uw woord daarover te zeggen. Wa hebben aan wat uitvoerige argumentatie, 
iets van die aolidaiitait tussen Jong an oud in deze stelling naar 
voren te laten brengen. 

Voorzitter dames en heren de oudaren zullen zich juist in de ko•ende 
jaren en zeker 2000-2010 bij voortduring zich moeten blijven afvragen 
hoeleng willen en hoelanv kunnen die Jongeren, de aktieve generatie 
dua de leeten van de ouderen dragen. De bereidheid ven de Jongeren om 
offera te brengen hangt af ven een aantel faktoren. We noeMen er twee. 
Ten aarsta hebben de Jongeren ar uiteraard en indirekt een belang bij 
om ervoor te zorgen dat een zakare walvaart voor de okderan is 
verzekerd. Zijzelf wordan i•mera ook oud en dan willen ze niet als het 
hun beurt is zalf in een donkar gat vallen. (en andere belangrijke 
faktor ia da opvatting van de oudaren zalf. Warkan zij ar mat name 
zelf aan mee en bewust ar aan mee om de koeten die het ouder wordan 
mat zich brengt zo laag mogelijk te houden. Mogen wij ona daarom als 
oudaren aan paar gewetenevragen atallan. Wat doen wa er tanalotta 
zalf aan om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijvan wonen. Kunnen 
we door het formaren van bijvoorbeeld obdarlinge hulpgrospan de koeten 

van de gezinsverzorging beperkt worden. Zijn da pogingen in die richting 
nu wal voldoende. Het lijdt gaan twijfel dat de aktiava bevolking 
staede maar offers moet brengen om de niet aktiava in onze samenleving 
aan redelijk baataan te garanderen. Het aantal werkelozen blijft immers 
toenemen. Net zo goed als het aantal arbeidsongeschikten. Ook de koeten 
voor da wet bijzondara ziektakoeten nemen steeds waar toe. Hoe lang 
wil men en hoe lang kan men al die financiele offers blijvan dragen. 
Als we ovoor het ouderenbeleid in integratie galoven dan zullen de 
ouderen naast de lusten ook de lasten moeten dragen. 
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In 19a3 zal naar zo'n schatting a Miljard gylden aan premies en rijka
bijdragen voor de financiering van de AWBZ moeten wordan opgebracht. Dat 
bedrag wordt in feite in zijn geheel door het reeruteerbare deel ven de 
bevolking opgebracht. Per hoofd van de bevolking is dat 555,--. Naar 
leeftijd gesplitst kost de AWIZ voor SSplusaera bijna 2000 gulden per 
persoon en de koeten voor de raat van de bevolking bedragen 4a1 gulden 
par persoon. De ouderen zouden dus bijna 5 kaar zo duur voor de AWBZ 
voorzieningen zijn als alla menaan jonger dan 65 jaar. Daarom vinden 
wij juist binnen het kader van de door ons •waste integratie dat de 
oudaren ook een kleine bijdrage lavaren van zo'n anderhalf procent. 
Manaan met alleen een AOWpensioen markan daar door het koppalings
mecheniame niets vun. Hun netto loon blijft ongewijzigd. Allaan dagene 
die naast hun AOWpensioen nog andere inkomaten hebben zullen ar wat van 
merken. De premies die zij opbrengen komen niet direkt ten goada aan de 
achatk6at maar hebben ale effect dat jongeren de nog aktieve bevolking 
wat minder AWBZpremie hoevan te betalen. Er heeft dus aan verschuiving 
in premies plaats. Die in wezen een rechtvaardiger vardeling van de 
koeten inhoudt. Niet dat daze verschuiving nu een aardverschuiving 
betekent. Maar de jongeren behoeven daardoor 0,23~ minder aan preais 
o~• te brengen. Wij vinden dat de oudaren van hun kant een geste 
zouden aasten Maken door de bereidheid te tonen ook aan de koetenkant 
hun offer voor deze eoeiele zekerheid te willen brengen. Het inkoMen 
van de jongeren van de werkende generatie staat tengevolge van de 
econoMische situatie al onder zeer grote druk. (n die druk zal nog 
toenemen. Ook al op grond van de deaografiache gegevens dia er zijn. 
Wij aoeten gewoon oppassen dat de boel niet knapt o•det een te groot 
daal van hun inkoMen wordt wegbalast door de fiscus en de hoge eoeiele 
premies. Daarom vinden wij dat we niet de hele AWBZpreMielaat op hun 
achoudera zouden moeten leggen. 

Kamarbeek-Hilveraum. 
Ik heb geluisterd naar het gloedvolle betoog, maar ar zijn toch een 
paar kenttekeningen bij te plaatsen. Allerearat ie het zo dat voor 
werknamara als ze jonger zijn de premie niet door de werkne .. re meer 
door de werkgaver wordt opgebracht. Met andere woorden deze jongeren 
die betalen daar zelf op dit moment ook nog niks aan. Ten tweede kunt 
u ook zeggen daze jongaren die betalen het niet voor de ouderen, deze 
jongeren die betalen nat voor zichzelf wannaar Zft later oud zijn op 
een moment dat za dat kunnen betalen. 
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Maar daar gaat het niet om. Dat zijn allamaal dingen dia J• op var
achillanda manieren kunt uitleggen. Het ia achter wal dit dat de 
ik zeker onderkan dat de oudaren gemiddeld •••r profitaren dan de jongaren 
van da AWBZ. Het ia ook aan da andere kant zo dat alla regelingen over 
dia AWBI dia ongetwijfeld de pan uit zullen rijzen zodat het niet meer 
op daze ••nier op te brengen ia dat dia op aan helling zijn, waardoor 
het o.i. aterk moet gaan in da richting naar een eigen bijdragaregeling. 
En wannaar dia eigen bijdrageregeling ook waar inkomeneafhankelijk waar 
mag zijn wannaar man daar ragals gaat treffan dat ar aan behoorlijke 
bijdrage, eigen bijdrage ook gebracht wordt an de oudaren profitaren 
daar dan maar van dat dan ook van da oudaren de eigen bijdrage vaal 
groter gaat worden. En ik geloof dat wa dia kant op moeten. Dat ia dua 
aan endara kant ale u in uw atalling zat. Hoewal u zakar uw motivering 
voor daze dingen wal juist zijn acht ik het niet juiat an dat hebban 
wij, het ia halaaa op bladzijde 23 teracht gakomen ipv bij &telling 6 
gezien de geldende en te varwachtende regelingen betreffende het funk
ticnaren van de AWBZverzekering o.a. de eigen bijdrageregelingpast een 
voorstal als varmeld in atalling 6 hier niet thuis. Daze ia vaal te 
beperkt en hat ia waar aan dingatje wat naar veren gebracht wordt in da 
totale regeling. In ik dacht dat hat onvarttandig was om dat hier te 
doen. 

De Boer afdaling Apeldoorn. 
Ik wilde graag maldan dat Apeldoorn zien graag wil diatentiaren van de 
toalichting zoals dia gagavan ia in de handleiding. En dan mat name 
de toonzetting hiervan. Er wordt in Naderland vaal geeproken over 
rechten an biJ rechten horen altijd plichten. Vaal van da rechten waar
over gaaproken wordt wardan da plichten of naar da to*omat varachoven 
of afgewenteld op anderen. De rechten waar hierover gaaproken wordt 
dacht ik aan de bijbehorende plichten ia al voldaan. En ik vind het de 
VVD onwaardig om in daze vorm onder daze toon pullikatiaa da wereld in 

ta sturen. Door wat gistarenavond ook door onze politiek leidar varwoord 
is er ia veel gepraataard door ouderen an daar kunnen rechten aan worden 
ontleend. Da toonzetting van dit stuk degenaraart naar mijn maning het 
oudarenbeleid van de VVD tot het bahaar van aan onaangename onkosten
rekening en dat achtik niet juist. 

De heer de Maar-Den Haag. 
Ik zou mij gaarne willan aansluiten bij de twee vorige sprekers. Vooral 
het batoog van da heer Kamerbeek heeft mij bijzondar prattig aangedaan. 
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Ik zou daar nog aan willen toevoegen dat wedarom sprakende als priv' 
persoon uit da vrije sektor dat wij toch aan aardig stuk premie al 
hebben betaald uit dia AWIZ an dat wij daaraan rachtan mogen ontlenen. 
Wat precies hat ana deel an het andere daal was dat waat ik niet •aar 
uit mijn hoofd, maar da premie van AOW an AWBZ liep toch voor da priv' 
personen al gauw op tot over da duizend guldan in da maand. En dan moet 
man niet later neg aans daaraan gaan willen tornen an zeggen jullie 
moaten nog maar eens pramia betalen. Ik zou dat voor ans aan grote 
onrechtvaardigheid voelen en ondergaan. Dan vind ik wal dat daar 
wel over gadiacriminaard wordt in het stuk, in de stalling zoals dia 
hier in de tekst staat. Dan wordt ar weer gezegd iadereen moet daar maar 
aan mee batalen ook al zullen vele mansen proberen daar zolang mogelijk 
buiten te blijven. Ala straks de stelling 156 van da kamercentrale 
don Haag in stemming komt of zal wordan basprokan dan kan ik reeds nu 
zaggen dat wij mat klem en rede zullen verdedigen dat etelling nummer 
6 zal worden geschrapt. 

Mevrouw Hartgcrs. 
Ik vind hat haal erg dat in revalidatiecentra menaan zoveel AWBZ moaten 
betalen en i6 peychiatrischa inrichtingen dat za dus nieuwe watten willen 
doordouwen dat de aanaan haast helemaal gaan geld over hebben. 

Troost. 
Ik denk dat hat belangrijksta bezwaar tegen de stalling is dat dia 
berust op een gedachtegang die volstrekt verwarpelijk is omdat het 
eind daarna zoek ia. Al onze sociale ver%akaringan zijn gaan varzakeringen 
maar gewoon omalagstelaala. Op het aament dat ar een verzekeringaalamant 
ingebracht wordt en de premie gekoppeld wordt aan de mate van risico 
die gal,pen wordt en bij oudaren ia natuurlijk het risico veel groter 
dan bij anderen ia het eind zoek. Dan zijn we bazig ••t datgana wat 
het wezenlijke alemant ia van onze sociale varzakering namelijk niet 
varzekering maar het collectief dragen van da lasten bezig te ondargrovan. 
En daarom dient daze stelling onvoorwaardelijk afgawezen te worden. 

Van Veldhuizen Hengelo. 
Ik kan een heel eind maagaan met de vorige apraker ware het niet dat 
wij in aan voorgaand pleidooi al een kaar gelezen hebban dat wij de 
ouderen beschouwen als, kunnen beschouwen als werknamers van de ata6t 
in dat geval. Dan zouden we de ~telling op zich willen handhavan mat 
de wijzigingen erin zoals wa dat aangagevan hebben in ons amandamant 159. 
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Hst gaat dan uit van het feit dat wa o~er dat avanradighaidabaginsal 
prsten. ~. pratan niet inderdaad zoals da voriga aprekar ook al gezegd 
ha~ft Av~r sen riaicavarhogand affact, msar we praten aravar dat iadereen 
bitaalt voor aan voorzi•ning. En vandaar dat wij zaggen aangelien de 
oudaren gabruik maken van valerlei AWIZvoorzieningan ia het radeliJk 
dat ja daar ook aan ••• betaalt. Maar niet omdat ja daar meer van gabruik 
•aakt maar o•dat je ar ook van gebruik ~aakt. Het is aiganlijk op baaia 
van avanradigheid zian wij het bast dat er aan aigan bijdrage geleverd 
zou kunnen worden. !n vandaar dat we dan op zich da atalling wal willen 
handhaven, maar dan mat da wijzigingen zoals we dia daaraan gagavan hebban 
en vandaar ••aniat mat praeanten en omdat oudaren ar maar gabruik van 
makon want dat ia verwerpelijk. 

Ik wil dan nu graag het woerd aan da haar Varwaij van de commissie gaven 
an daarna tot stemming ~vergaan. 

Ik zou i~ de aarsta plaats willen opmarkan dat het hier niet gaat vind 
i~ om aan o~slsgstalae1. Hot is, ar wordt hier premie voor betaald en 
er worden eigan bijdrage voor da voorzi3ningan b3taald. Daarmea wordt 
de AWBZ gefinancierd. Ik vind ~at de vargalijking mat aan omslagstelsel 
zoals dat bij da AOW hst geval is bepaald niet juist. Nu heeft u geloof 
ik gezegd over dat de premie bij du loontrekkers inderdaad betaald wordt 
d3or ds werkgevers, •aar u moet er wal aan denken dat het een voor
ziening ia, een verzekering is dia ook door da zelfstandige betaald wordt 
an door de belasting wordt geind. En daarom vind ik ook wat man zagt 
er zit al aan stukje in de kostprijs van da artikelen dia we kopen 
die premie AWBZ dat vind ik niet houdbaar omdat maar een heel klein 
gedeslts in warkalijk consumptie artikelen aruit zou komen. Dus ik vind 
het gaat ex alleen en alleen dat o~ dat ja het draagvlak voor de AWBZ 
iets vergroot en dat J• van de oudaren wat in de wet ook voorzien ia 
dat de ouderen iets uitbreid met aan anderhalf procent premie. Dat is 

volgens mij heeft het nauwelijks met aan principiale kwastie te maken. 
Het heeft alleen met da geste te maken van latan wij als liberalen 
nou eens een keer gewoon :eggen an ik vind hst aan hela in uw antwoord, 
se~ hele normale liberale zaak dat je zegt laten wa het met z'n allen 
dragen en geen uitzondering te maken. Als ja intagra~rt naam dan de 
lusten en de lasten. 

Dan zou ik nu in atsmmin; willen brsngen niet 148 want dat is eigenlijk 
meer een constatering waar ik niet za goed mee uit de voeten kan. 
Maar de moties van Zaiat en laudal 149 an 150 dia beide vooratellen en 
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elE maast vergaande o~ de stelling geheel te lGten vervallen. 

fJee het ga~t erom zeer pri~cipioel een aantel menoen wijzen af. Ala 

dct ~nrdt eengenomen hoeven we de andere onderwerpen niet meer in stemming 
te brengen. Mocht u het we! eennemen den zijn ar een paar amendomanten 

dia eon nuancering daarin aanbrengen. 

Vand~ar dat ik do meaat vergaende nu eon u voorstel. lant u voor het 
amendement van Zeist die de hela stalling wil verworpen. Grijs voor

tegen. Gaal voor-tegen. Oranje voor-tegen. 
Het voorstel is aangenomen wnarmee stelling 6 gchee! vervalt. 
Gaan wij naar stelling 7. Motie 162 is dat van de afdeling Zeist. 
De commissie reedt amn dit ef te wijzen. Akkoord. 
Den zcu ik eerst naar 170 willen. De commissie raadt een dit over te 
nemen. Kunt u deer ellen maa akkoord gaan, dat we 170 overnamen. 
Dank U. Daarmee kunnen den komen te vervellen 163. 164. 165, 166, 
167. 16B, 169, 171, 172, 173 nee, 174 en 175. Akkoord. 
173 nfwijzen. GeBt u d~armee akkoord. 
St~lling B den gaan we eerEt na~r 1B2 cmd~t ezr. ander amandamenten 
eigenlijk verwijzen ~aer 1!2 zo wij dez~ jVer z~uden nemen. Ds commissie 

randt aan 182 over te nemen. Gaet u daarmee akkoord. 
Dsn kan 176 gee~hrapt worden. 
177 $Chrapp~n. Akkoord. 
179 $Chreppen. A~kcord. 

1~0 schrappen. Akkoord. 
181 schrap~tn. Akk~ord. 

17! eerste ~iael tm a~dara groepen ovarn5men rl$t at ts wiJzen. Akkoord. 

D~n ge~n ~~ M$ar etelling 9, zijn ws inmiddal~ bij 113 aangekcmen. 

Motie ve~ de ~tdel!ng Zeist ~ordt door da commissie voorgestald dit niet 
ova~ ta nemen. Gaat u daarmee akkoord. 
1!4 v~n ~e afdaling Amstelveen, het amendement de commissie wil dit over• 

nemsn. G~et u da3r~•s ekko~rd. 

185 van d8 afdeling Arnemuiden. Afwijzen. De com~issia is ar voor dat 
de drager van de kosten v~n de cursuassn in vrije onderhendalingen 
duidelijk wordt. Akkoord. 
Den 186 vsn de kamercentaala den Haag. Cammiesim stelt voor dit ov~r 
t~ namen. Akkoord. 
187 van de afdeling Naarden. D~ commissie stalt voor dit niet over te 
nemen. Akkoa~d. 
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188 von de af~eling V~orburg. Af te wijzen t.g.v. 184 en 1B6 wat inmid

dels !s gebeurd dus u gaat akkoord neem ik aan. 

1e9 Gronintan de conmis~ie rnad~ oan.dit niet over te nomen ma~r Groning•n 
~il g~ag hot ~oord. 

Iedern opsom~ing geeft eer aantal voorbaaldan en dia kunnen nuttig zijn 

n!s toelichting. ten toelichting ie op zijn pleete in de tekst van de 

not~. In do tekst vFn de ctell~ng k~n een opsomming uitsluitend uen 

beperking zijn. De voorbeelden die genoend worden. dagtelevisie, video

~hekcn r.n cursussen Meer beweging voer ouderen zijn sterk in bepeelda 

richting. Als we denken aen bepaalde ontwikkelingen in rrenkrijk weer 

~en nrort open universit"it in hot loven ia geroepen voor en door 
ouderen den zou dat niet iets zijn waar je oen denkt els je deze opsomming 

lee:st, ter\>.' ij 1 het wel degelijk peet ir het vervolg ver· de eerste alinea. 
Daarom willen wij om alle mogelijkheden voor educatie en Einvolle vrije• 

tijdsb~steding voor iedereen dus ook v~or de ouderen open te laten 

die voorbeelden gewoon wegleten. Het ie duidelijk enige voorbeelden 
ku~nan in dF te~st genoemd worden. 

Visser ondereertrele Hooglond-Ocs~. 

Ik ~ija even op ons omandement 194 dat heeft een gelijke strekking sla 
het emendcment 189 van Groningen. Wij hebben dit emende•ent opgesteld 

met dP-zelfcle redenen die zonet verwoord zijn. WiJ steunen daarin Groningen 
~n zouden g~~rne dit amendement in stemming willen brengen ~e~rblj we 

d!ln onr. amendement 194 laten vervr:llEllt• 

Bo~d u wilt graeg amPndement 190 i" ste~ming br~ngan. Wil de co~m~e~ie 

dr.~r nog op reareren. 

Wij menen dat het is niet zo pri"eipieel. je zou het ook in de teket 
kunnen ~~tten, marr wij menen dat het e~rdig ie om toch een eental 

voorbeelden te noemen. U hebt zojuist een amende~ent a~ngenomen det 

h~t meer ~le voorheelde~ geld. M~ar al~ u vi"dt dat de voorbeelden 
wssr u ook geen beZ\Iasr tegen hebt niet in de etelling moet. maar in 

dr redaktie is daar principieel geen enkel bezweer in. 

Zou Groningen en daarmee ook Hoc1glancl Ooet ermee akkoord gaan ale het 

in de taket opgenome~ zou wordan en uit de ~telling g~heald. Gast ieder
ean dF~rme~ akkoor~. 
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lk ban het ermeo een5 dat Groningen die lae~ato regel 3chrapt, moer 
\;estv!.lo.::nu heoft erPp aé.!n~cJ::-rmger1 om(at r:>oe=- ba~·Hlgtm van.:- oudlt:.otm 

tpecinel in f2 onder te brengen. Dat wo niet otrmks komen te zitten 

rret hot iG teen afgekour~. 

Nas er ligt otraku eon voerstel om dat meer bowogen voor ~uderen ie 

gewcan een voorb~eld van mee.:: aktiviteit of rek~ectie. E= ligt 

strek~ een vao:gtel om det onder te brsng~n bij gezondheidozorg en 

dear zijn wij niet vco~. Hot ia getioon een aktieve rek:eatieve bezigheid 

die we niet moeten zetten in de sfeer van de gezondheidszorg. 

Dan kom ik onder 12 bij u terug. 

Mevrouw de Boer uit Leiderdorp. 

Over dat meer bewegen voor ouderen zou ik toch nog wel iets over willen 

zegge~. Het meer bow~gen voor ouderen ie over hot algemeen nog te weinig 
tokend un ~e ~einig m~neen weten eigenlijk wat het inhoudt. Het ie ook 

niet om de munaen iets up te leggen t1et ia iet~ waar men uit vrije wil 

aan mee laHI l1ot;;r;. HEt NV~'O zo.o1ls hot I~ ort aangokondigd wordt otaat voor 

het meer bewegen voor oud~ren is veel meer dan educatie en rekreetie 

zoal~ bij de stelling staat. Het ticht zich op de bevordering van de 

mutClri.sche trktiv5. ··;a~. t van rio ouderen. Om deze rt~den is het niet therepeutiect 

~~et u uv~r Donho5ldo bij gezondheidszorg. Het is gevn ~port, het ie 

~at: g~an zoathnuder~jo. De nan~en houven nie~ baz!g gehouden te ~orden. 

~lot is mes= hswoginga agog!~ch van karakter. E" het richt zich daarbij 
~p do np~imellaar!ng van do rBla~~elogging ofwo! het loten ~ude~en 

~~.eh ~:f1lang nogtll~cj I< optinual f't\nktionar.en in do en'Ylenlnving.. Bovendien 

\d.! het NVWO nog moer zeggen. Het richt zich np de betrokkenheid 

van de ouderen ta ak~ivoren wea~door kontakten blijvan bestoen in 

Jrl~B one! veranderende wereld. Vele ouderen en bajao:dan voelen :ich 

.:.:11acn galeten • ze lw::-on o:.- niet meer bij. Het ~lVHO a·b:ctJft te<Jns~_ntten 

een kwali~aitGverbetering van he~ leven in nlle npz!chten. Om de~e reden 

or1 alle bovengenoemde zou ik het toch erg voor pleiten om deze a~elling 

en vooral d!t neer bewAgen ven ouderen te handhaven. 

Nou dat was ook het vooratel in die zin dat wij voorstellen. maar nogmaela 
de vergadering ken er etreke ever stemmen dat eEn aan~al van deza cur

euesen ~e L~engcn u daardoor op gedachte waar nogolijkerwijs aan gedacht 
kan worden. 
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U hebt zojuist aanganomen 114-186 mat name aan uitbreiding waar ook 
nog iata gedacht wordt in buurthuizen of films dat wij u adviseren om 
dat op te nemen in de stalling. Maar het ia aan de vergadering die zegt 
kijk met die strekking want daar hebben we geen verschil van mening 
over. Wij willen het niet in de stelling, maar in de redaktie van de 
nota daar kan u atraka over etemmen. 

Westvoorne. 
Weetvoorne heeft voorgeeteld om dat NIVO o.a. op gronden van wat 
die mevrouw daarnet zei. Omdat wij van Maning zijn dat dat een zeer 
grote bijdrage levert aan inderdaad het gezond blijven en daardoor 
langere zelfstandig blijven, ik kan daar nog een hele rij bij op~emen 
o.a. geen of veel kortere opname in ziekenhuizen, verpleeghuizen e.d. 
Om dat heel duidelijk te plaataan onder twaalf, preventieve gezondheids
zorg. Natuurlijk zit er een rekraatief alaament en een educatief alement 
in, maar Westvoorne vindt dat niet het belangrijkata element. Daar 
verschillen we duidelijk van mening met de commiaaie. 

Ale het gaat om een zeerprincipiele etellingname ale u zegt waar hoort 
het thuis menen wij u te adviseren daar niet in diacuaaie te gaan. 
Wij adviseren om zowel bij de stalling die we nu aan de orde hebban 
maar bewegen voor ouderen te laten etaan omdat dat en dat ia ook 
zojuist varwoord een aantal elementen in zich heeft en niet allaan 
maar preventieve of gezondheidszorg. Wij adviseren u bovendien om bij 
112 waar het gaat om het toch maar zelfstandig en de zelfredzaamheid 
bevorderen om daar ook opnieuw even weer te refereren aan curauaaen, 
meer bewegen voor ouderen. Dua wij adviseren U om het twee keer op te 
nemen. 

Dat mag van mij omdat al die elementen erin zitten. 

Ik wil niet zozeer epecifiek over die etelling epreken, maar ik wil 
gewoon in het algemeen dit zeggen dat nou hebben we de hele ochtend al 
gaaproken over die zelfwerkzaamheid van bejaarden, emancipatie van 
bejaarden, zelfatandigheid van bejaarden en ik conetateer toch in de 
diacuaaie talkene weer dat we alemaar bezig zijn met z'n allen dingen 
te badenken voor dia bejaarden. 
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We hebban gasprokan over het wegwarken van da negatieve beeldvorming. 
Dat vind ik prachtig, maar we komen nu zelfs in de diacueais van vanmorgen 
nog niet toa, we zijn alemaar weer aan het bedisselen en we zijn nu 
waar mat z'n allen druk bazig dia negatieve beeldvorming waar in het 
leven te roepan omdat wij alles voor dia bejaarden moaten doen. 
Groningen heeft galijk we moaten dia voorbaaldan gewoon allamaal weglaten. 
Laat dia bejaarden gewoon in hun eigen aktivitaitan. Ale za zalf dia 
negatieve baaldvor.tng wal willen werken, laten za zalf aaar eens 
dingatjas badenkan en laat za zalf ook maar eens zien hoe za dat moaten 
doen. Dat .asten wij niet allaaaal voor za badisaalan, want we zijn 
bazig waar allee voor dia aanaan te regalen. En ik dank dat we daarbij 
niet op de goede weg zijn. 

Mak-Zaanstad. 
Mevrouw ar zijn mij gaan voorbaaldan bakend dat da wetenschap haaft 
aangetoond dat maar bewegen voor oudaren da manaan uit het gezondheida
circuit zou houden. Dat ia aan opmerking. De twaada opmerking ik ata 
volalegen achter het etendpunt van de commiaaia, man moet in principe 
da bejaarden uit het gazondheidscircuit weghouden. In ale zoals aan 
van de varteganwoordigatara hier juist bapteit dat preventieve gazondhaida
zorgaapact zou zijn, voorzitter ik zou u daar ernatig voor willen waar
schuwen. Het moet blijvan in dit varband in datgene wat de commisais 
heeft bedoeld. 

van dar Ende. 
Er ia op het ogenblik waar aan diacuaaia aan de gang over het aarsta 
stuk an het tweede stuk. Het aarsta stuk apreekt over voorbereiding. 
Hat tweede stuk ia de invulling op het moment dat man gapensionaard ia. 
Ik dank dat we met twee varschillande begrippan in de ana stalling 
gewoon verkaard bazig zijn en ik dank dat het vaal va~atandiger ia 
om het aarsta atuk te handhaven zoele lroningan dat vraagt en alla 
voorbeelden eruit halen. Dat ia aan prachtig mooie doen van oudaren 
ale za aan•aal gepensioneerd zijn en heeft niets maar ••t voorbereiding 
ta maken. 

Nog aan aanvulling op dat hela MIVO. Hat houdt baaliet gaan betutteling 
in. De manaan wordan niet gedwongen dia wordan ar niet naartoa gestuurd. 
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laderaan kan ar vrij aan daal namen, Nat zoals u ook ergene lid van een 
vereniging wordt en het heeft wel dagelijk aan preventieve werking. Ik 
werk tien jaar lang in dit vak en we hebben erg veel succes ermee. De 
mansen voelen zich fitter, worden beweeglijkar en dat wil ik er toch 
wal even aan toevoegen. 
1 
Ik zou willen vooratellen het aaendement van &roningan nu die stelt 
handhaven van het eersta tadeelte en het achrappan van de voorbeelden. 
Vanaf bovendien tot en mat ouderen alles wat onder voorbeelden valt uit 
de atalling. Gaat u daaraaa akkoord. Staaaing. 

Als we dit gaan verwerpen dan varwarpan NI eigenlijk ook stalling 184. 

En 186 ook, •aar ale ••n tich dia beperking daarop wil en ik denk dat 
tehoord de vergadering dat goed is oa dat toch maar in stemming te brengen 
voor alla duidelijkheid. Maar u heeft gelijk. Ik breng nu in stemming 
190. Grijs voor, sorry 189 voor grijs, tegen. Oranje voor-tegen. 
Geel voor-tegen. Dit vooratel ia aangenomen. 
Daarmee vervalt het voorbealdgadaalte uit da stalling. 
190 de commiseis raadt aan dit over te nemen. Akkoord. 
191 wordt ontraden door de commissie. Ie trouwene ook varvallen want 
het ia •••r aan van da voorbeelden. 
192, we hebben net 190 aangenomen we kunnen dit varder laten vallen. 

van dar [nde. 
Ik heb een vraag. Ale de cammissie due met de inhoudelijke tekst van 
dit varhaal akkoord ie dan ia da vraag zou men dat wel mee kunnen nemen 
in de tekst. 

Commissie. 
Ja dat ia geen bezwaar in dia zin dat wij ook al in de stalling haddan 
opganoMen vooralsnog. Wat niet betekant dat iedereen ale het ware aan 
verplichting krijgt dat hiJ naar de curaue pensioeninzicht •oat. Dat 
kan u zien in de atelling, dus de strekking ia exact hetzalfde als wat 
wij bedoelen. 

Akkoord. 
193 de commissie zou dit ook over willen nemen mits varvangen door het 
woord eventueel. 
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195 daar wordt de hele stalling in diacuaaia gebracht, maar gezien de 
diacuaaia lijkt •• dat niet nodig om in atamming te brengen. Akkoord. 
196 dat ia inmiddala ook eruit. 
197 ia ar ook uit. 
198 in stemming brengen. 

Wij adviaaran uno• dat niet over te namen. Dat aluit zojuiat aan bij 
wat Salland ook zegt dat Ja he• vrij moet laten. Dus vandaar dat wiJ 
vooralsnog aan alla ouderen, •aar dat laat niet de verplichting dat 
iederaan •oat. Dua wiJ zoudan u willen adviseren om 191 niet over te 
nemen. 

Da••• an ha~an voordat wiJ ••t atalling 10 zoudan willen baginnen 
zou ik u willen vooratallen tot kwart ovar·aan te pauzeren. Een stalling 
afbraken lijkt •• gezien de diacuaaia niet plezierig. 

Wij baginnen mat stalling 10 amandamant 199 an mevrouw van Leeuwen uit 
de commiaaia zal dit punt toalichten zonodig. 199 stalt de commiaaia 
voor dit af te wijzen omdat de conaaquantiaa van voldoende niet te 
overzien zoudan zijn. laat u daarmee akkoord. 
200 van de afdaling Pijnacker. Ook dit wanat de commiaaia af ta wijzen. 
Akkoord. 
201 ook afwijzen. Toalichting ziet u erbij etaan. Akkoord. 

Voorzitter ar wordt in de motivering van de afwijzing wordt gezegd dat 
het dezelfde strekking heeft ale het vooratel van de commissie. Dat 
ia aansdaala waar, anderdeals ia dat niet waar. Er wordt namalijk 
haal duideliJk gezegd dat aan centraal wonenconcept eigenliJk in dit 
progra .. a van oudaren zou moaten wordan opgenomen. Ik dank ook en we 
zitten hier in de buurt van Hilveraum en ik heb bagrapen dat men daar 
Juist mat het centraal wonen voortreffelijke ervaringen heeft. De afdaling 
Voorburg zou er.ea akkoord kunnen gaan als dat aapact op enigerlei 
wiJze in de takat van atalling 10 zou kunnen wordan ingebracht. Ale 
u miJ dat toazatt dan heb ik daar vardar taan problemen maa an andere 
zou ik daar at•••ing over willen vragen. 

In de takat van de stalling 10. 
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Ale u ingaat op het woord centraal wanen dan dank ik dat u daarbij waar 
een van de vela Mogelijkheden aanduid dia men kan varetaan onder vormen 
van beschermd wonen. Ik zou u willen adviseren de term beschermd wanen 
te laten etaan. Daaronder kunnen we vangen o.a. centraal wonen, we 
kunnen daar ook diverse vatianten op wanen waarbij men een atukje onder• 
atauning kan vinden en toch niet alleen mat ouderen woont maar inte
graal zowel met ouderen als jongaren kan wonen. We willen dat wal 
in de takat opnemen om daar nog wat extra aandacht aan te besteden. 

Kunt U daarmee akkoord gaan. 

Ja voorzitter dan ban ik wat dat betreft dat element daar kan ik ••• 
akkoord gaan. Ik heb nog aan vraag en als ik daar J• op krijg kan ik 
het amandaaant intrekken en dat luidt ie het rail oa te atellan dat 
er allerlei aogalijkhadan zijn voor nieuwbouw, vernieuwbouw etc. van 
bestaande panden. Ik heb daar vanuit een financiele optiek heb ik daat 

wat problemen •••· 

Als u dat specifiek ziet in wan financiering van bajaardanhuiavaating 
dan kan ik met u instemmen. Maar ik dank dat uitgaande van het uit
gangspunt dat een bejaarde aanzalfde ia dan aanieder ander nadarlandar 
dat ar in het kader van renovatie en nieuwbouw zij het dat ook daar 
de financieringen terug lopen da mogelijkheden, wal valdoende mogelijk
hadan zijn om voor ouderen aangepaata woonvormen te cralren en dit 
probleem rangachikken we in volkahuieveatingtermen ook onder het 
vraagstuk woonruimte verdelen. 

U trekt het terug. Dank U wel. 
Gaan we naar amendement 202 afdeling Groningen. Af te wijzen. Da 
werkgroep ia voor alternatieve woonnorman maar zijn niet van mening 
dat het via aubaidiaatroaen aoet warden gestimuleerd. 

Mevrouw Jonker-&roningen. 
Ten eerste zegt de coaaiaaie in de toelichting ia voor alternatieve 
woonnoraan ia waanvarmen en ten tweede dat het niet via aubaidiaatraman 
aaat gaatiauleard worden. Daar apreekt ons aaandemant ook niet over. 
Daze stallingen zijn dacht ik niet op te vatten ale een vooratel voor 
wateontwerp ale &telling in een begroting, maar als aangeven als 
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kader, baleidakader aangevend in da richting waarvan da VVD hat wanst. 
Ale de VVD zich uitapreekt dat alternatieve woonvormen voor bejaarden 
wanaalijk zijn. Daarmee zijn goada experimenten hoewal hst zeker niet 
algemaan bakend ia dan kan dat inhouden dat dat mlddele voorlichting 
an middels at~eakplannan gaatimulaard wordt. Dat houdt zeker nog gaan 
aubaidiamaatragalan in. In dia zin zoudan wij dan ook zeker dit 
amandamant willen handhaven. 

De commiaaia advleeart u om het woord stimuleren dan niet te gebruiken. 
U heeft net gabruikt het woord wanealijk. Miaachian kunnen we ona 
daar beter in vinden. late stimuleren batakant ook altijd dat ja dan 
ook de konaakwentiaa daarvan moet aanvaarden. En wiJ danken dat dat 
in dat geval niet juiat ie. Want aan alternatieve woonvora ia niet 
alleen aan zaak van ouderen, ook van Jongaren en dat moet aan op 
eigen initiatief doen. 

Indien da commiaaie toazegt dat in die zin iets in de stalling opganomen 
kan wordan kunnen wiJ daaraaa akkoord gaan. 

In da tekst of in de atallin~. 

lij voorkeur in de stelling omdat daar ook maar andere woonvormen dan 
het geijkte bejaardenhuis staat. Maar ale het in de takat nader uitga
werkt kan wordan kunnen ws daar ook maa uit da voeten. 

Dm commiaaia stalt voor dat in da tekst op te nemen. 

Dat ia uitatakand. 

203 van de afdaling Laidan. Da commiaaia stalt voor dit af te wijzen. 
Kunt u daar maa akkoord gaan. 

Van Wijk afdaling Leiden. 
Ik zou graag alvoor ik zag of ik hier al of niet mee akkoord gaat willen 
vragen wat de motivering hier bij geweest ia. 

Mevrouw van Leeuwen. 
De afwijzing in dia zin is dat het woord baachermd wonen dus o.a. 
inhoudt dat ook dia vor•en aan dl arde •oeten ko•en. En dan weer terug 
op wat ik net gezegd heb dat verdelingavreeoatuk oereoeld aaet worden. 
Daar••• ontkennen wa niet dat er •iaachien lokaal hier an daar drinoend 
behoefte ia aan meer een en twee pereaonavorMen voor bejaarden. 
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Dus u~' intsntie wordt niet ontkend, •eer wa vinden het niet ralavant 
in daze stalling. ÄIK 

Ale de commissie kan zeggen dat zij onze intentie in de stalling kan 
meenemen gaan wij ak~oord. 

In de tekst graag. 

Akkoord. 204 afdeling Hengalo wordt afgewezen door de commiseie. 

Hengelo. 
Ik kan me na de discussies dia nu hebben plaats gevonden wel vindan 
in da wijzigingen die nu in de tekst wordan meegenomen. Een ding zou 
ik toch nog wel willen opmerken en dat geldt dan de cijfers die erin 
genoemd worden namelijk die 85,5~. [n de zin dia er achter komt dat 
is maar een vaststelling van het feit, terwijl eigenlijk bedoeld wordt 
dat er geschreven moet worden naar verhoging van het aantal zelfstandig 
wonende ouderen. En dan lijkt het mij niet juist o• een cijfer nu te 
noemen, maar kortweg te conetateren dat er geatreafd dient te worden 
naar •••r zelfstandig wonen ~oor ouderen en de zinnen dia daarop volgen 
ipv uit te gaan van het cijfer. 

Mevrouw van Leeuwen. 
Wij maandan dat we toch rekening moaten houden met een fait wat al 
jaren ••n feit ia en waarvan wij danken dat ondanks het streven naar 
moer zelfstandig wonen een stuk van het creëren van voorzieningen voor 
ook zelfstandig wonendan noodzaak blijft. Ea we willen wal graag het 
percentage gehandhaafd zien. 

Handhaaft ook u uw amendement. Nee dan niet. Denk u wal. 
205 van de afdeling Renkum, wordt voorgesteld het af te wijzen door 

de commissie. Kunt u daarmee akkoord gaan. Dank U, 
206 van de afdaling Texel wordt geadviseerd over te na•en. 
Akkoord. 
207 ven da afdaling Bloemendaal. Wordt voorgestald dit af te wijzen. 
Omdat wij hier ni~ts over te zoggen hebben. Gaat u daar••• akkoord. 
Dan gaan wij naar stalling 11 en dat doet mevrouw Kamp weer. 
208 amandaMent van de afdeling Naarden. De commissie zou dit niet 
willen overnamen t.g.v. de eigen tekat. 
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Voorzitter we hebben vanmorgen heeft de com•iasie 92 Voorburg overgeno•en 

over de duidelijkheid van de Tekst. En wij dachten dat da tekst van 
Naarden beter begrijpelijk was niet allsen voor ouderen maar ook vonr 

jongeren en daarom het voorstal graag nog even ter overwaging aan de 

commissie. Met dien verstande dat ale u zegt ja maar jullie hebben 

zowel intramuraal ale ftXtramuraal daar niet opgenomen den ia dat netuur

lijk aan punt wat zou kunnen blijven etaan. Maar wiJ dachten dat de 

verwoording ven dezelfde intentie die 208 beter was dan de oorspronke

lijke t~kst. 

Commissie. 

Ja laten wij geen strijd voeren. Wij menen dat onze tekst iets duide
lijker is, iets meer de naance laat dat toch in een aantal voorzieningen 

men wel landelijk moet vaAtstellen. Hst is toch aan normering over het 
aantal percentages ziekenhuisbedden, varplea;huiabaddan. Het ia toch 

een percentage over voorzieningen die in aan algemaan pakket zijn opge

nomen. Tegelijkertijd zeggen we nee doe daar overheen toch iets maar 

het accent. Terwijl bij de radaktie van Naardan nog eterkar het accent 

ligt op de decentraliaetie waar bijna het andere iate wordt, zijn 
nuanceringen. Wij manen dat ~r in onze teket zowel het beleid wat 

zo nu en dan gevoerd moet worden landelijk ale decentraal iets beter 

wordt geformuleerd. 

Kunt U daarmee akkoord gaan. Ja u moet wel tevreden naar huis gaan natuur

lijk. Maar akkoord. 
209 de afdeling Voorburg. Ook danr wordt voorgesteld niet te wijzigen. 

Dus af te wijzen door de commissie. 

Je voorzitter ik heb een vraag en misschien ken ik nav het antwoord op 
deze vraag het amendement intrekken. Is het de hadoeling ven de 

commi~sia dat er een landelijk laat ik zeggen een norm komt met aan 

grote mate van afwijkingamogelijkheden per regio. Ia dat wat u eigenlijk 
bedoeld te zeggen in de motivering van de afwijzing ven het amendament 

Voorburg. 

Wilt u even uw vrgag herhalen. 

U wijst hat amendament Voorburg ~f en ik heb de indruk dat u zegt 

in die motivering voor dia afwijzing wij wenaan walliawaar een landelijke 

norm voor verechillende welzijnevoorzieningen wanaan wij te hanteren. 
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Maar tegelijkertijd ken van dia nor• in een ~ote •ata worden afgawaken 
op decarttreel niveau. En dateen planning ook decentraal volledig decentraal 
gebeurt. Is dat wat u beweegt om Voorburg af ta wijzen. 

Wij menen dat dat in onze stelling iets meer aan bod komt. 

Ja ik vind het niet erç duidelijk wet u daar zegt. Ik denk toch dat 
het verstandig is om eens te kijken wat da vargadering hiervan vindt. 
Ik besef me overigene dat we erg dicht bij elkaar liggen op dit gebied. 
Er zit een nuanceverschil in. Ik vind dat u niet erg duidelijk bent 
hoe u dat nuanceverschil hoe u dat ziet. 

In stemming Brengen. 209 amendement van da afdeling Voorburg breng ik 
nu in stemming. Voor grijs-tegen. Voor geel-tegen. Voor oranje-tegen. 
Det lijkt ma duidelijk, het ia verworpen. 
Dan gaan we nu naar 210 van de afdeling Groningen de commissie raadt 
een dit over ta ne~en mits toagevoegd een ~ eerste zin van stelling 14. 
Kunt u deermes akkoord gaan. Dank U. 
211 afdeling Leidan wordt afgeraden. Kunt u daar ook mee akkoord gaan. 

Den geen wa naar stalling 12. Het a•endamant van de afdeling Zwolle. 
De commiaaia raadt ~an dit over te namen. Akkoord. 

213 ven den Haag. De commissie raadt aan di+. ef te wijzen. Akkoord. 
214 van de afdeling Naarden. De commissie raadt aan het over te namen. 
Akkoord. 
215 kan nu vervallen cmdat wij 214 hebben overgenomen. 
211 de commissie raadt aan dit over te namen. Akkoord. 
217 van de afdeling Westvoorne. 

Van Hooft-Westvoorne. 
De commissie stelt voor om na het amendament de woorden meer beweging 
voor ouderen sec neer te z~tèen. Ik vind dat een beetje merkwaardige 
gang van zaken. Hoe moeten w~ ons dat voorstellen. Dat bejaarden olv 

een gezinshulp met de stofdoek gaan zwaaien. 

Dit punt hebben we zojuist ook al aan de orde gehad. Er is in de var
gadering een enorm pleidooi gehouden door a~n aantel sprakers om het 
meer bewegsn voor ouderen toe te voegen en d~ar t~ch iets te zaggen 

dat dat belangrijk is. Wa hebben deer het voorstel gadaan om dat 
tee te vn~yen e~r~t bij numMer 9 went daar atond het. Daar heeft de 

vergadering het laten vervallen. Want det tweede gedeelte •oest weg. 

We hadden toen ook het vooratel om het toe te voegen ale voorbeeld echter 
bij 12, •aar het ie een de vergederint of za dat nu willen toevoegen 
gezien eventuele koneekwanthaid in ata .. ing dat zojuist ook bij 9 voorbaaldat 
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Ja want het is een essentieel andere zaak of het bij 9 of bij 12 

staat n~tuurlijk. 

Het is ja ik z~u dat graag in stemming zien. Ik vind het te karig om daar 

qlleen NMVO achter to zetten. 

In stemming het amendament 217 van de afdeling Westvoorne. 

Voor grijs-tegen. Geel voor-tegen. Oranje vo~r-tegan. Dat is 

duidBlijk het ia verworpen. 

218 van de afdeling bloemendeel wordt aangeraden niet op te namen 

ioor de commissie. Kunt u daarmee akkoord gaan. Dank u. 

Stalling 13 amendemant nr. 219 van de afdaling Na3rden. Ontrad~n. 

Maijcran. 

219 is galijk nnn 222, 22J ~m dA hele stelling te achrappen. In da 

aed~chta drlt :Jit w~ar aon soort varhaal is nver oudare menaan d~t je 

ni~t in ~~n uit~pr~ak van de VVD hoaft V8S~ te leggen dat Z8 zich kunnen 

uiten op een bepaalde manier. Dat er in het elgaaeen accenten moeten 

warden gelegd. H~t kunnen allRmeal baat~, brave b~doelingen zijn met 
di~ bejaarden, m~~r gne~ uit~preak ven da VVD els eon stelling 

naar buiten. En vandaar ons voorstel mat een paar andere afdalingen 

o~ het te echrappon. 

D~t ie meen ik het amendement vnn de afdaling Voorburg. 

V~orburg a~dt nng vardAr an wil de hela stelling schrappen. 

Commissie. 

Wij steunen die gedachte niet. Ja het is duidelijk, Naarden stalt ook 

voor te schrappen. Wij stetenHn dat va~rstel ntet direkt. Wij menen dAt 

hst b~langrijk is dat ~at naAe ook hulpverleners onderkannen dat de 

meneen zich np tillarlei manieren uiten. D~t je d~ar begrip voor hebt 

en dat in opleidingen, bijscholingen van wie dan ook daar eens aandacht 

il3n wnrdt besteed. Dat hoort in het pakket. Wij menen dat mat het aan

,eman van deze stelling he~l w~t meneen gediAnd zijn in de uitvoering 

van hun warkzaamhfldan. 

~fdeling L~iden m~ti~ 223. 1e woo~den die rnavrouw Kamp net zegt over de 

hulpverl~nars heeft de af1eli~g Leidan ondarken~ · 
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Je went het ie een esaantiaal andere zaak af het biJ 9 of ~iJ 12 
staat natuurlijk. 
Het ia je ik zou dat vraag in ate••ing zien. Ik vind het te karig o• deew 
alleen NMVO achter ta zetten. 

In etannning hat aaende11ent 211 van de . afdelinG Weetvoorna. 
Voor grijs-tegen. Gaal voor-tagan. Oranje voor-tegen. Dat is 
duidelijk het ie verworpen. 
218 van de afdeling bloeaandaal wordt aanteredan niet op ta neaen 
door de coRHd.saie. Kun'\ u daaraee akkoocd gaan. Dank u. 
Stelling 13 a•ende11ant n~:. 219 van de afdaling Naarden. Dntrilden. 

"•iJeran. 
219 is taliJk aan 212, 223 011 d11 hele •"•lling te ac:hreppan. tn de 

.; gedachte dat dit waar een soort ves-haal ie over oudera maneen dat Je 
nt•t in een uitspraak ven de VVD hoeft vaat ta letpn dat za zieh kunnen 

.~ ui ten ep een bepaalde llaRiel'. Dat el' in het algeaaan eoeenten IlOeten 
wol'den gelegd. Het ku.nnan allaaaal bea"•• breve bedoelingen zijn aat 
dia bajaardan, ttaar teen uitspraak van de VVD ale een etellin9 
naar buiten. En vandaar ona vooratel aet aan paar endara afdalingen 
om hat te eehrappan. 

Dat ia •••n ik hat a•anddettt van da afdelint Voorburg. 
Voorburg gaat nog verdar en wil da hela stelling schrappen. 

co-ieaia. 
WiJ 1taunan ~ia gedachte niet. Ja het·ia duidelijk, Naawdan etalt ook 
voor te achrappan. Wij etaunen dat voa:retal niet direkt. Wij •enen dat 
he.t belangrijk ia dat mat nafta ook hulpverleners onderkannen dat de 
maneen zich op allerlat naaniaran uiten. Dat Ja daar ~•trip voor hebt 
en dat in opleidingen, b1Jaoholingan van wie dan ook daar aena aandaaht 
aan wordt baetead. Dat haol't in het pakket. VlJ aanaft dat .. , het aan• 
namen van daza atalling haal wat ••neen gediend zijn in de uitvaa~i"l 
van hun werkzaamheden. 

Afdaling l•idan motie 223. De woorden die ••vrouw Ka•p net zegt ovaa de 
hulpve•l•nai'S haaf' da afdaling Leiden onderken~· 
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!v•n intaan op he'\ aerete tedaalta, wiJ aanan dat ctoezo het· ftaaan van 
specifieke •aatragan. dat doazo het ne•en ven of het ortaniee~an van 
wat voor •ogelijkhaden ook enazozijda vinden wij·wat tevaal betu*tald 
woJrdt, ~ntaar toch wal :Ln alk geval valdoende •otalijkheden beetaan 
011 ala ouder mena redelijk zaltatandig te ziJn en radeliJk zalfetendit 
te denken. In dat op e•n Nament dat een oudere kaat ••t aan ze; wat 
probleMen dia wat te •aken hebben .. t zijn 1ezondhaid hiJ aent .. arkt 
kan worden ala 111atiant. lieteren ie tijdene de behandeling van de 
nota patiantanbalaid op varzoek van .de afdaling Leiden •er aandaoht 
beataad aan ni•t allaan da bijacholing hwlpva~eneZ'a in het kader van 
dd madiach therepeutieche zorg, •••r ook aet ,. ... ~e:p.,.oeeclela 
hulpverlening. In wiJ zijn ook van .. nint dat ••t neaa dit onde~deal 
niet thuishoort in het ~darenbaleid ••ar •••r aan 1ntatraal fldaelte 
is van hat patiantanbelaid. In wiJ willen inderdaad dan aZ'g t•aat 
on;ce aigan mo·U.a hie:r ln ata••int bnntan. 

WiJ stellan "' voor dat het gaan ovat:bodiga lwza la, aaar dtlt ia aa.n 
u biJ het •••ndeMant dat het •ustig biJ he" patiantenbalaid zoal• 
het glatarlft .la ga~etd, •aar ook ln·da nota oudar•nllaleid ha•haald 
~ou kunnan worden. Ala u vini~ als varg~dat:ing dat het •••~ biJ aan 
kee~ mag in da nota patiantanbalaid dan hebban we het toch aan kaat: 
gazagd. 

Bagrijp ik uit uw woorden dat u indat:daad dan kunt •••taan ••t da 
rwotia van da afdaling L•idan• 

Nou hat lijkt •iJ dat ik had het avan vazokaa~d eazian dat wa aarat 
Naardan in atamming •aatan bZ'antan ale ziJnde het •aaet- vaZ'taand. 
tn at: zijn ar aaar haar dia atallan da hale atalling •••r ta schrappen. 

Een opmerking mijnerzijds. Ik zou Na kunnen vooratallen da'\ de oo .. ·i~aia 
maar kan maagaan mat da Motie van da afdaling lei~an na•alijk door da 
toavoeging wal de andarkaftftint van·na-laiJacholint hulpvarlallara, 
maat: dat dat indat:daad al aaft onderdaal ia van het patlentan~leid 
dat man hiet: atakkaliJkar ••• kan gaan. 

Hat la na\wurlijk niet all .. n, de co .. !aaia geeft advlas in daaa, .... 
wat ook da vergadarint wil. 

AkkoomJ •. 
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!r ie eon misveretend in het adviae wat we achrijvan avar de afdalint 
Leiden . Z13 moet. etean aanvaarden. Want we ze.ggen dubbele ~•zowooa-diao 
ie. geen, .a.nka~ probl ... We he.bben het twee kaar gelegd zowel b.ij :de_ · 
nota pa.ttantenbaleid ala nu in de nota ouderanbtlle1d • Du• dan kQ 
ik tegemoet, er ataat abualeveltJk a:fwiJaan• , ... al' b~J .het .P&U\t •otaft 
we ruetig twee keer zeggen, went dat ia den ae.n · da ve:l'tadartno .• 
Meijaren , . 
Ik batriJp hat niet voorzitter. Ik ate liJ e11and•ant afclaliat La.lclan 
schrappen, due !k dacht dat Leiden allee achrapt. In a]df1, da eaa.la•l• 
det wil overnaae.n det heeft Naarden· t••n probl•••n• 1e~~,,,tta t\ulp .. 
verlan•ra tadtand kunnen ziJn •t lat• op alitft Mpaalcla Nniar te 
dcan tnoge waar zijn, •aar .de vraat ie of ·aan po11t!aka 'art!J dat ala 
~•n ete~ling naar buiten •oat brant•• of dat we •eten ~frtreuwen dat . 
een teohn!ach goed. anderlatei hulpverltlner ook wal waat ,wat hiJ te deen 
en te laten heeft. !n dat wiJ eek dia ntat ••ten taatutulan nata•in 
~lt de oude~•n •elf. 

Nett dat bl!Jft toeh tahandheafd •. Ik koM weer taruo ep ~t~lJn edviee. 
ftevl'C.., wij Mnen dat dubbele verwooreU.ng zowel li!J de neta ·patiantaR• 
beleid ale bij d~ nota ouder~nlleletd ~aen bezweer ie. Due dat betekant 
toeh ik oeef u een f~ut actvies dat wij. handhaven de taket die ataat 
bij 223. Due d~t we Leiden afw!j~en natmaala a..dat wij Z keer varwoord 
vinden niet erg vinden. 

Dan lijkt het •iJ nu juttt·a• het nenda•ent ven de efdalint Naardan 
in eteaming te brengen. Die aet endere emend .. anten de hela atellint 
wenat te achl"eppen. Via ia. ll"ij a vooa- het ••andnant ven Naeaoden-taten. 

Gael vaor•teeen. OranJe voar•taean. Het le ••• cluldali.S," ••"••"••"• 
De atellinCJ ;eet eruit. "l . 

.. ,. 
nen o~an we naar stellint tA. 121 aan .etie ven dl afdaling Zeiet. Ie 
C:o~~~tissie l'eadt het ef Otftdat ••n niet Juiet etalt wat •" in .lila utia 
naar voaen brengt. 

Mevl'euw laudewaard uit Za!s-.. 
Ynoraitter !k .. 1a4 Mijn a.cueaa aan,~~ ha~.het 1evoal 4at •• •••• .. 
in d• aantekentnoen van onze ... aetaeia.tata tebeu•~ ia wat ik .tat 
mee• ,kon ~hte~~alan. Due ik "2ek de .atie ift. 
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Brugman efdalino fda. na cammissie kan zich mat de gedachte varenigen 
maar wijà~ he~ af omdat op dit aament mo•ilijk uitvaarbaar ia. Ik waat 
niet oi' dat aan ~den is o• af ta wijzen, want de stallingen zi'jn niet 
voor dit moment badoalrl ·Maar v·oar langere tiJd. Daarnaast ia men eaar 
mijn maning voorbijgagaan aan het principe wat eigenliJk aan het aaaenda• 
ment tan grondslag ia namlilijk iata waarvoor man verzekerd ia ho·eft 
man nist ta batalon. Dat bataalt de verzekoraar. fn wil Man aan eivan 
bedrijga invoeren dan moet man dat over da hela liJn doe" en niet 
allèen voor·bajaarden. 
Tenslotte nog even wa~dt ar gezegd da bejaardenhuis is volgans het 
regeerakkoord niet onder de AWIZ gaat vallen, maar ik dacht dat 
deze stalling niet alleen over beJaardenhuizen ging, ~aaar ook ovaz 
verpleewhuizen. 

Mevrouw Kamp. 
Menr da si tuntie ie op dit momant dat varplaaghuizen in de AWBZ ziJn· 
opgenomen, h.-t verschil is in de aiten bijdl'agu als unean opgenoMen 
:zijn in een bejaardenhuis fin~nciering van een bejaardenhuis gaat dool" 
da aensan zelve d:te het niet kunnen betalen door de algeme·ne biJstandawat 
waardoor een indirekte financiering optreedt van bejaardenhuizen. 
Det willen we niet Maar. daazove~ ie aan baleideaaatratal tatroffan 
dat alle voorzieningen die indirekt worden gefinancierd dat kan niet, 
\-Jent de algemene bijstandswet is aan tava•catko~ting in da koeten van 
individuele menaan. ~u maat er aan nieuw financ!eringaeyatea• koaan 
voor bejaardenhuizen. Da atrakking van uw a•and .. ent ia dat dat 
in de AWBZ zou raaaten ka•an. Maal' in het J:egaarakkool'd ia varklaazod 
dat !n deze huidige situatie gaan enkale vool'zianing zou worden taava• 
laten in da AWBZ. Wij manen dat wel biJ de nieuwe financiering van •en 
bejaardenhuis je zoveel mogelijk de uitgangspunten die nu ook van teil• 
peasing zijn in de AWBZ voo~ verpleeghuizen ook deerne aal aoatan 
streven o~ det bij hat uitgengepunt voor financiering van aan ••Jaardan
hu!e ta nemen. OnafhankeliJk in welk stalaal van finanoia~int de di~•kta 
finenetering van aan beJaardenhuis nog tezoacht ko.t. 

lliJft toch det de ••dtaoha zozog verzekerd ia dav zieken~onde ata. 
Dus dat h~t alleen o~ huiev~ating an voeding gaat. 

IJat atelt u voor wat IIOte1iJk.eJ:WiJa ""' kunnen. Dak in een baJaarden
huia eplitalAg aan ._ • ..,.taft in de aa-.,akkatten. 
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En gaen zeggen ik neem iets aperte wet ik bereken voor de verzorging en 
huisvesting en eventueel iets aparte voor de medische verplichting 
van de ·geneeskundige %org. Maar dat staat wal iets in uw toelichtinfJ 
maar niet in de tekst van het anutndement. 

(r staat we~ aan split~ing in. 

Volgene de coMmissie kennelijk niet zo duidelijk. 

Als ik goed op de hoogte ben heeft de 2a ka•arf~aktia zeer onlanga 
een instemming betuigt ••t het invoeren van aan aplitainv naar het 
7-orgaspect. Dok onze eigen fraktie heeft zich daar van her'• achter 
~eacheard an ik denk dat wiJ verstandig daareen doen om die ~•g als 
VVD in vat·gaderin; bijeon te volgen. Ik denk dat wiJ er in de toakoaat 
niet aan kunn~n ontkomen gezien de ZO%gwekkande financieringapreblemaft 
om ta gaar. naar ~er• eplJ.taing in zorgaapecten en de betaling daarvan. 
zc,dat we-t betx·e1"t de VIJr;!ekoringetecht.ieche kant de AWBZ gehandhaafd 
l·aH• bliJven w•ur t1et medisch tactmisehe tieEl en voor het endere deal 
een and•re f'itlanciel.'!ng ~ou moeten worden gezocht. HetziJ een zakare 
eigsn bijdrage, t1etzij een an~oraoortiv finencieringea~ateem. 
~~f~Ot' wiJ t<unnen a1.· niet at:tr. ontkomen, ik kar' de vergadering deer niet 
mr1t gc"oeg kleM op wijzen dat er een verschil in differentiatie van de 
kosten zol moeten g•an optraden. Ik durf het ataet niet vandaet aan de 
orde en gieterenmiddag kon ik er heleae niet zijn, ik durf zelfa de 
stelling aan mevrouw de voorzitter dat ~iJ zelfa in de ziekenhuiaan 
n~ar een bepaald soort hotelkoetenverzekering zouden moeten gaan en 
endarszina. Maa% dat gaat te ver. Ik aau u d~ingend willen adviaaran 
om de teneur van het ••anda•ant lda ••t aaar vaal zorg te wagen 
en te doen aanvaarden. 

Ik zou nog een opmerking willen maken. Laat ik zeggen dat in principe 
wiJ niet die differentiatie ~illen maar toch door uw toalichting hebt 
u al gekozen waer de finencierinv van het baJeardenhuia •aet. U laat 
det even open ofwel AWIZ of ziekenfondeen en dan kunnen wa op dit moment 
ntet Mee uit de voeten. 

Mevrow Veder. 
De cedecht~ Lt. tntete•~~nt ~at ben ik helemeel Mat de heer Maak ••na. 
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Maar niet hoger dan de kostprijs. Het hela woord kostprijs ia niet 
gebruikt in onze verandering. Dus ik vraag ma af waar u dia koetprijs 
vandaan haalt. 

Ik dacht dat we wat tegemoet gakomen zijn miaechian aan iata andere 
takat doordat we nat hebban overganomen stallong 227 of amandamant 227 

Ja om dia in de tekat op te namen. 

Dm dia in de tekat te verwerken, en ik wou eigenliJk de strekking van 
uw amandamant toch in 227 wat uitvoeriger ie dacht ik ia opgenomen. 

Dat klapt. Maar het ia wal za dat wij 231 gestald hebban tegenover 
14 en dat heeft eigenlijk dua Ede praciaa hetzalfde gedaan. En ik dank 
dat wij het wat ca•pactar o•achravan hebban ale Ede het gedaan heeft 
zon-ar walk parcantega dan ook te noa•an. En ik dank dat daara• 231 
t.a.v. de takat van 14 wal gestald zou kunnen worden. 

U wanst het •••ndamant te handhaven. 

Ja. 

Dan brengen we het in stemming. Eersta zin te handhaven atalt zuid weet 
aalland voor en tweede ale volgt ta wijzigen ziet u in 231. 
Grijs voor-tegen. Voor gaal-tegen. Oranje voor-tegen. 
Verworpen. 
232 van de afdaling Iloamendaal wordt ontraden aangazien het overbodig 
zou zijn. Kunt u daarmee akkoord gaan. 

Stalling 15 afdaling Amstelveen 233 het amendement. Commissie atalt voor 
het 1a daal af te wijzen en 2• daal over te namen. Kunt u daarmee 
akkoord gaan. Dank u. 
234 van de afdaling Rijawijk wordt ontraden. Akkoord. 
235 wordt ontraden t.g.v. het tweede daal van 233. Akkoord. 
236 van de afdaling Weetvoorns wordt ontraden. Akkoord. 
237 wordt voorgaatald het over te na•an mat de toavoeging ••t het recht 
van inzage in. Kunt u daarmee akkoord gaan. 

Stalling 16. 
231 ia helamaal vervallen. 
239 van da afdaling A•atalvaan wordt aangaredan dit over te na•an. 
Akkoord. 



land 9 
Blad 139 

Mevrouw de voorzitter a ngezien dit een hel sari stelling n betreft 
zou ;k r in dit verband op willen pleiten een open deur in te trepp n. 
Het uitapr ken van beleidewenaan t.a.v. welzijn ie vaak het intrappen 
van en open deur en we hebben gisteren en vandaag weinig anders gedaan. 
Veel mendement pleit n rvoor om op te nemen in dat privacy artikel 
16 van de privacy van en alleenstaande of een ·echtpa r of een enig ander 
tweetal. Het meest vergaande ie 246 van de afdeling Leidan dia het als 
volgt f ormuleerts een bejaardenoord dient aanieder de Mogelijkheid te 
bieden in d• door hem of haar gekozen samenlevingsvorm in aan wooneen
heid te wonen. Geen ondareeheid dient te worden gemaakt naar de aard 
van de uttllonale vsorkeur. Voor de VVD is dit vanzalf prekend en zeker 
de toavosging voor enig ander tweetal. Gezien de praktijk momenteel mat 

~ name in bejaardenhuizen, gezien de praktijk over het algemeen in de 
maatschappij hoe ••neen teg•n het aangaan van relaties biJ endare 
aanteen lijkt ma een dergelijks toevoeging zeker op zijn plaeta. De 

...-

VVD kan lt het intrappen van deze deur terecht duidalij k •aken v·oor wie 
ziJ staat. Dus d ro zou ik willen vragen i.p.v. zo•dsrllaer 239 aan te 
n men 246 in atem•ing te brengen als meest vergaand amendement. 

Commi sie. 
Qp zich ia er niet zo heel erg veel varschil tueaan u en ons. Wij manen 
dat op zich 246 nog iets uitgabreider gelezen zou kunnen worden tenzij 
u dat wil. Dat dat de mogelijkheid zou openhoudan det iemand zegt ik 
woon mat mijn tante en mijn zu ter en de hond, dus dat het nièt beperkt 
tot twee of drietal; meer dat dat ook zou batekenan dat manaan dia 
ontzettend veel jonger zijn dan 65 heel erg lang !n aan bejaardanhui• 
zou kunnen. 246 vonden wij iata te ruim. Wij meenden daardoor was onze 
voorkeur voor 239. Maar het is maar d t wij even doorger danaard hebban 
naar en ontzettend uit rata situatie dat iamand zegt ik zou in d 
eamanl vingavorm graag me t vier mensen tegelijk opgenomen willen worden 
in e n bejaardenhui van varschillande leeftijden. 

Maar gezi - n het feit at h t om een bejaardenhuis ga t lijkt hst •• 
niet v nzelfapreksnd d t deer diverse generatie tagslijk aankomen. 
Dus het zal in zulks gevallen is het toch wel .wenselijk dacht ik om 
d.te relationele voorkeur expl.ici t te. 11akan. 011dat h t is d•nk ik geen 
geh$im dat in bejaardenhuizen nog wels•n• betuttelend wordt opgetreden 
t.a.v. die op hogers leeftijd aen relatie willen eengaan of t.a.v. 2 
Meen n of vrouwen die een relatie hebben en ale zodanig ook erkend willen 
zijn in dat t hui • Wi j og•n dat baat zo epn men. 
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Nee h t i geen punt ale u zegt dat will~n wij opnieuw verwoorden

Wij rnenen dat in het woord van 239 en het amendement ven 239 die 
kièé t vaar e n alleensta nde , aen of tweetal dat het een de meneen 

vrij i hoe zij. 

Het ie z ker duidelijk wat er in 239 staat ma r wij willen dat gras 

nog iet aangescherpt zien. Duidelijk maken, weer een open deur 

int~~ppen k n geen kwaad. Temeer daar het in de praktijk erg moeilijk 

ligt. 

De woord n ven cl afdeling Groningen kan ik volkomen onderschrijven . 

lk aou het er1 prettit vinden inderd•ad aok stalling 246 aan u voor 

~ t l ggen voor stellint 239 en in temming te brengen. Maar wij 

hebben game nd onza laatste zinsnede misschien dat daze toch wat 
teveel heen of w er voor of tegens ~ou kunnen oproepen om een voorstel 

t m ken die ls volgt te wijzigen. Er •taat nu geen onderscheid dient 
t e wo~dan g m akt naar de seksuele geaardheid en willen vragen om daze 
zinsnede te varander~tn geen onderscheid dient gemaakt te worda_n ns r 

de erd van reletien la voorkeur. En wa hebban het idee dat dan 
wallicht deze stalling minder moeilijkheden zou kunnen opleveren. 

En willen we graag in daze vorm voor alla andere stellingen in stemming 

brengen . 

Dus nog een keer gee n onderscheid wilt u die laatsta zin dan nag een 

keer herhalen. 

Geen nderscheid dient te warden gemaakt naar de aard van d relationele 

voorkeur. 

Vissér on~ercentrale ~oogtand Oost. 

Wij zijn er ook voor dat we eerst stalling 246 in stemming brengen 

aangezien wij de tekst v n 239 eigenlijk te vaag vindan en dat we 

expliciet willon aang•ven waar we aan danken. Dat houdt in dat we 

M t de zojuist voorgeetQlda wijziging naa~ de saksuala ga~ardheid 

in eard vaft de #•lati~n•le voorkeur dat we daarmee akkoord kunnen gaan. 

Meurs afdeling Amste l'da • 
Inderdaad het v.oaratel dat G-roningen doet aangevuld m•t vooratellen 
vs n L•idan die kunnen anz · inetemming kll'ijgen en m· t neme de nieuwe 
wijziging d _ is ~ n heel goede . Die zou ik ook zeker de vergadering 
will n antad ·n . 
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246 dat zou go d zijn al die rst in st mming kwam omdat da t inderd ad 
de v~rstgaanda i n 239 werkelijk te b perkt is om uitdrukking te 

geven aan datgene wat ook in het lib~rsal mani fest tot uitdruk kinç 
komt . 

Li esbath v _n d 8 :cg . I k spre k namens de fd eling Dronteft-L lyet d 
n Zeewolde. 

lk wil me graag sansluiten bij Groningen en Leiden door artikel 246 
eerst in temming ta brengen. Waarbij ik nog wil toevoegen dat u d 
laatste toevoeging n ar de aard van relatie of aard van de relationele 

voork u d t we daarbij ook wat ruimar danken. Bijvoorbeeld de situ tie 

dat drie zu -tera in aan bejaardent•huia geplaat t willen worden. En 

v or l g zin ot _llin; 242 vindan we het ook goed o toch binnen de . 
VVD d• Zèak aan even wat méer toe te spitsen. Ik vind dat zaken als 

id n it ·it v n n beJ a~dsntehuis in principe eerder bij het CDA 
t hui hor n dan bij de VVD en ik wil daarbij ondercentrale La uw rdon 
toch nog ens ijz op on liber al manifest. 

Het lij kt mij duid l i jk wat d gevoelene ·zi jn dia in d var gadering 

leven . lk stel u voor om 246 voorgestal de wijziging aard va n reletienels 
voorkeur om dat aan u voor te leggen. Wis ia voor het amend ment van 

Leiden . Grijs voor~tegen . Geel voor-tegen. Oranje voor-tegen. 
Ia aangenomen . 

Nu moeten we ev n kij k ·n dan v r val t 239,240 een ander punt. Da commis ie 

ontraadt he t . Kunt u daa rmee akkoord g an . Dan k u. 
241 afdeling Heiloo ov rnsmen. Akkoord . 

242 wordt ontr den . 

Na dis goedkeuring van die aanvulling bij s telling 16 dus h•t eerste 

gedselte k n Leeuward n zich ermee akkoord v rklar-en da t dit blijft 

staan. M r ik vraag ma af wat voor zin hst heeft o$ in de besturen 

ven bejaardenoorden d•z• boadechap aee te g•ven terwijl ze niets 
ander batig zijn m•t h•t voorwaardeschappand beleid an dus da levena

sfe8r van de ouderen Z Q optimaal mogeliJk te aken . 1k denk dit i echt 

weer een open deur intrappen du ik wou eigenlijk voorstellen het eerste 

edeelta v n st lling 16 akkoo~d. T~aeda gede lte k n ik net zo go d 
mi' een. 

~ d t kan u nie t w nt d t zou d n 

Dus wa t dat bet r eft de nk i k d t w 
n h el nieuw zaak zij n . 

h t hi erbij mo -t n laten. 
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Da t is h le a l ge en proble m went den Haag heeft onda~ numm ~ 24 en 

amendem nt v n die strekking i ngedi nd . D ar kunn n we zomate n over 

pr ken . 

Komen w an 243 van de afd ling dan Haag. De eommiss i o t ra dt h t~ 

D h er Troost. 
lk bon wel heel erg nieuwsgil rig w arom de co.missie ontraadt deza betut

t l!ng v n zoals h•t daar staat bestuur en 1 iding v n bejaardenoord n 
. \ 

• J. 

• 

~ij V ndcn dit geen ever odig lux J a r n t is 8 _ n u fit> da vergadering 

0 j&.~is t ebt 00 u ge z a i k vi n · betu ta in~ op zich ls de 

hul pverl ners iets mêer in de ple di g n biJ eh li 9 iets e·t n. 
M g lijker ij ZO '-I u dit ook be uttaling vind • 1/ij denke det h .. 
z i nig is da t e t oeh ee 1 opro do n aan h t .be tuur aan leiding aan 

de bewoners zelf d t •en vrijheid chept dat mensen dia dat will n 
ook naar elkaar kunnen g n . Jk mo t u zaggen d t in de commi sla 
briev n ~ijn van beweners die we hebben ontvangen dat m neen voel n 

ik zou wal anders willen, ik zou wel bij iemand s men will n wonen 

in n bejaardenhuis, maa~ dia vo lt dat 1ijn medebewoners, het b tuur 

de leiding of het per onael daar opmerkingen ov r maakt . Wij menen dat 

het niet ov rbodig i om dat e n d mensen maa te geven da t d gene die 

veratnwoordelijk aid heeft voor h t beja rd ntehuis zoveel egelijk een 

sfeer schept dat ied reen zich daar prettig voelt . 

Ja dan vraagt den Ha g zich toch wel af of dat tot de taak van 

tieke partij behoort om zich te wenden tot beeturen ven priv t 

lin en n d rgelijk • Dat kan natuurlijk wel. mee~ d n b gin ik 

.en poli

instel• 
toch 

wal het gevoel te krij gen dat een politi ka partij z!eh ola ·n C)ktopus 

door het niet a leen politieke leven maar ook de rest van het lev n ven 

st land gaat uits-rek n . ~n d~t i iets w er iJ in den Haag alth ne 
~e~nig voer voelen. 

De; Meer. 
Walliswaàr d n Hae:g. me - r stt>ikt a titre peraon•l went endere zou 
h•t lijk*n of er een plit•ing in d• enlnt van den Haeg zou zijn. 
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Pers oonl i jk ben ·i k van ~ ning d t da hiur 1 goed ta t v n do 
c mmis ie , w nt t is nam l i j k h t eva . Hi r tr 1 l i ' k het 
ver chij ns 1 op d t baj a rdentehuiz n ~ ig r n aan• b on r hun 

i in % kere perken , hun dier mee te name n het b hoort z k r 
tot d persoonli j ke levenssfeer om dat dier zol en d t mog lijk 

ij zich te ho den . Jk b n u d a r pr cie voor in n t in . tot 
e k mercentrales den Ha g in h t alge een . Maar degene die dit h bben 

opgeste d zi j n hier niet anwezig namens de kamercentrale d n Ha g dus 

ik v l de volle v~ijh id om mijn •o•n mening hier na r voren ta 
b ng _n . Ik h d event~ - el een men am~nt daar destij ds over ill n 
i di n n ma r i k d cht d t h t een b~etje te er ging . Maar ik b n 
bliJ dat het hier st~at , want voer mij kan dat slaan op het 
v n het v ~t~ouwd hui d ' er . 

en en 

Wil da n 9 nê an ven . J a dan br~ g •k 
He t nde"ent 243 van d kamercentral en Haag 

te~ "* Geel en, Ora j e voor - te en . Het i 

2 4 ook van d ame?centr 1~, na da ho ft nie 
2 6 a nganomen dus ie ka n ver vallen. Gok 245 kan 
inmid 1 aangenomen . 

n et mi n • 
t ~min g. Grij vaar-

v :r.worpan. 

m er an w hebb n 
verv ll~en . 246 is 

247 v n de a f deling Br da wordt aang~nomen di t ov r te nem n. Akk oord . 
4S unnen w ook a f wijz n gezi~n 246. 

249 wordt entrad n. Dat li j kt ma ook n b etje volg n uit 246 . 
250 at i s hatzel de . 

1 ook . 
25 2 ook . 
253 eveneens . 
~telli~g 16a van d 

i ontr dt dat . 
fdeling Groningen dat is amend men 254 . De commi -

Groning n. 
ij h bben deze s t 1ling l e extr stelling tu en 1G 

Al a logis h t us s . nvo .g el . ~ ij .ent en h t w•na1 lij k sat 
n 17 lat n o.pne en. 

i~ b ja ~ anh~ie 
el mant i~e r 1 e;kundige vo rz n_n en a n~ezi~ z· Jn t vsorko an 
dat pa tienten die eni§ tijd verz rging odi·g h bb-.n of meer verzor ging 

odig hebben doorgeschoven ~ord n . - terl J d org ohoven worden a r 
e r l"plaeg ui , earm a an v ak hun mer i n ·he-t bej ardente uis 
cpgsheven wordt . Den i de we naar he t bejaardenhut fge lot n on 
zitt ze voor de r$st van hun 1•ve n in n v rp l eghui~, wat v rpl eg
technisch v ak niet na oodz kalijk i • Da ro willen wi j ervoor 
p_eit n ö %ek r in gro t ra bejaardenoorden on a l d4ingende ei dia 
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elementaire verplaagkundige voorzieningen op te nemen. Dat zal dan vaak 
niet alleen gelden voor een ziekenboeg met twee of drie bedden, maar 
ook de verpleegkundige personele beaatting.zal deeraan aangapeet moeten 
zijn. Of dit als aparte stelling opgenomen moet worden of ale aanvulling 
op atlling 16 of als toevoeging aan stalling 17 willen we graag aan de 
e-olilmiseie averlatan. Maar in ID~tincipa willen we hit wel graag handhaven. 

Mevrouw Hartgara. 
Ik wil nog av1n zaggen dat ar in verschillande tehuizen al va~tpleag• 
afdelingen zijn en dat daar verder hele•aal gaan toalichting aan hoeft 
te komen. Er zijn verplaattehuizen waar ik gewerkt heb en in rusthuizen 
zijn ziekenboegen. 

Ik dank wel dat het bekend ia dat er in heel wat bejaardenhuizen in 
het personaalsbastand aak aan varplaagkundige ie opgenomen. 11at ia ook 
bekend dat mevrouw Hartgers zegt dat in een aant~l bejaardenhuizen 
een ziekenboeg of een ziekenafdeling ia. De vraag ia of dat altijd wanse• 
lijk ie, omdat het ook haal vaak wenselijk ie dat het soma gemakkalijk 
ie voor de dokter, de arts dia heel weinig dia patiant of dia bejaarde 
bezoekt. Maar dat door de bejaarde zalf het vaak veel prettiger is 
om ook geholpen te wordan in zijn eigen kamer. Maar daarom wazen wij 
dit amendement niet af. We wezen het amendament af omdat u vooratelt 
dat opgenomen moet worden elementaire verpleegkundige handelingen. 
En we zullen u niet ve~moeien met een diacuaaia wat de elementaire 
varplaagkundige handelingen zijn. Er zijn genoeg manaan dia zaggen dat 
zijn verzorgende. Dan hoeven we dat niet op te naaan want dat d••t een 
bejaardanvarzarg~nde el. Dus bij een stelling op ta namen waar we eigen
liJk niet weten hol het dan uitgevoerd ~noat wordan o11dat daar zowal in 
de vaJrp1aegkundtge wereld ale in de varzorgende waJrald enor•• diacua• 
aiaa over zijn wet alaaantaira verplaagk~nda ia •eenden wiJ u te 
•oeteft adviaarln o• het niet op te ne•an. 

Ik •liD overigene net opga••rkt te werden dat onze strekking toch ook 
wal. aansloot bij wat in de co••iaaia laafde. Kan ar hat2ij in de t1kst 
iata opgeno•en worden van de2a aard dat voorkomen dient te worden dat 
patienten doorgaachoven worden naar verpleeghuizen. 

Ik denk dat dat gaan enkel probleem zal geven. Prime 
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Mevrouw mag ik dan vragen of u in di teket niet h t begrip doorschuiven •1 invoeren. 

Ne go d d commiseis neemt d t iets anders over. De strekking wal het 
doorschuiven niet. 
Stelling 17. 

Voorzitter koehheim-Alblaaaerda•. 
Ik d cht dat wit de et~ekking van Groningen zoals die Aaar voren 
werd gabrecht nog een element eigenlijk naar voren werd gebracht wae~ 
niet op geantwoord ia en dat ie na•elijk het feit dat wanneer een 
beJaarde uit het bejaardentehuie voor een tijdeliJke periode naar een 

,- verpleeghuis, verpleeginrichting gaat dat dat dan niet automatlach moet 
batekenen en dat dat dan ook vastgelegd zou moeten worden dat die 
dan de rechten op zijn kamer in het bejaardentehuis verliest. 

Wat wil de commissie daarover zeggen. 

We dachten in principe dat ar ook naar gestreefd wordt dat de leiding v n 
het tehuis bij een tijdelijke opname van iemand in het verpleeghuis 
de kamer gewoon vrijlaat. Dat maneen terug kunnen naar hst baja rd ntehuis. 
Mocht het zo zijn, maar dat kan je bijna hier op zo'n eongres niet aan
nemen dat %ijn zo verdeipan in individuele situaties van mans n. Ja ik 
kan ma indenken dat er in een bepaalde situatie waarbij men en weten 
dat mensen echt niet meer terug zullen komen in het bejaardantehuis dat 
met hun warde overlegd dat men zijn kamer opgeeft. Maar ij lijkt dat 
dat zo incidenteel is niet i -ts al uitgangspunt moeten aannemen. Want 
dat is toch aan overlag tussen dl bewoner, .vantueel familieleden, 
bastuur en lliding van 1an huis. 

Mag ik nog even aen technieche toelichting daarbiJ mevrouw. BiJ de 
eigen bijdrage#egeling ie aan regeling opg,nomen dat men ter terugkier 
naar de o~de aituatia de zogenaaMde revalidatiekoeten kan aftrekken. 
En het aan~al pleetaan dat op•nblijft in bejaardenoordan voor liche•alijk 
gahandicepta bejaarden. ~nt daar hebben wl het nu over dank ik ia groter 
dan man denkt. Als en •aar die regeling toapast en dus de huur van die 
bejaardenwoning ale aftrekbare po t opvoert en dat is mogelijk bij 
w ttechniech. Dus het is dehure geregeld. 

Dan nu acht naar de laatste stelling. Nee de moti van de afdaling 
Amstelveen wordt door da cammieeis aangeraden dit over te nam n. Akkoord. 
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Dan ga ik nu neer 256 wordt aangeraden over te nemen tts m n de 
toevoeging incidenteel · r ook bij wil zetten. Kunt u daarmee akkoord 
g an. J a. 
257 efdalin~ Rijswijk. Voorgesteld wordt het eerste deel af te wijzen 
en h•t tweede deel af te wiJzen t.g.v. 260 van Groningen. 

W t bedoelt ~ met het twa de daal. Mijn naam ia Hoo andoorn v n d• 
afd ling Rij wijk. Is dat o~k amanwa~king tot de aline sluit. 

Nee dat is de darde bovendien. 

M r i k vind da de fdeling Rijswijk het dan beter varwoord heeft 
o dat bij 260 het een onhaalbare kaart is om de partnar zo dicht moge
lijk in d omgeving t laten wonen. En daarom dachten we dat het veel 
b ter was o indien mogelijk rui te te crairen voor opname van langdurig 
ziek n mat hun gezonde en valide partner. En dan ben ik bereid om die 
eerste twee d 1 n te achrappan en alleen dat laatste in stemming te 
brengen ale dat kan. 

Du u zegt ik wil het eerste deal terugtrekkan en dan bij voorts 
beginnen van 257, 

De rom sprak ons toch mi achian iets meer 260 aan omdat d rin iets 
gezegd wordt wat niet bij u is, terwijl de inhoud hetzalfd i voor 
het regelen van een eigen bijdrage. Ik zou in uw tekst van 251 d t 
waar totaal op kosten v n de varzakering kunnen. M r de r zegt u 
niate ave» . 

J a aa~ 260 i anhaalba r am iemand 20 dicht m~gelij in de omgaving 
te latan wonen dat lijkt mij onh albe ~. 

Nou in dia %in dat wiJ voorstallen ook in de nota dat wiJ met name 
· n nag d oht zou moeten word n in niet..~w te bouw n berpl aghuiz n 

d t m n zou kunnen eh i den het woongsdealta n h t V rplsging . gad elta. 
· rdoor in woongedeelte be t woonunits ~ouden kunn n voorkom n 

w rdoor m n bij elkaar zou kunnen en dan overdag of '• nachts dat ia 
afhankelijk van de individuele situatie man in het verplegingeg daelte ie . 
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Nee d n zou 260 da rbij aansluiten zo dicht mogelijk, m ar aat ik zeggen 

ar i in waaan gaen verschil. 

at lijkt mij het b••t• mdat 257 voor e n deel verwijst n r 260 o 

260 in stemming te br•ngen. 

Ja i vind het prima aar al u zich daart gen uitap 

d t niet alo sen haalbar ka rt. 

Of de commi i zegt n e ar staat zo dicht mogelijk . 

kt dan zi ik 

D t i het .ezw ar. Mijnheer zegt d ia niet altijd t realis r n 

dus als dat zo dicht mogelijk tuesen aanhalingstek na z tten dan 
bagrijpt ieder en dat dat ruimtelijk soms toch en grotere afat nd 

betek t. 

· Ik br ng 260 nee d com issia at lt voor dit over t nam n . Gat u dar 

zo me akkoord. 260. Of wil man de r stemming over. Kan men daarmee 

akkoord g an. Ja. Dan ga ik terug naar 257 n dat trekt u nu in na 
ik a n. Meet wel. 
2 a V n de fdel!ng Moge en l ga Zw luwe wordt ontraden. 

Gaat u daar a akkoord . 

Dan 259 ven da afd•ltng Naarden wordt a ngaradan over te nemen . Kunt 
u daar a akkoord gaan. 

En den 261 van de afdeling L iden wordt antr d n . 

Ik w"l daar graag nog een opmerking over ~ak•n· Met nam wat betreft 

de tweede alinea. We hebbln d al' gez•gd dat de tweede alin•a het 
ondardeal is van patie tanbaleid en uit r ard o tan wiJ ons amendament 
int ekk~n; maar v ortgeko $n ie h t eigenlijk hieruit dat wij h t eigen

lijk erg jammar vinden dat de VVD zich w l uitspreekt op dit moment over 

extra voorzieningen voor zieken en uoden m ar het gist ren eig nlijk 
vargaten hBeft o het p te n en bij da gewone normal zi ke m na dus 

ook de ziek jo ge menB . En d t is de r dan dat wij iganlijk vond n 

dat het een onderdeel zou o ten zijn van petient 

van het ouderenbeleid. Maar Wti zijn op zich heel 
toevoeging van 260. 

nbaleid en niet alleen 

rg gelukkig met da 
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Dan zijn hi rm d stollingen v stg teld, ook de wijziging in de no • 

Ik wil u wat dit stuk betreft harteliJk bedanken voor de prettige manier 
van di cu sier n . Ik wil ook de c~mmissia van harte badanken voo~ 
hu biJ dreg , w rk voor f en ook weer vandaag en natuurlijk ons tem
bure u ook dat heel depper heeft moeten tellen. En dan het woord w er 
a v n aan onze voorzitt•r de heer K mminga. 

Nog even voord t u het WGord geeft aan de voorzitter de heer Kaaminga 
nog t wa opmerkingen- Na r aanleiding van da nota's dia hier vanmiddag 
b kand l d zijn . Ik b n vrouw tigter v n de vrouwen in da VVD . 
D ene opmerking ia dat de inhoud en stellingen van het themanummer 
l i fal vrouwen g titald rechten en plichten van de patiant ale 
individu nog veel meer zaken aan de orde stellen die niet in da nota' 
aan de orde zijn g waast en ik zou de comm6asia willen varzoeken bij 
de uitw rking van de not~ hier toch de nodige aandacht aan te besteden. 
Tw ad opmerking is eigenlijk aan vraag , een zeer praktische vraag 
d t zijn de vrouwen ·in d VVD altijd. Ik wilde vragen wat gab urt er 
nu met die nota' • lk na m aan die worden omgewerkt, daar wordt aan 
br chura van g maakt en di k n man dan bastall n. Is hier een mog lijk
heid voor h t hoafdb~stuur om als da nota's zijn uitgewarkt dia toa t 
sturen aan al di niv au's ik denk aan ;ameenteraden, statenladen di 
m t d ze materi ta maken hebben. WaarbiJ ik zou wille• opmerken dat 
het mis chi n ook nuttig zou kunnen zijn als dat zou kunnen lthans 
d t er aan vargelijking gemaakt wordt met de nota's dia ar van andere 
pa tij n zijn om t kijken wa wiJ verschillen an waar wiJ op een liJn 
zitt n. H·rt liJk dank . 

D t laatste i wear iet haelandera. De auggeati~ kunnen we meena en 
zc - ls .at dan haat, dat doen w uak hoor. Wat het voorlaatste betreft 
toeatwran naar bijvoorbeeld gameent.araedaladen ik heb begrepen dat dat 
f i an~i l een haalba a kaart zou zijn dus i · dank wal dat iets in die 
g a t mo slijk zal zijn. En het a rata punt nee dat kan niet om de 
verw "king van uw rapport zomaar mee ta nemen zonder dat daar verder 
op een algemene vergedering over gepraat zou zijn. Dus dat zullen dan 
toch t a stukkan naast alkaar blij ve n. 

M vrouw d voorzitter bij he . doorlazen van da nota over het ouderbeleid 
heb ik aig nlijk een onderdeel gemist en ik vra g me af af de commi eie 
bij het herschrijven van de nota daar misschien op de e n of aAdere 
mani r da r nog aandacht aan zou kunnen besteden. We zitten op dit mom nt 
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in derl nd et en heel erg groot a ntal zogene mde atni cha minder• 
heden. Daze man an zijn jong gakomen en voor wiJ in het J r tweeduizend 
zi'tten ziJn inderdaa . ook aan haal groot aantel atnieche indalfheden. 
En dat anderwerp heb ik eigenliJk gemist. Hisachian dat hat ar niet 
erg uitgawerkt in voor kan komen. Maa~ aiaachlan dat ar toch een haal 
klei . ukje aan aoht aan baat ad zou kunnen wordan . 

Ja i ar staat maan ik iet• over genoemd acht la heel nieuw onderdeel. 
J bij ijfara aa r en aant 1 dingen ov r noe d en wa d betreft 
di· uidelijkhai ligt er. Var ~r zullen wij wet betreft da tniache 

minderhede in ons land op en heel andere manier nog trachten de zaken 
b n deren en an komt dit punt ongetwijfeld ook aan de orde. 

D lma r-afdelin V lp- oo Ada l . 
Graag enkele op erking. Da in da amendemant n nr. 109-111 en 112 telling 
2 gesuggereerde flexibel pen ionering vind weerklank inh t r pport van 

w t nschappalijke ~aad voor h t regeringsbeleid 1982. Ik vond het 
plezi rig om dit naar voren te brengen. Het w•reldaktieplan v n de ver
enigd n ties a ngehaald in da toaliçhting van amandament 122 at lling 

3 no mt nog de mogelijkheden van et creëren van meer bet al a d• !tijd
banen voor oud ren, het inschakelen van ouderen •iJ het even van onder
wijs stimulering van politieke participatie an daelnemaning in ba turen 
van v reni ng het verrichten van vrijwilligera.wark in cie walziJn 
sektor avantwaal na een opleiding bijvoorbeeld in kindercreehae of ala 

substituut orootoud•r • La • op•erkinv ikal nummer b gin ttl -
~ro am VVD an da ;•et•lde onder politieke pertijen pavine l5 van het 
liberaal ~•nifaa · 81 bieden de mog•lijkheid van aan concrete inzat van 

o~d•r•n i het politie • apparaat . Een uggestie in d %a gae g aft 
en ent 212 een telling 12. 

Dank u w l d n nu cht h t woo~d aan a ·aar ming • 

T recht a n applaus mat was dering voor de ondervoorzitter, want het voor
zitt n van daze vergadering was niet alleen de voorberaidin die nodig 
i •aenneer je niet dag lijk zoals commisaisleden bezig ban deze 

probl ma i k an i d voorbereiding voor en alg men vargsderin erg 
v 1 w rk n ik ben ~lij de u dat h bt begrepen . I n iddel aijn w 
bij he ag ndapunt 6 van dez v gadering an a is de behandeling n 
de b luitvorming van en mandaat van de alg mene vergadering a an het 
hoofdbestuur om een voor lopig reglement op de kandidaat telling leden 
europaas parlement door de partijraad te doen vaststellen. 
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Het vooratel hebt u ontvangen, de uitwerking van dit voorstel en de 
h••r van B••••len zal nu sen toalichting geven. 

Mijnheer de voorzitter bij het langzaaa in zicht koMen van de europass 
verkiezingen 1984 ten•inatla daar gaan we vooralenog van uit dat dia in 
de ••rata helft van de Maand Juni 1984 zullen wordan gehouden koMen 
we toch wel nu op het •oaent biftnen de partij waaroMtrent een uitapraak 
zal worden gevraagd op welke baaia inzake de kandidaatstelling die 
zal gaan plaats vinden. Situatie als die thans is hebt unkunnan lezen 
en zoals dia ook in het recente verlad•n was ik denk voor de èuropeaa 
varkiezingen in de toelichting op ons vooratel op pagina 5 van V en D 
van november j.l. lk geloof dat het goed ia als ik eventjes de belang
rijkata punten daar uit til ia dat op dit moment het belangrijksta 
kader nationaal wij basehikken over da wat auropaaa varkiazinga~. Dia 
il tot stand gakomen in 1978. Daze gaat in belangrijke mata ervan uit 
van de artikelen uit da kieswet an dia aangevuld met enige bijzondar
hadan dia alleen van toapaaaing zijn voor de auropeaa verkiezingen. 
Een ander punt dat het balengrijkste kanmark van de hui~iga europaaa 
varkiezingen ia dat die plaats vindan op basis in ieder land van het 
nationale kiesstelsel. in dat zal ongetwijfeld zo blijven in afwachting 
van de europeaa verkieaw•t• de algemene europaae kieswet. Dat batekent 
dat wij voor het te gebruiken reglaMent bij de volgende europesa ver
kiezingen nauwelijks van een ander standpunt of reglaMent kunnen uit
gaan van een wezenlijk ander regAAMent dan wij gehanteerd hebben bij 
de vorige verkiezing. Het ie oM die reden dat het hoofdbeatuur in 
haar vergadering van augu•tua j.l. he•ft voorgaateld of baalaten oM 
dit aan de alg•••n• v••gad•rino voo~ te l•ggen het Mandaat inzake de 
beelieeing op het voo~lopige•~agle•ant voor de kandidaatstelling 
aurop••• varkiezingen 1914 over ta dl:ag•n of op te dragen aan de partij
raad die ik dacht Z' februari •·•· zal wordan gehouden. WiJ dachten dat 
het ••n goede zaak zal zijn ala in die partijraad dat regleMent zal 
wordan vastgestald omdat daar twee trote argumenten voor pleitên. 
Eersta het uitblijven vooralsnog van de algemene auropese kieswet. 
En voorts omdat het huidige reglement, hat voorlopig reglament ie 
gebaseerd op samenvoeging van artikelen uit raglament van kandidaat
stelling voor da eersta an tweede kamer. Dat wij gezien de werkzaamheden 
van de commiaeie den Ouden beter doen en goed om het huidige vooratel 
mogelijk gasmandaard in lichts vorm door de partijraad zullen laten 
vaststellen. Dat is het graag in eersta termijn. 

Dank u wel. Wie van u wil daar iets over zeggen. 
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In eersta inatantie voGrzittar een forMele op•erking. U vraagt zeer 
nadit'ukkalijk aan aandaat aan het hoofdbaatuu~ 0111 het voorlopig ragle~aant 
te doen vaatatellan door de partijraad. lk dacht dat dat at tutair niet 
Jui t wa • Artikel 31 lid 3. Ik dacht dat daze vergadering rachtetreaka 
zalf n achtiging mo•st geven aan da partijraad. Met alla raapeet voor 
het hoofdbastuur die het mag voorbereiden, mat alla respect voor alle 
andere warkzaamhed•n van h•t hoofdbestuur.Hat hoofdbestuur heeft hier 
gaan m ndaa t voor nodig, kan ook officiaal geen mandaat krijgen. De 
algemene vergadering dient een mandaat geven aan de partijraad. Dat 
zou ik graag formeel willen stellen, dat maakt voor de inhoud vardar 
ni t uit. Dan heeft u ar een toelichting bij geschreven. De heer ban 

~ Semmelen geeft een iata andere. In de toalichting etaan twee dingen 
dacht ik die in het vooratel anders etaan. Om een mieveretend te voor
komen lijkt het ~aij goed vast te stellen dat uw toelichting voor een 
deel op een verschrijving zal baru ten. Daar staat namelijk 
dat dat voorlopig ragla~ent ter goedkeuring zal wordan voorgalagd aan 
de partijraad. Uw vooratel zegt zeer tiracht ter vaststelling. De haar 
ven Be•malan heeft al gezegd het kan ook geamendeerd worden, dua is het 
niet ter goedkeuring voor t• laggen Maar ter vaatstalling naar wat da 
partijraad erven wil ••kan. En v•rder zegt u in de toelichting door 
de partijreed van 26 f•~rueri. ln uw vooratel zegt u liefst dia van 
26 februàri dat lijkt •ij b•t•~· Het lijkt ·•a nog bat•r o• dia datuM 
in het Midden te laten an ta zeggen dat die pertijraad dat uiterlijk 
in juli zou Moaten doen. Want juiet h•t feit dat er ••n co•miaaie dan 
Ouden ia, dat daar 14,15 of 16 april over efn a ntel gedachte van dia 
commi aie zal worden geepDoken zou het mogelijk kunnen maken dat 
op bepaalde onderdelen ik zeg lang niet alle, maar aan bepaald onderdaal 
leent zich daar met name voor. U maakt het kaua uit het reglement eerste 
en of tweede kamer voorzover de commissie den Ouden vooratelt om op aan 
bepaald punt die raglamanten gelijk te trekken en da vargadering dat 
in Amersfoort zou aanvaardan zou het wel onlogiech zijn dat dan misschien 
in het reglement op de auropese verkiezingen nat die variant gekozen 
was diè daar 15,16 april mat instemming zou wordan galijkgeschakeld naar 
de andere richting. lk dacht dat we het verdar aan de partijraad mogen 
overlaten om te amenderen, om te kijken hoe men daar op wil reageren, 
Maar dat ja als V8rgadaring zou moaten zaggen en daar heeft het hoofd· 
baatuur d n aan e in wannaar ze het voorlegt akkoord. Maar als da 
vergadering dient ta zavg•n bij voorkeur 16 februari Maar uiterlijk 
in Juli dan houdan we in i•d•r geval een Mogelijkheid open. 
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Hi•~ wou i k het voorlopig bij l•tan. Dat eteat dua loe v•n de feitelijke 

procedur e en lo van dt feitelijke inhoud van het concept regle ent. 

vn 8 mmal n. 
Ja mijnheer de voorzitter het for ale punt wat da h ar Meijaren 

opb e ht iA de all raarste dan kan ik ham toch wel moeizee in volgen. 
H-t i ni t bel ngrijk, het heeft inhoudelijk niets o het lijf. I k 

dacht dat het toch feitelijk zo ie dat het hoofdbastuur als b leida
voorbar idond instrument binnen de partij dit bij daze var edering 
binn nbr angt en om dia reden luidde h t vooratel ook het hoofdb stuur 
vroa t da algamen vargadering dat betekent dua a ls initiatiefnemer 
in dit gaze áchep om aan mandaat om aan voorlopig raglament op de 

I kandid etstelling voor laden van het auropa·èa parlament te doen vast
stallen. Ik ban het met u eens dat er staat maar dat is niet recht
atri j dig in d - toalichting staat ter goedkeuring voor te leggen. M ar 
i n het voorst 1 b · t ·kant dat impliciet dat het u.i teindalij k daarna na 
goedkeuring wordt vastgesteld. Wat de tijdschema i~pliceert zou ik 
toch graag willen vasthoud•n aan vaststelling door de partijraad in die 
van 26 februari. Ik weet uit mijn ervaring en ik dacht wij llen zeer 

z•k•r d• heer Me!jeran cmt aat het vaststellen of het ontw _rpen en 
vastetallen van r•glamentaft nogal eens wat tijd pleegt te nemen en 

met lla hQOp op d• uitapraak van de commissie van de ouderen maar die 
zullen veelvuldig nog in discueeis kom•n· Ik zou zaggen 1 ten we daar 

nt•t op wachten, laat da p rtij zo anel mogelijk beschikken over 
een reglement w erop wij weten hoe wij de volgende verkiezingen binnen 
9a n qua kandid atstelling. [rg belangrijk. De tijd dringt. Ik apraak 
nu van juni 84 maar over enige weken kunnen wa 1 zegge volgend jaar. 
Dus wat dat betreft graag het vooratel vasthouden. 

Nog la toalichting d nota d n Ouden is sen diacueaianot dis op de 
algem na vargadering in april behandeld wordt en bepaald niet uitgei 
aleten most wordan geacht dat n.a.v. dia diacuaaisnota c oncret vooratal
len voor aan volgende algemans vargadering word n gedaan. Dus ik 
dank dat wa mosten vaathoudan aan de partijraad van 26 februari. 

Wijz nbask. 

Allareerat mijnheer de voorzitter wil ik zoals dat in b t engals 
gebruikelijk is mijn belang bij deze raglamentering verkl ran. 
Ik aeht mijzelf vanaf volgend jaaraan van de duidelijk betrokkan n. 
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t' k wi m jzelf daer nie~ over uitlaten. Het ga•t •ij over i•ts 
al n r • iJ h er de voorzitter 

M"jnn - r voorzitt ale ik d s~ even op mag raageren in h t voort l 

ta n d t m w ar p k ndidaatstelling is geopend dus. 
M jnh - r Wijz n ek k nt d w g hoop i k. 

Ik z 1 m d r b j u over kom n informoren. Mijnheer de voorzitter op 
10 m rt 19 2 he ft h t europees parlement met 157 stemmen voor 77 t gen 
en 27 onth ud ing n i n voorstel eang nomen conform artik ~ 138 lid 3 

van h t v rdr g v n Rom~ en artikel 7 van de in de toelichting genoemde 
kte en 20 • pt mbar 1976. Dat voorstel is om een uniform europese 

r verkiezing r e gl ment i n te s t llen. lk zal op dit moment niet in 
will n gaan op alle alemant n die daar in net uropess parlam nt in 
zijn v rwerkt. Dat i o .a. mijnna r de voorzittllr om er maar eens een 
uit te n m n buit n d~ normale porportionaliteit een districtenetel el. 
K t zo~ du kunnen zijn det de raad van minieters van de europese gemaan
ach p lsnog hierover tot $en over enet mming komt. Ze ver deren hier 
ktl!)m• n e m nd g voor het eerst in foltmsle raadsamenstelling over . Nu 

w ik • k wel miJ nhe.aJl' de voorzitter dat wat dat betreft h t hoofd-
uur t 11J he ft t die za6k er niet %o akkelijk bij ligt zol ng 

m vrouw Th · t-ch r a · n h tb -wind te. Meer laten we hopen dat 1 ten we 
egg n t pa_tij In Engel -nd upoedig daar w t eer invloed nal 

kun en k -i j gen n d rh v• ng lend w t in ehikkeli jker zou kunn n 

word n in e r d van m. ni t rm zeker wa' dit pun t betreft vind ik het 
r-

issch"en toch n op z.jn min t zoude~ w d r de lg mens v rgadering 
ov$r moa en waar chuw _n mijnheer d voorzitt r d t wanner wo p di t 

o-msnt zog -en w· gaan non r loment va t tell n of l a ten vastst llen 

door do partijra d op 26 f bruari d t het niet uitgeslot n zou kunnen 
zijn dat d ra d van mini ter van do uropeae gemeenechap inderde d 
tot een geme enach ppelijk kies t elsel komt zoals dat door het europaas 
parlement met steun v n onze vi r VVD europ e parlementeled n is 
aangenomen. Het kan dus inderdaad aijn ~mdat er geen ov reen temming ia 
terug moeten vall n op het regl ment zoale we dat in 79 g bruikt hebben 
maar zijn wij nu all VVD de eerst garoepen partij om arv n uit te 
gaan dat er geen overeenstemming komt over n gemeenschappelijk 
kiesstelsel zoals dat bij v•rdreg igenlijk iou moeten zijn. 

Ik wil uw enthousiasme voor europa ni t ondermijnen maa~ w habbe 
natuurlij k niet el t be t$ ervaringen met baaluiten van het europeas 
parle•ant en de realiaering daarvan. Maer goed. 
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lk luit m geheel bij uw op .erking aan. Het i om die raden ook dacht 
ik n extra argument daar h d de heer Wijzenbeek wet meer tijd voor 
nodig d n ik hoop ik voor nodig zal h bben een extra argument cm dit 

mendaat te v r tr kken aan de partijraad. Mochten r door oorzaken door 
de VVD en dat kunnen er v le zijn dat wet n wij ook vanuit Europa oor
zaken a n entetaan om nog tot enige wijziging te komen in een later 
stadium kunnen we dat misschien wel op korte termijn door een partijraad 
lat n behend len en be lissen. meer zeker niet door een alg m ne led n
vergadering . Ik vind het punt van nu of we op korte termijn w t n walk 

reglement we gaan hanteren erg in het belang van de hel - procedur. 
Er zitten bepaalde data en vevgaderingen aan vast. Dat moet in e n 
vroegtijdig stadium orgenisatoriseh worden vastg legd and rs ko en 
we er niet uit. tk daeht dat het ook goed in voor de kandidaten. En ik 
kijk u daarbij niet an. 

Meijeran. 

Voorzitt r het ie nitt v n zo heel veel belang dacht ik de formele 
kant, m er le we het dan zo farm-ulax·en. We zijn toch g.ebondan een 

een bepaald ta~ut ir artikel. De alg mane vergadering ge•ft m chti ing 
en d _ peJ:tij~aad om het streks vest te etell n o grond ven een on 

bek nd vooratel v n twt hoofdbestuur. Ik heb de rne.t gezegd j . 

mag het voorstel inbr,engen, maar die he ft geen mandl.l t nodig; dat i 

voor de pertijraad. En verde~ dacht ik wet de tij b treft dat h t altijd 
moeilijk is om reglementeertikelan temeken maar daar om het ik 1 ga zen 
bij uw voorlopige artikel 1 dat u een keu maakt voor het aantal efg -

vaardigden p~r kamercentrale op grond van huidige reglement tweede 

kamer. terwijl er een an tal afgevaardigden per kamercantral in het 

reglement op d~ eerste kamer etaet dat anders w rdt bepaald. Oe c om• 
mieaie den Ouden stelt voor om de voorkeur te g ven ook voor de tw ede 
kamer aan dat eerete kamaride • Als deer in 15-16 april voor blijkt t 

worden geko~en dan ie de t kJt ven dat regl mentaartlkal uit h t oude 
reglement eerste kamer zo te ha l n. Da t was mijn voorbe ld w t ik 
noemde. Ik zou het overigen · aan de prudentie van het hoofdbe tuur 
willen ove~lat•n of ze hat ter definiti•ve vaet · talling 26 f b~uari 

voor! g en al dan niet m t de intenties van de ha r Wijzenbeek en 
twe de dat i aan dè prudentie dan van de partijr d willen overlaten 
wat z al dan niet doen t het oog mp 15-16 april. 

geformuleerd za n man we het over. 
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I I A no \1 g•nd p nt 6. D Tl i da t zo f g preken . 

n j n w bi j nd un 7 nd r 6 wi • 

. jn v o ' :ti t nk ~ w 1. Ik ha beg epen at gist run vond 

g st n ook uitvo r ig i gediecu i erd ~ .gen .. i l. 

r.p n ar ik ook erg mee or t 1 . Aan gezi n 

h t n t op o end t and was ik ni t a nw %ig en d aro vorz ek ik 
u 1 nog sen twe t 1 vr g n t e mo gen voorlegg n n he kort v n t o 

d ov e nd 

t i chten t het v rzoek a rbij om d t aan de frakti t · wi ll n 

door pp lan . Ba b doaling is dan ni t m uitvoerig en discu s i va 

gist r enavond op ia~o~w op gang t zatten. I k v 1l'gat te ~ ggen ik b n 

evx-ouw H ik ban bes t uu s id van de afd ling Voo burg w a r ik d 

1 n d ini tr$tia do, a r kst hi r met mijn vr g n pa · oonlijk. 

Mijn srste vraag ia vin · t · et beatuur h t gen ui t r ot kw lij k zak 
d hst k bi n t binn n zo 'n korte tijd ol tw.ijkt v n hst.. r eQ r kkoord 

i nzak de b l st ngan. Hen stelt voor de belasting ta ve hog•n hetge n 

t vtn v . ~de nivellarlng inhoudt wa _rbij vark pt de v r z lfst ndiging 

v n h indivi du ong d w rd g m a t . En het koatwinn r pr in ip 
v est · kt w rdt n t w ad kan hat best..,ur hat en i j n t d · 

• l i ng • Da VVDb win slis en ebb n d VVD r·n -i nvol-

d 

.i 

' · n 
9 

onp 

de ki 

.w .jl not b n VVDi nv. ter k i v rg oo • en 

het CDA an ond r i nvlosd v n eel ti 1 a i protes ten 

r t j ig ~v r t g gage • De VVDf i in d tw e k mar 

or ovs. di on qr w _rp voorti t g u"ta sp 1 g z t. o , r daze 

i piol h uding d g loofwa r ighèid va on~ p t i j tag nov r 

7-er arn t i gr ach~ d o ~n mijn vr agen spr eken n tuurl!j' v or 

:i! ch:z .f m a i k z u h t t och he _ v n will n t oo icht n. Ik h b n me• 

lij~ altijd et vor trou an goh d d t de VV b ind lieden onz VVD 

principes toud n verdedigen. ~n bij het sluitên v n het rage r kkoo d 

i dat ook gebeurd. Maa~ bij da rata tegen troom gaat hat r geer~ 

kkoor d ga t h t verboord n zijn d VVD principes vergat n. Ik vo 1 
mij door dez gang van zak n p r nonlijk bed og n e iet r g r i d t 
~ k tijd ns de v rkia4!ngscampag es daardoor ook and ro iez r heb 
bedro an oor d 7 principe t v kkondi g n. Di princip a r bado 1 

ik a dingen dia ik gezegd heb. De VVD vindt d t d bel ti gen niet 

vard verhoogd kunn n wo~d n. De VVD vindt dat r m r d n g neeg i 
geniv l . ~d. Als l!b~~ l · taan we voor de v rz fstandig n v -n het 

individu en zie lunt er . ·n biJv.,orb ald h•t kostwinnersp incipe ie eigenliJk 
onjuic . • 
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Nijpe s kan mie eh n og ven h t 9 spr k V n gtf'1 t .... n v ond kort a ten-"" 
vatt n. 

'' b nt zo vriend J.ij k g~tw e t om uw brief oo v n i 1 t oofdb tuur 
a f t lev zod t ik rij eo era t op uw vrag n an inga n. In d 
er t pl ts i het g n uiterat kw lijke za k d t dit k binet b nn · n 

zo ' n orte tijd al afw .. j kt v n h• t reg ex kkoor • I k .i! O U h • nadrukk•-
lijk ~111 n z gg n an ik heb dat ook giat renavond b t o gd h r 
Kamming heeft d t ao i n ziJn verhaal gezegd, habb n h t vandaag 

ook nog ens t•gen aan e ntal ant n e n aktu lit i enrubr ek n op d 
radio opg~tme~ t d t h t hterb.i . niet g.a t om an f iJk· ng van het 

r eg a er k~oord in di zin d t cUe bliJ v nd is . 1 k g f u daa r v n t9en 
voerbaal • E i nu volg nd j r o v n n ·ij lij sti jging 
v n het f'in a nd.Ar ngete ort r r in ·e a ven e ja r waa lt' 

a uit in eli k een rag r voo ebben f g s 
d t het f nan~i r "ngst tenmi n e vi .r pr c n · 

H t e fda e dt voor deza pe .atie ! 1 e o s t p 
Ka mm ga en h aft d heer de Ka t ae n men 

d=t het hi r o t gaa om e tij eli verhoging v n 

f 

~ 

g 

ak i 
, b 

g proken 

IJ a t .. 
e he r 

g zegd 
2S ng .. 

d tw ·e pla t he ik eraan te g voagd dand rd g-von n ook va d ag 
t genover d he r Pr kk v~n de V 0 da wat ons hetr f~ i u da t 
d doelst lling van hat r g ara kkoord recht over i b .j ve t aan . 
Hot h udt i n d t d ze t:jde ijk bel -tingvorhoging in d vo gen e j r en 

g eompeno erd za oeten ord n met een b lasti gverlagi ng zo~ t 

netto t o komen de b 1 fte di w h ben ged an e n d ki z r o 

ook n h r ge r koord i dia beloft e va t ge !d• melij dat r 
d .z ka inet ~i d pr kc zalm gen zijn van t:j ging van 

col l ectieve druk. Wat d t f t 1 h t du ger e t ar d dat h t 

k bin t op dit punt nu d za tijdel jke in r k maakt. ti t urt oo 
bij h t finnnci ringetekort . Ma r aar u terecht u zorgen ovbr a kt ia 
of - dat volg nd j ar ok a rd zull~n kunnen mak n . 1k proef eigenliJk 
u! t u htJ111 bene ering zca:g et ncHJ toeh voor d t i , d omendà ka ·bi• 

netsp riod• n!ot de2elf de a i 'uati · gaan ~r Jg n als die we h bben gehad 
ven 11 t 81 to n ook v ortdu~end het regeera ~kaord financieel ond ruit 

. r gehe l d. Ik de. 1 die ~org v n u. I k heb d ar tijd n de cempagne 
over geaprok•n. Ik h•b er ook gist•~•navond wat over gezegd . 
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k vi nd ook en dat i ook d eer - a ta k voor d 2e kemerfra ti van de 
VVD om ervoor zo_g t~ dzagen da· o ona houd n a n da uitg ng punt n 

zoele dia vas t iggon in h t r goerakkoord. Ik verwacht dat ni t 11 n 
en u verwac ht dat t · ~ cht ni t 11 n van d 2e kam rfraktie rua r van 

de ee ste l<am mag 

en 

~rbij o k r nen op on3 i nd li d n . 

Zei h dat · o % bewir1 n nd r vm ntwoor l ijk i d h b n 
A . de b in i d w t dat t · veel a fwijk n n een ko r di• 

i.., I!! 

de 

p x . m t z ' n al. an he b en fgo palen an is h t d 

kam :rf'r n ·t om d i den op hun po it 
i j khel. a 

k 1 r k op 

VD wi d m n o k t e ij ~ n n zul n ook 

n enta v n d 

di i n d t to al pakk t z ( ten n i enk dan m t 

iriko ns daar in ra t' ro t b zw r n eg n 
ook a n h t b kij • n ~ J n ~~ v · a nd r 

ku ne Qo:r oMen . tk w d n w 
een me · J: ge_ en inhouden . 

ol. t r,: 0 

hou t 
' k 

wat zal gaan vergrot n, ma r dat 
gebonden zi' n aan da its r k 

w 1 
, 

perio e van vie- a r z- t d k 

ant g 

v or 
nd r 

in dat w 
g · z gd na 

n w 

n 

d 

t 

n. 
n 

le 
a t ~Ja 

dru 
eer 

r • 

ting 

e n i a on z t - a l rd . 

!a we e 

s_ieaing ~ a . 

dè l aa t ets w 

maatregel 

m ~ z gge 

b -
mar · fJ r n 

;aa l ze e 

s h t 1 om n 

an ~ D V D 2 

fx ti 5 g z t ,. a twe a lil r t a v n 

t pa t mom nt at a · g ring b :e t zo 1 di 
(k i v r of i e e omz tin w ao t ~ar n e op t 

m t. l di tw d k m rf'r kti oo h r ord 1 g n Ot door 
z ncipi la h ud ng de go a ~a r digh i v n rlo p r i j t g nov r 

d k i~ g achaa • a v~ g i a h v or ~ t. 
!k u r p di t nt niets van~ t w 1 d t h go is 

dc t u n a l s p rt j a l i n vraagtijdig t dium d k ~ · rfrekti• 

rste k rf. kt i n b win lied n wij t op hun v r n woorda -i jk-

h id . l k h u ok g ~·~d toan -~k f'x-aktiovoo~z · ttor w rd ik hou 

van a itischa p rtij te o k h t b l~id v n a a ~ n dl 

b wi i e-d. n ti ia . . . 'rl l v lg n . I ap r k an· ok d h u d u 

h t n t iJ ze opmer i e zul lat n, ~ d t waa; w j m politl ke 
- d ~n vind n d t ~e cog Gni on m · e~ n lui- n n prak i B 

politi k van don H·ag d t u alt jd lB on. g w tsn zult ga n f~ng r n 
want zo kunnen w wit tnd liJk pa wa .r-raek n d t we bij de varkiezingen 
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n no g gr ter s l a g ku nan slaan dan e nu op B ept mbar 
3 l O ban e a _n. 

Hoorn-
At ie vro a~ . at ze dat is indarda d iet tin pr kt eh he 1 

de VVD n het vel om he t aar zo t nee en 1 eft. Ik b n blij dat 

onae h e r Nijpol dit ~ nadrukk~lijk heeft aer prokent maar de h r 

Nij pe oet go d in da gat n houdan ~ i en schok van w ntrou en 

i te groo t gez gd, , aar n b t e ven h6 dieV ·D gaat d z lfdo kant 
uit a a de vroeger parti en. t.. ten we er V ral ook ivm ~ liurop 
ark i .zing n 2! ox:-gen dat w w 1 9 lovenawa rdig b ijv "' · En ik hoo 

ook dat wat nu d h er Ni p 1 :zagt dat h t :zo s n 1 mogel k waar 
r an word n. 

Mev:ro V r ·len. 
J a VOï.U U l tt _ 

V n a. w n 

k h b ... w e opma~kingan . tn d · lg ·m ne varg dering 

da r ka t in h t reglaman~ h l$ l niet ~n. 

e 

~1 nog liiV·c n tet z gg n V zoeven man d ord i t . 
w ' j vv n de 0 nd" 

. 
kon , and n n hops ijk j r n to h 

. t t: ap r"l gsv 1 V n wat a t a t r in an ver"i z "ng p_ogx- ma , 
W,lt · W -- 1 n wij nu ls vv en wa t komt er nu uiteindttlijk uit. H t i 

. '~ t.; ltd prohle m 1 h t ka i nat van Agt-·lieg 1 tot~n wi voor ons 

igan gevo 1 z v a door d pomp moasten n toch naar on m oorde 1 

acht~raf waini g hebben gereali - a rd van datg ne wat ~ in on v rki 2 ngs
~~og mma van 1976 habban vantge tlld. D heer Nij pel h ft u 

gmvr gdmee te doen, m e te denken ook ala partij t controleren. te 

begaleidan datgene wat fraktie n b indsli den doen. Toch ontkomen 

wij niet aan dat s panningsveld. Pol itiek bodrijven i eo pro iss$n 

aluitan. Het is nontkoomb a r da t in de komend tijd vel b uit n 
door et kabinet g nomen ~ull n wo rd n aa r ij ale VVD niet g , 1 en 

een e k le keer gahe l niet achter taan. T lkens zullan e d n voor h t 

dil · ma komen en at moete nu, z ggen dat we h t ni t 1 r don en 

het k •inet lat vallen, v$rki zing n nz. Hoever kun J n n ho v r 

o t j · net n! t ge n . · t j.s esn s ann.tngv ld w t s n grot v ·r nt

wo r lijkh id m•t zich mee ~engt . Telke .a er kiez n voor ds w g die 
J i n 1 at . Ttlke wee~ nem v n b~ luit watdon w · nu . Jk d _nk 
dat bij d b•oard•ling v n datgen 1st hst · bin t gaan doeA he• d= 

k mo~fX'~ktie da ~ap r•ag . :r:t da" het voor de lodan belangriJk n 
v• tandig te die v r twoordelijkheid me te we~ n . En ik denk ook 



r 

Ban 10 

Blad f 

h d d te ra om nu n en p ~r ek n k bine e te 

r: r. k n in n k v m edro n ~n o deze wijze ikk n e 

h t. tk 

n 

d t e onze poeiti v n d twe d pertij in de co litia 
toch verliezen ls het op t mmen eenkomt in het 

k t e on moe en re l ee e d t ook e%e kee weer niet all 

2 z beuren ~oel d V D dat nu graa ! . 

k il de heer K min e e en bijsta n. Ik denk dat he z er 

e ····~· k enk da het verstandig ie om een keer a~ zu~e 

heen t b jten. Het ie niet leuk m ~ r ik denk da t h t toch d 

nver t ndig 
ppe 

b~ te 
~e om het k b ne oorlop g i r j ar oed f ie m n goed 
e aten ~e eren Ik il ook ndrin n op d erste n de t d 

ie dit kebin t in ieder gev 1 tot 198 

eeh te versta n-
te l ten . g ren . 

U t h t pp' u - ,. 

jn en t i 

b ~jkt d t ~e het deer 

ook e lijn zo 1 on~ 

llema 1 vo trek 
b - ~ind 1 den het k 

mee een 

s ::ulle L · • volg n. 

Me r U.! Ve en. 
V T.R 

nl · emen ve 

"'OU n oor et 

ken dat n ijot wor ~ v 

a n ~n ik ~c n! jk 

r in e 1 m ne v 

nom "' et he 
r n 

d i n i n Ven o e 

rkiez n e ro 

r n 
e_ pl et vin • Er . t n nee . 

n d ve ader n v n r e n 

ie 

n 

r. i n n ~ul en ~ jn v or t v etetel en va 
D e hebben we am ijk i t en n ·Ok 

n9 pr· r rn ' • 

nen vo • V r-
e in epr gr mme ' e zijn b n en ef · e 

en da ce t ale e >tijd hes · rk D 
nu 
tij 

met a 

i al 

nd r n, mot · e e . 

jd t k t lk k n 
mi " voorstellen d t je re · ement n maakt k nd daet tel tn s nned~ 

zakelijk, maar e m e en e en i k e n ukj e r eme n 

bfnn n w-lke t . mijn n 1 e v ki zingep o ·ram e n w rden 

ç m kt n eem ndee~d. D e o e 2 jn t k h t o k n 

v t. Ik tou u i len v gen om e et enda h e ·te n n 
d. ar t v orst llen vo t k men. 

D t r: !n 

d or d a ' ~eme 

4 n het hui 

"'' rdt 
het e k. 

d e w d voor z ten; d eem e ie di 

v r ede in - t i ge tel • De miseie d a•t kel 
ud lij~ r g e ent eg n het 1 ho dt. De ~ m! i 

• he v h n die mmi i - s h d an 
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z!ngsprcg mm · v t t 

f t d t ni t. 

.t llen. D dat ook in pri g .b u t. 
Of' he 

e d t h of n • t, t nt · n h t reg! 

de d p rt!jr a de rt e d 

z jn we i ~ nd pu n 

nt op d 

em nd 

i e 

r an u nog . 

ui in • 

ng 

t de n ven h d · t it oh en al g m n ring 

te a "" 
! k 0 

jE e ct n ie z n t di 

po i tt n vsr v n d p rt!j i 

ar 
, rg 
l oe 

het 

n h a · r di 

uit e p o u~ v n h 

von h 

v n 

Dit i d 
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n 
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e h e 
or 

kl n gr p n 

Jn i i 

taat 

n 

heraal 

oti a . 
ma a 

n 

rol ik 

h b n e r ng e n e .r e 

do e met h ho t b en d v r-

g d .r n zijn o r e heeft v · r nd rd 

n zo e~ee t d t e l g ene ver r n gr t j nen m o 

volg at er vo r seh tel • Nee er ie een echt inh udel4j k 
eu e e v eker in en %ij n v 

en e e en ve derin Z jn V ê g e • D 

d 

d 

ie 
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d cu ! · a ri ue 
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