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Dames en heren hartelijk welkom in Breda bij deze 70ste algemene vergadering 

van de volkspartij voor vrijheid en democratie. Het is deze dagen 100 jaar 

geleden dat voor de eerste maal een liberaal bestuur achter een groene tafel 

plaats nam. 4 maart 1885 is de liberale unie opgericht dat was de eerste 

echte liberale partij en toen heeft men er ook voor de eerste keer vergaderd. 

We zijn vanmiddag onverwacht toch in zekere zin in Breda en dat is omdat we 

uit den Bosch verdreven zijn door de Paus, althans door de organisatie die 

het pausbezoek heeft geregeld. En als ik nou heel eerlijk ben wil ik best 

tegen u zeggen wat we heel gelukkig zijn met de kans om toch weer naar 

Breda te gaan, want voor degene die wel vaker naar algemene vergaderingen 

komen is bekend dat deze zaal, deze accomodatie in het Turfschip wel tot 

de favoriete behoort van onze partij. Het Turfschip is goed bereikbaar, 

heeft goede parkeergelegenheid een sfeervolle zaal met veel oranje, gezellige 

wandelgangen en u weet dat dat ook heel belangrijk is voor de VVD. Het 

Turfschip is ook zeer betaalbaar. Kortom het is duidelijk dat de VVD grote 

invloed heeft op de bredase politiek. De afdeling van de VVD hier in Breda 

is zoals gebruikelijk uitermate aktief geweest om de arganisatie voor het 

algemeen secretariaat te ondersteunen. Ze hebben ook toegezegd het vanavond 

allemaal wat gezellig te zullen maken. Ik hoop van harte dat we met elkaar 

een goede inhoudelijk goede ook en nuttige en vooral ook gezellige algemene 

vergadering zullen hebben. De agenda is duidelijk en wat de gezelligheid 

betreft er staan in de hal een aantal stands opgesteld zo aan het eind van 

de middag maar vooral ook vanavond na de toespraak dan zullen kamerleden 

en bewindslieden en leden van het europees parlement zullen daar aanwezig 

zijn om met u van gedachte te wisselen als u daaraan behoefte hebt. Verder 

is er vanavond op ouderwetse wijze weer eens muziek zodat we ons wat dat 

betreft ook kunnen vermaken.Kortom we zullen ons uiterste best doen er 

vandaag en morgen iets van te maken. De vergadering is geopend. 

Ik heb een aantal mededelingen. De beschrijvingsbrief voor deze vergadering 

staat gepubliceerd in vrijheid en democratie van 19 februari. En in de hoofd

bestuursmededelingen 213 van 24 januari j.l. werden de afdelingen daarop 

attent gemaakt. De amendementen en moties hebben gestaan in vrijheid en 

democratie van 23 april. De waarde van de stemkaarten die zijn uitgereikt 

is voor een rose stemkaart is geldig voor een stem, een groene voor 5, een 

gele voor 10. Zij die het woord willen voeren bij de agendapunten 11 is 

rondvraag, 12 bespreking beleid hoofdbestuur en 19 bespreking van het beleid 

van de hoofdredakteur van vrijheid en democratie worden verzocht dit alvast 

op te geven bij de algemeen secretaris zodat rekening kan worden gehouden met 
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het aantal sprekers. Zoals gebruikelijk kunnen we niet zonder stembureau 

en ik zou willen vragen om achter mij plaats te nemen de heer Berenschot uit 

Tiel, de heer van der Hoop uit Middelburg, De heer Os uit Velzen, 

mevrouw Fischer uit Weert, de heer Willemsen uit Hellevoetsluis. 

Wij kunnen ondertussen verdergaan met agendapunt 2. Het jaarverslag van het 

hoofdbestuur over 1984. Opgemerkt moet worden bij de opgave van de leden 

die de Thorbeckepenning ontvingen per abuis is weggevallen de naam van de heer 

Hoorweg die als scheidend fraktievoorzitter van de gemeenteraad van Oud

Beijerland deze penning heeft ontvangen. En de algemeen '' secretaris van de 

kamercentrale Gelderland heeft ook een paar opmerkingen gemaakt voor de ver-

kiezingen in Rijnwaarde, inspanningen van Zevenaar zijn vermeld. De naamsver-

andering van de ondercentrale Doetinchem in Montferland vond plaats in 85 en in 

84 en de themadagen zijn op bladzijde 18 behandeld maar het congres over het 

consumentenbeleid op 27 mei in Renkum is niet vermeld. Tot zover mijnheer 

Sanders dat zijn aanvullingen op het jaarverslag die zullen worden verwerkt. 

En dan is de vraag of iemand van u een opmerking wil maken naar aanleiding van 

het verslag. 

Mijnheer Meijeran. 

Voorzitter ik had als eerste zin genoteerd in het verleden ligt het heden 

in het nu wat worden zal, maar ik had niet het idee dat u honderd jaar terug 

zal gaan, maar het is dus iets nog nadrukkelijker voor de geschiedenis van 

het liberalisme dan alleen maar het jaarverslag van 1984. Daar staat dan 

op bladzijde 63 vooruitlopende min of meer op de open brief die wij in 

V&D van deze week hebben kunnen lezen een bijzonder woord ten aanzien van 

de aktiviteiten van mevrouw van der Loo die vooral stylistisch aan een en 

ander vorm gaf. Ik dacht dat de eer haar bepaald toekwam maar toen ik dat 

las dacht ik ik mis iets voor degene die historisch toch wel iets ter berde 

brengt bij het maken van dit verslag. Die werd niet genoemd met zoveel 

woorden. Toen heb ik gedacht ach je kunt geen pluim op je eigen hoed steken 

en het hoofdbestuur heeft misschien vergeten om de pluim op de hoed van de 

heer vd Berg nadrukkelijk aan te brengen, maar mevrouw van der Loo kan 

er stylistisch niets aan doen natuurlijk als het inhoudelijk en historisch 

bezien niet zo goed zou zijn als we van onze algemeen secretaris gewend zijn. 

Die pluim op je eigen hoed diekwam me nog een keer te binnen want men was wat 

dat betreft in het verslag niet konsekwent. Als we nu een algemeen secretaris 

die formeel niet tot de eigen club van het hoofdbestuur behoort geen pluim 

op de hoed te steken dan vraag ik me af waarom dan wel op bladzijde 34 zo 

nadrukkelijk heeft gedaan met een van de eigen hoofdbestuursleden ten aanzien 
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van de jeugd en de jongeren waar dan op zeer bekwame wijze wordt gesproken 

en nog enkele vlijende adjectieven terwijl sommige die die vergadering 

hebben bijgewoond helemaal niet het idee hadden dat ze een keus hadden 

tussen to take it or to leave it, maar dat ze liever in hollandse woorden 

zouden willen zeggen dat ze iets door de strot moest worden geduwd en dat 

ze zich dat uiteindelijk hebben laten welgevallen. En dan zullen ze die 

sommigen ook niet spreken van de kroon op dit werk, maar van een vlag op een 

zeker vaartuig. En wat dat betreft vond ik dus die bladzijde 34,35 wat te 

jubelend en die bladzijde 63 wat te weinig eer voor degene die een groot deel 

van het verslag toch heeft geconcipieerd, zo niet grotendeels geschreven 

afgezien van de stylistische nabewerking. Naar aanleiding van de jeugd en 

de jongeren zou ik een puntje van kritiek willen laten horen en twee keer 

vragen. De eerste vraag is op die bladzijde 34 waar dan blijkt dat je 

als lid van een afdeling iets anders zou denken dan als lid van het hoofd

bestuur. En dan denk ik dan is de communicatie tussen hoofdbestuur en leden 

toch niet optimaal. Dat blijkt dan ook wel want op bladzijde 21 lezen we nu 

iets meer dan we vorig jaar op een vraag mocht vernemen toen ik vroeg hoe 

dat hoofdbestuur nou al dan niet gereorganiseerd zou worden omdat het zo'n 

beetje na vier jaar weer aan de beurt zou zijn. Ik dacht dat het toen een 

beetje kluitje in het riet was. Ik heb nadien een artikel van de heer Tijdens 

gelezen die er ook al lang niets meer van had gehoord. Maar nu lezen we dan 

dat er een rapport van de werkgroep Wolfheeze aan de voorzitter van de VVD 

is overhandigd. Maar eerst sinds 1985 zal tot eventuele besluitvorming 

worden overgegaan. Omdat het niet alleen bij het jongerenbeleid was dat de 

meningen van het hoofdbestuur niet zo heel erg parallel leken te lopen 

met wat men er als lid in eerste instantie van dacht vraag ik me af wanneer 

horen we wat van de behandeling van die reorganisatie en wanneer merken we er 

wat van. Dat was mijn eerste vraag voorzitter. Een puntje van kritiek is op 

bladzijde 21 en dat is het enige puntje van kritiek wat ik in het historische 

gedeelte zou kunnen noemen daar wordt namelijk gesproken halverwege de pagina 

over als uitvloeisel van de besluitvorming van het jongerenbeleid in Hattem. 

Daar is uitdrukkelijk afgesproken dat er helemaal geen besluitvorming kon plaat~ 

vinden omdat de stukken er te laat waren en als er geen besluitvorming kon 

plaats vinden kun je ook als uitvloeisel daarvan niets hebben. Een ander uit

vloeisel van Dordrecht dat staat op bijlage 5 bladzijde 124 daar werd door 

het hoofdbestuur toegezegd dat het in de samenwerkingsovereenkomst genoemde 

plan jaarlijks door het hoofdbestuur becommentarieerd zal worden en dat dit 

commentaar in de jaarlijkse algemene vergadering bij vast agendapunt bespreking 

beleid hoofdbestuur kan worden besproken. 
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Nu krachtens een overgangsbepaling dat plan van 1985 voor 1 maart 1985 door 

de betrokken commissie wordt vastgesteld en ik had dus verwacht dat het 

op de agenda bij punt 10 uitdrukkelijk zou zijn vermeld met enige mededeling 

omtrent wat er van dat plan was geworden en wat voor commentaar het hoofdbestuut 

daaraan wilden verbinden. Als u daar bij punt op terug wilt komen sorry 

bij punt 12 dan is het mij wel, maar ik heb het uit dit verslag opgepikt 

als iets waarvan ik dacht het vervolg dat hebben we nog tegoed en dat 

hebben we eigenlijk vandaag tegoed. 

Dank u wel. Iemand anders nog. Niemand. Ja mijnheer Meijeran beide punten 

van vraagstelling van u staan op de agenda bij het punt beleid hoofdbestuur. 

We hebben inderdaad besluiten genomen over het funktioneren van het hoofd

bestuur ik kom daar straks op terug. En ook de rapportage van het jongeren

beleid betreft zal ik dan behandelen. 

Dank u wel dan zijn we bij het agendapunt 3 dat is de rekening en verant

woording van het jaarverslag van de penningmeester. Heeft de panningmeester 

behoefte aan het geven van een korte toelichting. Het woord is aan de 

heer de Monchy. 

Ik wou de vergadering er toch op wijzen dat welliswaar de resultaten 84 

vrijwel sluitend zijn geweest met een klein verlies van 6000 gulden maar dat 

er toch in rente zwakte aanwezig is en dat er toch onvoldoende besteed kan 

worden voor het opzij zetten voor verkiezingen. Welliswaar is er natuurlijk 

een bedrag toegevoegd aan het verkiezingsfonds, maar dat komt omdat er een

malige bijzondere baten zijn geweest waarvan we de komende jaren daarop 

niet meer kunnen rekenen. En dat is eigenlijk toch voor mij persoonlijk de 

meest markante punt van deze jaarrekening dat er door de verkapping die er 

ontstaat tussen de baten en de kosten dat daardoor onvoldoende financiele 

middelen overblijven om reserveringen te doen voor de verkiezingen die toch 

regelmatig op ons afkomen. 

Dank u wel. Wil iemand van u het woord voeren. 

Mijn naam is Vet en ik ben namens de afdeling Schayk, Reek, Herpen en Raven

stein. Ik heb vorig jaar een voorstel wijziging begroting ingediend ten aanzien 

van de fondsen voor de organisatie vrouwen in de VVD maar door de status

wijziging en het tijdgebrek is dat toen niet behandeld. Nu is de organisatie 

inmiddels omgezet in een stichting en men is bezig met het samenstellen van 

het huishoudelijk reglement heb ik in het jaarverslag gelezen. 
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Ik wilde dan ook in overweging geven dat daar meteen de fondsenwerving van 

de stichting in wordt opgenomen en men kan het exorbitante bedrag dat thans 

ten behoeven van de stichting in de begroting vermeld wordt onder sub 1 terug

gebracht worden tot een redelijk bedrag zoals ook andere groepen als JOVD 

en dergelijke krijgen en kan het restant wordt toegedeeld aan de Haya van 

Somerenstichting, Telderstichting of verkiezingsfonds zoals de penningmeester 

zei in de knoei zit. Ik dank u. 

De penningmeester of mevrouw van Raalte. 

Het financiele gedeelte wou ik graag even beantwoorden. We zijn in gesprek 

met de organisatie van de vrouwen om ook de financiele zaken, de financiele 

regeling tussen de partij en de organisatie vrouwen de komende jaren op een 

andere basis te schoeien. Het is natuurlijk niet mogelijk en ik hoop dat u daar 

besef voor heeft om als er een andere structuur komt om onmiddellijk de 

financiele konsekwenties daaraan te verbinden hetzelfde jaar. Dat moet over 

een aantal jaren uitgestreken worden en dat is ook de bedoeling dat dat in 

een goed overleg met de organisatie dat daar ook een gesprek geopend zal 

worden en die toezegging wil ik u graag doen. Maar ik hoop dat u begrip heeft 

dat dat niet ineens klap boem met een rode streep kan. Daar zijn teveel konsekw• 

nties aan verbonden om dat zo ineens te doen, maar ik geloof dat mevrouw van 

Raalte er nog iets over wil zeggen. 

Zo voldoende, die besprekingen met die vrouwen zijn gaande. Mevrouw van 

Raalte is daarmee bezig. Iemand anders. 

Mijn naam is Scheffer ik ben van de afdeling Hengelo. Ik zit met een probleem iJ 

het financiele vlak, wij worden namelijk door de JOVD uitgenodigd om een 

bijdrage te leveren, want jongeren hebben weinig geld, willen veel doen en 

Nu wij een overeenkomst hebben met de JOVD zou ik graag willen weten welke 

financiele afspraak gemaakt zijn in hoeverre wij als VVD de JOVD gaan onder

steunen, want ons hart is goed genoeg om hier een bijdrage aan te leveren. 

Wij hebben te maken met de JOVD in Twente. We zitten alsdus met een groep 

Twentse gemeente die met het probleem zitten en wij willen graag een beetje 

zo dit gestructureerd doen dat dit niet zo van lukraak wordt. Ik druk met 

misschien wat ongelukkig uit maar ik wou graag uw reaktie weten. 

De Monchy. 

Ja ik kan u antwoorden de financiele verhoudingen tussen de partij dus het 

hoofdbestuur en de VVD staan vermeld in de financiele verantwoording. 
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U vindt dat onder post L aktiviteiten en subsidies, daar vindt u het volstaan 

aan de JOVD subsidie 23.000 gulden waarvan 12,500 gulden bestemd is om de 

huisvesting in het Stikkerhuis te Amsterdam van de JOVD te subsidieren. 

Dus per saldo is het dan een post van 10,11 duizend gulden die de partij aan 

de JOVD subsidieert. Het is toch een hele omvang van de VVD financien een 

betrekkelijk geringe subsidie. U vraagt om richtlijnen dat zou ik toch 

terug willen spelen naar afdelingen kamercentrales. Het blijkt namelijk 

dat elke kamercentrale, elke afdeling dat de situatie geheel anders is en ik 

vind dat een duidelijk beleid van de afdeling of de kamercentrale of de 

ondercentrale zelf hoeverre zij de JOVD in hun eigen gebied willen onder

steunen. 

Dank u wel. Het is voldoende zo zie ik. Iemand anders van u. Niemand. 

Dan sluiten we daarmee het agendapunt 3 af en zijn we bij het verslag van 

de commissie van 3 leden ter voorlichting van de algemene vergadering. 

Ik heb mijnheer Etty gezien ik neem aan dat ik aan hem het woord mag geven. 

Gaat uw gang. 

Voorzitter de commissie van 3 die heeft het genoegen gehad het accountants

rapport en het financieel overzicht van de penningmeester te bekijken door 

te nemen en voordat ik u het verslagje voor mag lezen wil ik u namens de 

commissie toch graag overbrengen een teken van bijzondere waardering voor 

de penningmeester en zijn naaste medewerkers voor een speciale post. 

In het afgelopen jaar is financieel toch wel erg belangrijk geweest de post 

voor europese verkiezingen en iedereen heeft misschien zich afgevraagd zou 

dat niet een verschrikkelijke aanslag op onze middelen zijn. We hebben begrepen 

dat niet alleen door een grote inzet, maar ook door grote kennis en wetenschap 

om fondsen los te krijgen van de europese instanties wij bijna net zo ver 

hebben kunnen komen als de fransen uit de europese gemeenschap en die daar 

geloven wij het verst in zijn om toch kans te zien van een post van meer 

dan 9 ton uitgegeven voor de europese verkiezingen de 890.000 gulden van 

terug te krijgen als bijdrage. Ik meende dat een bijzonder compliment aan de 

penningmeester en de zijnen daarvoor op zijn plaats is. Misschien mag ik u dan 

nu voorlezen het verslag van de commissie van 3. Ondergetekenden JA Bouwens, 

C. Etty, J Fortuin door de 37ste jaarlijkse algemene vergadering van de volks

partij voor vrijheid en democratie benoemd tot leden van de commissie van 

voorlichting van de algemene vergadering bij de behandeling van de rekening 

en verantwoording van de penningmeester verklaren hierbij kennis te hebben 

genomen van het rapport van 14 maart 1985 van het accountantsbureau 
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Detombe, Melse en Co. te Leiden betreffende de balans per 31 december 1984 en 

de rekening van baten en lasten over 1984 van de vereniging volkspartij voor 

vrijheid en democratie te 's-Gravehage. Aan de hand van dit rapport hebben 

ondergetekenden de overtuiging gekregen dat het beleid van de penningmeester 

van de partij in 1984 op een juiste wijze is gevoerd. Derhalve adviseren 

wij u overeenkomstig artikel 30 lid 2 van de statuten van de partij 

goedkeuring te verlenen aan de rekening en verantwoording van het financiele 

beleid van de penningmeester over het jaar 1984 en hem decharge te verlenen 

onder dankzegging van het beheer van de financien van de partij. Den Haag 

25 maart 1985. 

Zeer bedankt. Ik neem aan dat u met dat voorstel van de commissie van 3 

kunt instemmen. Dan dank ik namens u de penningmeester voor zijn inzet. 

Zijn we bij het agendapunt 5 dat is de benoeming van een commissie van 3 

leden. Voorgesteld worden de volgende leden de heer Etty te Amsterdam, de 

heer van Kooten uit Goor en de heer Meijeran uit Naarden. Plaatsvervangende 

leden mijnheer Bom uit Naarden, de heer ~pelle uit Haren en mijnheer ~olen 
uit Nunen. De heren van Kooten en Meijerln worden van plaatsvervangend lid nu 

g ewoon lid en de noodzakelijke doorstroming wordt gewaarborgd door de 

benoeming van twee nieuwe plaatsvervangende leden de heren Bom en Coolen. 

Andere kandidaten werden niet ingediend, dat kon tot 1 april zodat zij allen 

zijn benoemd en ik feliciteer hen van harte. 

Dan zijn we bij het agendapunt 6 dat is het voorstel van het hoofdbestuur tot 

verhoging van de contributie voor bepaalde groepen. Er zijn een vrij groot 

aantal amendementen en moties ingediend en ik zou ruim de tijd willen nemen 

om deze zaak goed met elkaar te bespreken. De amendement 1,2,3 en een gedeelte 

van van 7 zouden we tegelijk kunnen behandelen omdat de inhoud daarvan 

ongeveer gelijk is althans de bedoeling is gelijk en het voorstel luidt 

in het algemeen gewoon geen verhoging van contributie. De moties van 

Maassluis en Stad Delden die zouden nog apart behandeld kunnen worden. 

Een tweede gedeelte van het amendement van de afdeling Nijmegen zou ik bij het 

agendapunt 7 willen behandelen als u dat goed vindt. Mijnheer de penningmeester 

wilt u nog een toelichting geven of denkt u dat de toelichting zoals u die 

heeft gegeven in de stukken voldoende is. 

In hoofdzaak wel voorzitter toch wou ik ik heb het daarnet ook al even 

geregistreerd dat er toch een aanzienlijke verkrapping in de partijfinancien 

optreed en dat is natuurlijk een tweezijdige ontwikkeling. De kostenstijging 

U heeft dat in de toelichting ook gelezen dat sedert de laatste contributie-
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verhoging is de CBSindex met 11,4% gestegen en de tweede plaats de andere 

ontwikkeling de toch iets verminderende contributie-opbrengsten. U heeft 

dat ook kunnen zien in het financiele jaarverslag van 93.000 contributie

inningen in het jaar 1984 begroten wij voor het jaar 1985 86.000. Nou gezien 

deze twee ontwikkelingen die een aanzienlijke verkrapping inde partijfinancien 

geven gelooft het hoofdbestuur toch dat we met verkiezingen in het vooruit

zicht, de gehele financiele structuur van de partij moeten kunnen verbeteren 

door deze toch wel zeer beperkte contributieverhoging. En ik wil er nog 

even op wijzen dat zult u allemaal begrepen hebben de contributieverhoging 

heeft natuurlijk een doorwerking op de kamercentrales, afdelingen en het 

hoofdbestuur. Het is dus duidelijk een algemeen belang voor de hele partij. 

Met name ook voor de afdelingen die voor gemeenteraadsverkiezingen staan 

om deze goed te organiseren dat deze toch wel gematigde contributieverhoging 

zullen aanvaarden. 

Dank u wel. Wie van u wil het woord voeren over de contributieverhoging. 

Steinen-Wageningen. 

Wij hebben de laatste tijd en overal is het zo nogal wat leden verloren en veel

al is het zo dat men dan gewoon niet meer betaalt je hoort verder niets. 

Maar we hebben ook nogal wat brieven gehad. Enkele daarvan die hebben zich 

speciaal gebaseerd op politieke overwegingen mensen die het niet met alles 

eens waren. Nou ja jammer. Maar we hebben ook geloof ik 7 brieven gehad van 

mensen die dus werkelijk hebben gereageerd dat zij de contributie niet meer 

konden betalen. En bij een enkele hebben we daar iets kunnen aanpassen maar ik 

geloof dat dit toch een heel serieus iets is dat wij leden verliezen in deze 

tijd omdat de contributie toch al als een last wordt gediend. Persoonlijk 

geef ik toe een keer uit eten dan ben je het ook kwijt. Maar het wordt toch 

voor velen als een grote last gezien. En dan wil ik toch ernstig aanbevelen 

om het niet te verhogen, maar in de plaats daarvan desnoods extra een keer 

een tientjesaktie te doen. De mensen die het kunnen betalen en ik weet 

die hebben altijd veel opgebracht en de mensen die het kunnen betalen zullen 

zeker da.araan mee doen. Ik dank u. 

Mevrouw van Halteren afdeling Vlaardingen. 

Wij hebben nog een extra vraag kunt u ons nog even aangeven het ledenverloop 

vanaf 1980. 

Ja dat zullen we doen. 
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In grote lijnen kan ik het betoog van de heer Stein de 2e spreker voor mij 

onderschrijven. Als je de mensen namelijk benadert die om financiele redenen 

opzeggen dan heeft het weinig zin om hen te wijzen op de mogelijkheid om zich 

in een andere categorie in te laten delen. Dan heeft men die beslissing 

nou eenmaal genomen en dan is men dat lid gewoon kwijt. En wij zijn in de 

afdeling en ook in de ondercentrale bang dat deze verhoging die u voorstelt 

een nadelige, een ernstige nadelige invloed zal hebben op het ledenbestand 

in het komend jaar en de suggestie van de heer Stein willen we dan ook 

graag overnemen. Dank u wel. 

Mevrouw Jonker. 

Mijnheer de voorzitter ook in Groningen zijn wij geconfronteerd met ledenverlie~ 

door een contributie. Leden schrijven ons dat de contributie te hoog is en 

daarom afzien van verder lidmaatschap van de VVD. Wij zijn toch van mening 

dat het voorstel van het hoofdbestuur gesteund moet worden om de contributie 

met ingang van het volgend jaar te verhogen naar 75 gulden. Het is de afge

lopen jaren steeds 70 gulden geweest. We zijn van mening dat een vereniging 

juist een politieke vereniging en zeker de VVD de komende tijd goed moet 

kunnen draaien, met een goed apparaat met voldoende aktiviteiten om de 

komende verkiezingen aan te gaan. En een uitgebreide discussie om een verhoging 

van 5 gulden zet naar onze mening weinig zoden aan de dijk. 

Dank u wel. Mijnheer Etty. 

Voorzitter bij de laatste woorden van de laatste spreker wil ik mij graag 

aansluiten. Ik zou alleen ook nog graag namens de afdeling Amsterdam er met 

nadruk op willen wijzen dat het psychologische element van een verhoging van 

5 gulden zonder twijfel door ons ook wordt erkend hoewel ik persoonlijk 

geloof dat iemand die echt op wil zeggen niet om die 5 gulden opzegt maar 

dat heus wel van plan zou zijn. Maar ik geloof wel dat het belangrijk is 

om het financiele aspect wat de penningmeester al genoemd heeft toch nog 

even te onderlijnen. De begroting voor het jaar 1985 geeft een overschot 

en een tekort van nul. Dat is erg gelukkig, mijnheer Ruding zou dat ook 

graag hebben, maar voor ons is dat natuurlijk toch niet erg goed, want 

wij hebben daarbij ook geen enkele bijdrage voor het verkiezingsfonds kunnen 

incalculeren. Als ik het goed heb dan bestaat de groep waar deze verhoging 

op betrekking heeft per april van dit jaar uit ongeveer 48.000 leden. Als u 

dit nou voorzichtigheidshalve wil afronden op 40.000 dan betekent die 5 

gulden verhoging een inkomsten van 200.000 gulden. 



Band 1 

Blad 10 

Wij zijn van mening dat de partij deze 200.000 gulden echt nodig zal hebben 

en dat er inderdaad en ik haak weer aan de woorden van mevrouw uit Groningen 

een discussie over die vijf gulden zal ons geen goed doen. Wij steunen 

graag het voorstel, niet graag maar wel noodgedwongen het voorstel van u. 

Dank u wel. Mijnheer Vet. 

Scheffer. 

Wij steunen graag het voorstel van het hoofdbestuur maar ik wil deze kant

tekening erbij maken elke verhoging van de contributie zet de leden weer 

eens aan het denken of ze hun lidmaatschap zullen voortzetten. Dat is altijd 

een bezwaar maar je kunt niet in de eeuwigheid doorgaan met dezelfde contri

butie. Ik geloof dat wij het voorstel van de penningmeester zeer van harte 

kunnen steunen. Ik wil er wel bij aantekenen dat de strubbelingen mag ik het 

zo noemen voorzitter die we eind vorig jaar begin dit jaar gehad hebben 

een veel nadeliger invloed hebben dan welke contributieverhoging dan ook. 

Dank u wel. Alvorens het woord oh mijnheer Meijeran. 

Namens de afdeling Naarden een afdeling die nogal rijk gezegend is met financie~ 

middelen evenals onze ondercentrale terwijl ook de betrokken kamercentrale ook 

niet helemaal ontbloot is van enig financiele spankracht. En in dat verband 

zou ik graag punt 6 en 7 samen willen behandelen. Bij punt 6 is er een motie 

van de afdeling Maassluis die zegt voortaan moet je zoiets onderbouwen en het 

advies van het hoofdbestuur is dat aan dat verzoek al is voldaan tot onder

bouwing van het voorstel want de cijfers spreken een duidelijke taal. Nou 

ben ik niet helemaal onontvakelijk voor de taal van cijfers maar zo heel 

duidelijk vind ik ze niet spreken. Er staat over de verwachtingen van 85 ten 

opzichte van 86 niets concreets zodat niemand kan beoordelen of die 5 gulden 

niet tien zou moeten zijn of 2!. Dat is maar een slag in de lucht dacht ik. 

Nog een grotere slag in de lucht lijkt me dat de verdeelsleutel dan ongewijzigd 

wordt gelaten waardoor naast de 1,32 per lid die voor het hoofdbestuur overschi• 

en de gulden voor V en D die dan wel gemotiveerd nodig is en 2,68 aan andere 

partij-organen wordt gegeven waarvan sommige dat helemaal niet nodig hebben 

en andere misschien dubbel en dwars. Misschien ook wel per categorie. En ik 

dacht dus dat een echt onderbouwen zou moeten uitgaan niet alleen van een toe

vallige bedrag wat het hoofdbestuur meent nu te moeten meer vragen en dan dat 

zondermeer naar alle kanten door te rekenen maar dat een echte onderbouwing 

iets diepgaander zou moeten. En ik begrijp dat dit een wat wonderlijk voorstel 

is, maar ik zou u toch willen vragen of in dat licht van een nadere toekom-
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stige onderbouwing het voorstel niet zou kunnen verdagen. Het is namelijk 

helemaal niet noodzakelijk dat een algemene vergadering zich uitspreekt. 

De jaarlijkse algemene vergadering moet zich uitspreken over contributie 

en verdeelsleutel en ik denk als ik het aantal amendementen zie van 22 juni 

dat 22 juni best een klein uurtje kan worden uitgetrokken zo hoog als dat 

nodig mocht zijn voor een dan onderbouwd voorstel waarbij je ook kunt zien 

in hoeverre de toevloed naar afdelingen, kamercentrales, ondercentrales 

nodig is ja of nee. Eventueel zou kunnen het zo uitrekenen dat die organen 

hetzelfde blijven houden als wat ze hadden. Er zijn er nogal wat die zeggen 

je moet helemaal geen contributie verhogen dus dan zullen ze voor zichzelf 

ook niet veel nodig hebben en dan zou er voor het hoofdbestuur iets meer 

over kunnen schieten van die 5 gulden dan die 1,32 tot maximaal 4 gulden. 

Ik dacht dat dit voorstel bepaald niet onderbouwd is ofschoon in de algemene 

lijn als je jarenlang niet verhoogt en niet gebruik maakt van de gegeven 

machtiging dat het nu best eens een keer mag. Dat 5 gulden niet veel is dat 

onderschrijf ik ten volle, maar helemaal uitgebouwd en onderbouwd nee dat 

zou ik het niet mogen noemen. 

Bedankt. 

Ik ben Katrien Bruinsma van de afdeling Diepeveen. Wij zijn in onze algemene 

vergadering in het voorjaar hier ook uitgebreid op ingegaan en we zijn erg 

teleurgesteld over het feit dat er iedere keer zo eindeloos gepraat moet worden 

over dit soort zaken. Er zijn toch veel belangrijker zaken voor de partij 

dan een contributieverhoging. We verdoen zo onze tijd op allerlei niveaus 

binnen de afdeling, binnen de ondercentrale, binnen de kamercentrale, hier 

zijn we er weer eindeloos over bezig. Zouden we het niet een beetje anders 

kunnen doen en gewoon kunnen zeggen ieder jaar een bepaald indexcijfer. Dan 

hebben we een keer het geleuter en dan is het verder gewoon geregeld. 

Verder wilde ik een voorstel doen om de kosten van de verzending en verspreid

ing van vrijheid en democratie 

Ik denk dat we daar bij het volgend agendapunt even op terug moeten komen. 

Mijn naam is Veenhoven ik ben penningmeester van de afdeling Maassluis. 

Mijnheer de voorzitter de afdeling Maassluis heeft in de motie verzGcht om voor· 

stellen inzake contributie ook naar de leden toe financieel te onderbouwen. 

De afdeling Maassluis is verheugd dat het hoofdbestuur instemt met de strek

king van deze motie. 
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De afdeling betreurt dat de financiele gegevens over de partij eerst 

zijn bekend gemaakt in een aanvullende beschrijvingsbrief voor de leden

vergadering. Discussie was voorkomen indien deze publikatie had plaats 

gevonden in de beschrijvingsbrief in vrijheid en democratie van 19 

januari j.l. De afdeling Maassluis geeft u in overweging om financiele 

jaarstukken met de gedetaillerde toelichting zo spoedig in handen te stellen 

van penningmeesters van de afdelingen. De leden kunnen zo vollediger en meer 

gedetailleerde informatie krijgen over de financien van de partij zonder 

daarover naar den Haag te hoeven reizen of bellen. Dank u wel. 

Smagge van de afdeling Vlijmen en de ondercentrale den Bosch en Ommelande 

daar ben ik voorzitter van. Voorzitter ik wilde graag ingaan op wat de heer 

Meijeran zojuist zei namelijk dat die verdeelsleutel dan best een veranderd 

zou kunnen worden en dat de afdelingen en ondercentrales en kamercentrales 

op hetzelfde bedrag zouden kunnen blijven zitten. Tenminste zo heb ik het 

begrepen. 

Meijeran 

Als een van de mogelijkheden. 

Als een van de mogelijkheden akkoord. Voorzitter ik wil er op wijzen dat af

delingen met een betrekkelijk gering aantal leden bijzonder moeilijk zitten 

financieel. Dat ondercentrales die een beetje aktiviteiten ontplooien en dan 

denk ik aan een bulletin of een blad uitgeven voor de afdelingen die onder 

de ondercentrale vallen dat die ondercentrales bijzonder moeilijk zitten. 

Als ik u vertel dat wij met een beetje comminucatie met onze afdelingen en 

daar gaat het toch over bij de ondercentrales dat we daar nu al nu het 

jaar nog niet halverwege voorbij is al met een tekort zitten bijna op 

onze begroting en er komt geen cent bij dan wil ik daar toch wel voor 

waarschuwen. En ik denk dat het niet mogelijk zal zijn, maar als dat niet 

mogelijk is dan hoor ik het graag om verschillende verdeelsleutels te hanteren 

naar gelang de aktiviteiten van afdelingen en ondercentrales ik dank u. 

Niemand meer, dan voordat ik het woord aan de penningmeester geef een antwoord 

op de vraag over het ledental. Per 31 december 1980 had de partij 85.881 

leden. Op 31 december 1981 had de partij 92.830 leden. Op 31 december 1982 

102.888. 1 december 1983 95.528. 31 december 1984 89.120. 31 december 1985 

weten we nog niet. De penningmeester. 
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Ja mijnheer de voorzitter ik zou graag toch in de eerste plaats willen ingaan 

op een paar sprekers hebben dat genoemd en dat is het betalen en de hoogte 

van het contributiebedrag voor mensen voor wie dat moeilijkheden oplevert. 

BXKX~ääXXKXXäiXXXKXäMXMM~KIMX,XXXXKX«XXXMKXXKKXXKX 

Ik heb verschrikkelijk veel begrip voor dat standpunt. Ik heb als penning

meester daar ook altijd voor mezelf ook moeilijkheden mee. Ik weet dat 

binnen de verkrapping binnen de inkomens in Nederland toch een contributie 

aan de VVD toch een hele uitgaaf, toch een heel offer moet zijn in de totale 

gezinshuishouding voor een groot aantal mensen. Zoals u weet is tegenwoordig 

op de bijsluiters die bij de acceptgirokaarten zitten zeer duidelijk 

gewezen op de mogelijkheden die door de vorige algemene vergadering zijn 

uitgebreid voor de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor gereduceerde 

contributie. Ik wil ze hier in het kort nog even herhalen. Het zijn er 

2. Een eenvoudig verzoek aan de algemeen secretaris is al voldoende om in 

een bepaalde contributiecategorie te komen namelijk die van degene die ouder 

dan 65 jaar wat dan een aanzienlijk lagere contributie is. De 2e mogelijk

heid is de afdelingen die kunnen aanbepaalde leden die zij waarvan zij 

kunnen weten of indruk hebben of dat zo willen doen een reduktie geven 

van een contributie. Dat komt natuurlijk ten laste van de afdeling of ik 

moet het anders formuleren dat is een mindere bate van de afdeling. Daaruit 

blijkt alweer dat voor dat hele gereduceerde contributiesysteem en ik geloof 

dat er veel meer gebruik van wordt gemaakt, moet worden gemaakt het is inder

daad nog te weinig naar mijn inschatting. Er zijn ongeveer 200 inschrijvingen 

nu in die bijzondere contributiecategorie. Naar mijn gevoel moeten er veel 

meer mensen zijn, leden en ook toekomstige leden die toch eigenlijk voor zo'n 

lagere contributie in aanmerking zouden kunnen moeten komen. Ik zou er graag 

op willen wijzen dat zO'n geweldige taak van de afdeling hier ligt. De afdeling 

kent over het algemeen haar leden wel. Ook de grotere afdelingen. Ik heb dat 

zelf uit ervaring in Rotterdam, toch een grotere afdelingen. Wij wisten echt 

wel van onze leden als er toch wat financiele moeilijkheden zouden kunnen 

zijn. We hebben die leden altijd zelf benaderd en gezegd van blijf nou lid 

van de VVD. We hebben er begrip voor als het bij u wat moeilijk zou komen 

te liggen en we hebben dan altijd voor onszelf deze mensen een gedeelte 

wat de afdeling dan zelf krijgt prijs gegeven waardoor de afdelingen dan 

op een nulsituatie financieel bleef en deze leden toch een aanzienlijk 

mindere contributie betaalde en enthousiast en leuk lid van de VVD zijn 

gebleven. En daarom wou ik ook van deze vergadering ik heb het in het 

artikel in vrijheid en democratie ook al gezien een geweldig beroep doen 

op de afdeling om vooral deze mensen die zij toch zouden moeten kennen aan te 

sporen gebruik te maken van de regelingen van de lagere contributie. 
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Want we moeten natuurlijk verschrikkelijk opletten en ik ben het met een 

aantal sprekers die hierover gepraat hebben erg eens, we moeten verschrikkelijk 

opletten dat we een partij kunnen blijven die in de hele brede laag van 

onze bevolking steun ondervind, ook lidmaatschap, contributies dat het geen 

belemmerende faktor mag zijn. Ik ben er een beetje lang op ingegaan omdat ik 

het toch erg belangrijk vond. Een ander punt en de andere sprekers hebben dat 

ook al gezegd u weet er zijn twee keer door deze vergadering volmachten 

verleend aan het hoofdbestuur om de contributie te verhogen. Het hoofdbestuur 

heeft er geen gebruik van gemaakt. Er zijn geen voorstellen van het hoofdbestuuJ 

onzerzijds voor ingediend omdat wij zelf altijd aarzelend hebben gestaan tegen 

de contributieverhoging en daarmee wou ik duidelijk maken dat het eigenlijk 

naar mijn gevoel vanuit mijn verantwoordelijkheid, mijn portefeuille ten 

opzichte van de hele partij ook de afdeling, kamercentrales en het hoofdbestuur 

eigenlijk niet meer te ontkomen valt dit jaar aan deze zeer beperkte 

contributieverhoging. Wij moeten het doen, we hebben verkiezingen voor de boeg, 

we moeten er met groot enthousiasme in gaan en het is uitgesloten u weet het 

zelf wel verkiezingen worden niet gewonnen door geld, verkiezingen worden 

gewonnen door ideeën, maar om die uit te dragen advertenties, pamfletten 

huis an huiskranten wat ook niet meer wij allemaal gaan doen in de komende 

jaren daar is geld voor nodig. Een tweetal sprekers met name ook de heer 

Meijeran heeft even gewezen op een mogelijkheid van een herindeling van 

de verdeelsleutel in de contributie. Vanuit mijn zijde zou ik niet direkt 

daar plannen , wordt wel voordurend besproken, moeten het wel voortdurend 

besproken en bekijken maar u moet zich goed realiseren er zit een zeer 

principiele achtergrond namelijk centralisatie of decentralisatie. 

Het is natuurlijk bij het verschuiven van de contributie verschuift u de 

beleidscenten of laat ik zeggen de mogelijkheden om het beleid uit te 

oefenen van bepaalde groepen naar andere groepen in de partij. Ik het is een 

onderwerp wat zeker bestudeerd wordt ook in de vergadering van penningmeesters 

van de kamercentrales is het al eens een keer in deze gespreksvorm ter sprake 

gekomen. Ik kan u de toezegging doen dat bij de volgende vergadering van 

penningsmeesters kamercentrales die dus waarschijnlijk in oktober zal 

plaats vinden dat we dat weer eens bekijken vanuit die invalshoek. Maar ik 

hoop dat u er begrip voor heeft dat een dergelijke voorstellen een zeer 

verrijkende konsekwenties hebben. Nadat de penningmeester daar min of meer 

met elkaar over gepraat zouden kunnen hebben moet dat natuurlijk weer in 

een hoofdbestuur e.d. In elk geval is een herindeling van de contributiever-

deling niet zomaar iets wat zomaar uit de mouw geschud kan worden en dan 

behandeld zou kunnen worden. 
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Ik geloof dat we er erg goed met z'n allen over moeten nadenken en moeten 

kunnen praten. Dan is nog even de afdeling Massluis. U heeft het advies 

gezien van het hoofdbestuur. Ik ben het ermee eens zelfs als financiele man 

zijnde ben ik ook geneigd van ik moet maar financiele achtergronden hebben. 

Ik hoop dat u begrip heeft dat je in een zekere tijdsklem zit. Ik vind het 

als penningmeester niet verantwoord om cijfers te publiceren alvorens die 

punt 1 door de accountant gecontroleerd zijn en punt 2 door de kascommissie. 

De kascommissie is door u benoemd en ik zou toch niet graag cijfers willen 

gaan bekend maken en in wijde krijg echt als de rekening en verantwoording 

voordat de kascommissie namens u inzage heeft gekregen in alle stukken en de 

goedkeuring daaraan heeft verleend. En daardoor ontstaat er een zekere 

tijdsklem waardoor op een moment voorstel wordt gedaan in de beschrijvings

brief nog niet de financiele gegevens bekend kunnen worden gemaakt. Ik 

hoop dat de afdeling Maassluis daar begrip voor heeft. Tot zover. 

Oh ja dat is nog een vraag, een vraag over de indexering. Ik ben daar geen 

voorstander van. Ik vind indexering heeft namelijk een zeer automatische 

werking zoals u weet. Dan gaat het vanzelf. We krijgen natuurlijk 

afgezien van al die problemen dat je verschrikkelijk gebroken bedragen zou 

krijgen geloof ik niet dat je als VVD als partij die toch eigenlijk politiek 

gezien toch een kostenbewaking, een sterke kostenbewaking, bezuinigingen 

voorstaat dat we automatisch maar mee moeten gaan automatisch zonder 

toestemming van de vergadering tot automatische contributieverhoging. 

Ik ben geen erge voorstander hoewel het voor de penningmeester natuurlijk 

vanuit die portefeuille goed zou zijn. Maar beleid~ig ben ik echt geen 

voorstander van een automatische indexering. 

Overigens heeft een vorige algemene vergadering het wel aangenomen om dat 

te doen. Ik denk ik zal het even zeggen voordat iemand van u op het idee komt. 

Maar de indezering was de laatste jaren zo gering van je dan van 70 gulden op 

71,35 of 70,85 was gekomen en ieder jaar dan zo'n klein beetje zeer onover

zichtelijke bedragen. Vandaar dat nu gekozen is voor deze vorm van indexering. 

En dan is de pijn ook maar een keer. De vraag van de heer Meijeran om het 

uit te stellen naar de algemene vergadering van juni daarvoor voelen we 

helemaal niets. In de eerste plaats omdat we nu al bezig zijn om te 

bedenken wat er volgend jaar allemaal gebeuren moet in het kader van de campagnE 

en die 200.000 gulden hebben we echt nodig of niet nodig. Maar we willen nu al 

weten of het komt dat want het klinkt u misschien wat gek in de oren maar die 

campagnevoorbereiding is inmiddels gestart. Het draagt verder niets bij. 

De stukken die zijn bijgesloten nu als financieel overzicht zijn meer gegevens 
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dan ooit tevoren ter beschikking hebben gestaan. En ik denk dat de algemene 

vergadering best in de gelegenheid is om op basis daarvan een oordeel te 

geven. Tweede ronde het woord is aan U. 

Veenhoven. 

Ik heb begrip voor het standpunt van de penningmeester dat hij het niet 

verantwoord vindt om ongecontroleerde financiele jaarstukken toe te zenden 

naar de penningmeesters van de afdelingen. Ik ben evenwel van mening dat 

u in zo'n geval een voorstel inzake wijziging contributie die toch 

onderbouwd dient te zijn op de jaarcijfers naar de afdelingen zult kunnen 

doen nadat die jaarcijfers zijn vastgesteld door de algemene vergadering en 

niet zoals dat nu gebeurt dat tegelijkertijd aan te bieden. 

Ja maar die onderbouwing die u vraagt dat is allemaal prima, maar we weten 

allemaal dat in de loop van jaren prijzen omhoog lopen van hoeveel procent 

is het geweest 11,4 procent over de afgelopen jaren en nu gaan we naar 

een verhoging van 7,1 procent. Het is toch vrij duidelijk dat het op een 

gegeven ogenblik noodzakelijk is onontkoombaar. Ik denk dat alleen die 

cijfers al een zodanige indicatie zijn dat gevoegd bij de stukken waarover 

u nu de beschikking hebt de onderbouwing voldoende is om tot een oordeel te 

komen. 

Ja u vraagt nu een mandaat van de leden op vertrouwen niet op cijfers. Dat is 

mijn kritiek. 

Van Ommen van de afdeling Nieuwegein. 

Mijnheer de voorzitter onderbouwing, cijfers ik ben heel dankbaar voor de 

cijfers die net naar voren zijn gebracht over het ledenverloop in de afgelopen 

jaren. 

Nee die zijn net niet naar voren gebracht. Want het was vreselijk makkelijk vooJ 

mij om het u te zeggen. Het lijkt wel prachtig als je het zo kunt naar voren 

toveren, maar ze stonden in het jaarverslag dat u zojuist hebt behandeld. 

Dat is ook geen punt van kritiek maar ik wil even naar die cijfers verwijzen. 

Ik zie dan dat ten opzichte van 1982 na 1984 het laatste bekendgemaakte 

cijfer er een verloop is opgetreden van 13000 leden. En als ik dan het totale 

contributiebedrag van 70 gulden neem dan leert een eenvoudig rekensommetje 

dat dat in zijn totaliteit een terugloop van inkomsten van 910.000 gulden is. 
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Ja voordat u daar op basis van deze stellingname conclusies trekt dat is 

geen juiste rekensom omdat wij namelijk zeer veel verschillen categoriën 

leden hebben met zeer verschillende hoogte van contributiebijdrage. 

Gezinsleden, oudere leden, jongere leden. 

Ja ik zal onmiddellijk toegeven dat deze berekeningen verfijnd kunnen 

worden, maar het gaat mij om de algemene lijn als ik die mag afmaken dan 

zou ik dus zeggen als de resterende 90.000 leden de contributie met 5 gulden 

verhogen geeft dat een opbrengst van 450.000 gulden gezien het voorstel zal 

het bedrag misschien iets lager uitkomen. Maar de constatering is dat dat 

minder is dan de helft van het bedrag wat we door het ledenverloop hebben 

verloren. Nu is in de vergadering van de afdeling Nieuwegein het volgende 

punt naar voren gebracht. In de jaren tussen kamerverkiezingen is de trend 

dat het ledenverloop terugloopt een danig aantal leden terwijl in ver

kiezingsjaren een sterke stijging optreed. Ik merk dan op dat in 1980 

er bijna 86.000 leden waren en in 1982 het verkiezingsjaar bijna 103.000. 

De vraag aan het bestuur is ligt dat niet in de lijn der verwachting dat 

in het jaar 1986 er weer een aanzienlijke stijging van het aantal leden 

kan optreden en dat daarmee door die stijging en bijgevolg stijgende 

contributie wordt voorzien in de tekorten die de penningmeester nu vreest. 

Ja -en zeer slimme speculatie. Ik wil best toegeven dat wij er ook een beetje 

aan gedacht hebben toen een verhoging van 7,1% zijn gaan zitten en niet op 

een verhoging van 11,4% omdat we toch wat achter zijn gaan lopen. We dachten 

dat gat kunnen we wellicht opvangen op de manier die u nu aangeeft. 

Dus wat dat betreft denken we vanzelfsprekend in dezelfde lijn allemaal. 

Uiterste poging om diecontributie zo laag mogelijk te houden. Dus wat dat 

betreft hebt u gelijk. Tenslotte aan u is het woord. 

Ommen. 

Ik vind dat we veel te veel tijd besteden aan dit thema. 

Zullen we dan gaan stemmen. 

We krijgen beslist niet meer of minder leden om die 5 gulden en ik vind dit 

geen thema dat zo langdurig de VVD waardig. 

Dan gaan we over tot stemming over het voorstel van het hoofdbestuur agendapunt 

6a 
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De rose stemkaarten omhoog die voor de contributieverhoging het voorstel 

van het hoofdbestuur zijn. Rose tegen. Groene kaarten voor, tegen. Gele 

kaarten voor, tegen. Het voorstel tot contributieverhoging is aangenomen. 

Dan heb ik twee huishoudelijke mededelingen. Bericht van verhindering van 

de heer van Ekster hoofdbestuurslid hij zal niet aanwezig kunnen zijn. 

Dan zijn we bij het agendapunt 7 voorstel van het hoofdbestuur wat 

wijziging van de verdeling van de contributieopbrengst. 

Mag ik nog even een ding over het vorige onderwerp. U zult net als ik weten 

dat na 5 geen 7 komt maar 6. Er is in vrijheid en democratie een motie of een 

amendement afgevallen dat is namelijk die van de afdeling Sneek. En 

bent u het met me eens dat de vergadering er recht op heeft dat dat nog even 

medegedeeld wordt omdat het dus ook in de penningmeestersvergadering de 

landelijke penningmeesters aanwezig geweest bent weet ik wat. 

Helemaal overnieuw beginnen. Op 5 volgt 7 ja. Normaalgesproken volgt 6 op 5 

in V enD staat 7 na 5. Dat betekent dus dat 6 uitgevallen is. 6 was 

het amendement van de afdeling Sneek om de leeftijdsgrenzen van de groep 

92 te wijzigen in 18 tot 27 in 18 tot 25 jaar. Met een toelichting en met 

een conclusie dat met 25 jaar alle reden is het aangaan van een volledig 

lidmaatschap met alle rechten en plichten. Uw advies was en dat weet ik dankzij 

dat bijzonder plezierige landelijke penningmeestersoverleg dat het hoofdbestuur 

niet afwijzend staat ten op zichte van dit amendement. Moet hier verder nog 

iets aan toegevoegd worden. Wij als afdeling Sneek houden ons dus wel het 

recht voor om als er na het gesprek met de JOVD geen voorstel vanuit het 

hoofdbestuur komt wij dan wel 

U zorgt voor enige paniek hier want wij kunnen dat amendement niet vinden. 

Ik heb het dus hier op mijn papieren met uw advies. 

U hebt volkomen gelijk dat in de beschrijvingsbrief motie 5 wordt opgevolgd 

door amendement 7 6 is zoekgeraakt, maar we weten het niet. 

Er is een nummer 6. Nummer 6 is uitgereikt door mijnheer de Monchy op de 

landelijke penningmeestersvergadering. Het bestaat dus er is een advies op 

gegeven. Wat doen we nu. 

Dus dit is een onderonsje tussen de penningmeesters van de kamercentrale. 
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Nou ja ik wou alleen maar zeggen dat ook uw advies onze reaktie is dat we 

graag bereid zijn dat wat u voorstelt het aan te houden, maar dat we ons het 

recht voorbehouden dat als er van uw kant verder niets meer komt dat wij 

daar dan weer op in mogen gaan. C'est tout. 

Nou ik denk dat u inderdaad maar het beste onderling kunt regeleno 

Stukje voor een dame en een heer. 

Nee stukje voor een dame en een hoofdbestuur. 

Goed ik ben blij dat u suggereert om dat aan te houden dan kunt u het samen 

nog even doornemen. Zeer bedankt. 

Administratieve fout zijn we inmiddels achter. Dan zijn we bij het agenda

punt 7 toch de verdeling van de contributieopbrengst waarbij een aandeel 

van vrijheid en democratie met een gulden wordt verhoogd. Amendementen 

van Maassluis en de afdeling Weert. Dat is ongeveer gelijk aan het tweede 

deel van zeven wat we hebben verschoven naar het vorige agendapunt. 

En ik denk dat de afdeling Budel tevreden zal zijn met het advies van het 

hoofdbestuur. Wel heeft iemand van u behoefte om het woord te voeren ja. 

Veenhoven afdeling Massluis. 

Met het hoofdbestuur is de afdeling Maassluis van mening dat het van groot 

belang dat de VVDhuishoudens een partijblad ontvangen. De afdeling Maassluis 

vraagt zich af of het hiervoor noodzakelijk is om het aandeel van de contribu

tie ten behoeve van vrijheid en democratie te verhogen. In een periode met 

dalende inkomsten dient te worden gezocht naar andere inkomstenbronnen dan 

contributie. Juist bij een partijblad zijn hiervoor mogelijkheden aanwezig 

omdat inkomsten kunnen worden geborgen uit advertenties. Een aanmerkelijke toen1 

me van het aantal advertenties is de afdeling Maassluis niet gebleken. 

Hoewel volgens de afdeling het papier gedukdig genoeg is. Uit de financiele 

jaarstukken blijkt niet dat de inkomsten naar advertentie flink toenemen. 

Het hoofdbestuur vindt dat er een aktief advertentiebeleid wordt gevoerd. 

De afdeling Maassluis vindt dat het hoofdbestuur meer advertenties moet 

zien te plaatsen. Met de hogere opbrengsten kunnen dan de tegenvallende 

inkomsten uit de contributies worden gecompenseerd. Dank u wel. 

Het was ons allemaal duidelijk dat het over advertenties ging. Het woord 

is aan onze advertentieaquisiteur de heer Eenhoorn. 
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Wat van de zijde van Maassluis wordt ingebracht mijnheer de voorzitter is op 

zich juist even afgezien van het financiele konsekwentie namelijk dat er 

heel hard gewerkt moet worden aan die advertentie-inkomsten. Dat gebeurt 

ook en het is de afgelopen jaren ook gebeurd maar die inkomsten hebben een 

verband met de positie die de VVD op een bepaald moment in de media inneemt 

en het aantal laten we zeggen positieve geluiden wat er naar buiten komt. 

Het is mij gebleken en dat blijkt ook uit de financiele stukken dat het erg 

moeilijk is voor ons professionele advertentiebureau om redelijk op peil 

te blijven een redelijk aantal pagina's in V en D te werven als het even 

wat minder gaat. Met andere woorden als wij er heel erg van fanatiek 

achteraan gaan levert dat niet navenant meer op. Dat zou ik erbij willen 

zeggen als punt 1. Punt 2 wat het financiele plaatje betreft. Om een vergelijk

bare meerinkomst te krijgen voor V en D vergelijkbaar met die ene gulden 

verhoging zal er een verdubbeling van de opbrengst van advertenties moeten 

zijn. Nou als u zich dat even voorstelt een verdubbeling van advertenties 

tegenover die ene gulden dan begrijpt u voordat we zover zijn dan is 

het een heel eind verder. En er staat dan nog een punt bij te bezien of 

het u-erhaupt wel aantrekkelijk is om zoveel meer advertenties in V en D 

te plaatsen want we zitten vast aan het aantal pagina's redaktioneel 

in te vullen. En zouden we meer pagina's advertenties plaatsen en dat zou 

dus een verdubbeling moeten zijn om datzelfde bedrag ongeveer te krijgen 

dan betekent dat dat we domweg het blad moeten vergroten en dat zal weer 

een negatief gevolg op het financiele plaatje hebben en dus kom ik tot de 

conclusie dat op zich ik bezig blijf met datgene wat Maassluis wil namelijk 

proberen meer advertenties te krijgen maar dat dat niet dat effect zal 

hebben dat we daarmee kunnen voorkomen dat we in die verhouding tussen onze 

inkomsten voor de partij en die voor V en D zoveel anders kunnen gaan dan het 

voorstel nu ligt. Het zal namelijk niet dat gevolg hebbeno Dus in die zin 

denk ik dat het aan beide kanten dus afgesloten is die weg, maar uw suggestie 

is duidelijk en daar blijven we ook heel hard mee bezig. 

Kunnen we overgaan tot stemming. 

Bosschaart afdeling Apeldoorn. 

Ik vraag me toch af of de stelling van mijnheer Eenhoorn juist is als het 

advertentie-volume wordt verdubbeld dat dat dan meer kosten oplevert dan dat 

het geld oplevert. Ik zag net iemand schoppen. Nou die conclusie die dacht 

ik wel dat hij die aan het trekken was. 
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Nee een gulden is net zoveel als het verdubbelen van het aantal advertenties 

en dan nog is het meer produceren van meer bladzijde voor die advertenties 

nog een kostenpost dus eigenlijk zou het nog meer moeten zijn. Maar overigens 

het verhogen van het aantal advertenties maakt u zich daar niet teveel 

illusies over. Twee, drie keer per jaar wordt het bureau krachtig toegesproken 

laat ik het terughoudend zeggen omdat wij vinden dat dat aantal advertenties 

omhoog moet en het lukt eenvoudig niet. Als iemand van u een klant weet 

aan te brengen nou dan krijgt u een zilveren lepeltje. 

Ik denk dat hier dan toch voor de afdelingen een taak ligt om dat eens een 

keer op een tactische wijze onder de aandacht van de leden te brengen. 

Dat voorstel ondersteunen we van harte. 

Mevrouw Delfos afdeling Zoetermeer. 

Ik zou graag dit voorstelenigszins in relatie willen brengen tot het voorstel 

van het hoofdbestuur 8 nummer c. Het gaat namelijk om het volgende daarbij 

komt het hoofdbestuur met het voorstel om voortaan beschrijvingsbrieven 

niet meer geheel te doen publiceren. De achterliggende gedachte is daar 

vooral de bezuiniging van. Er komt nog een groot aantal moties en amendementen 

van afdelingen om dat vooral niet te doen en ik hoop ook van harte dat dat 

niet het geval zal zijn. Zal nou inderdaad het voorstel van het hoofdbestuur 

om niet meer volledig publikatie van de beschrijvingsbrieven in V en D te 

doen plaats vinden, zal dat voorstel verworpen worden bent u er dan nog voor

stander van, dat is een vraag van mij om een groter gedeelte van het budget 

van uw budget naar V en D over te brengen. Of denkt u dan als inderdaad mijn 

bezuiniging niet plaats vindt op die beschrijvingsbrieven dan is het misschien 

noodzakelijk vrijheid en democratie om daarop te bezuinigen. 

Ja het is natuurlijk wel vestzak, broekzak, het is wel een andere post. 

Als u zegt het heeft er niets mee te maken er hoft absoluut niet bezuinigd 

te worden op vrijheid en democratie of er nou al dan niet beschrijvingsbrieven 

worden gepubliceerd dan ben ik helemaal tevreden. 

Maar wij betreden nu het spanningsveld tussen de heer de Monchy en de heer 

Eenhoorn. Dat wil zeggen datgene wat financieel kan en wat naar redaktie en 

advertentie-opbrengst mogelijk is en gelukkig zit ik tussen de beide heren 

in dat is een zaak die denk ik los gezien moet worden van het voorstel zoals 

het er nu lig het verhogen van de bijdrage met een gulden. Meer of minder 

is eigenlijk niet mogelijk gelet op de andere verhoudingen die er zijn. 

Dus ik ben van mening dat dit eerst aangenomen of verworpen moet worden en 
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En daarna moet aan de hand van de besluitvorming van het hoofdbestuur worden 

gezien dat als het voorstel niet wordt overgenomen hoe dan toch binnen het 

budget kan worden gebleven. 

Rijnders-Nieuwegein. 

Ik ben het volledig eens met de vorige spreekster en ik wil dan ook een 

ordepunt voorstellen dat punt 7 verbonden wordt aan Sc. U kan wel zeggen 

dat dat naderhand bekeken moet worden maar ik geloof dat veel mensen ook 

gezien de moties het ermee eens zijn dat vrijheid en democratie aanzienlijk 

verbeterd kan worden. De inlichting van de VVD lettende op V en V is 

noodzakelijk wat naderhand ook naar voren zal komen. Waarschijnlijk ook 

onder punt 12. En als we het dus over de inhoud van het blad hebben en de 

financiene die onlosmakelijk aan elkaar vast zitten dan is het niet om 

maar gewoon te zeggen van 7 nemen we aan en dan zien we later wel verder. 

Ik wou dus het voorstel van de vorige spreekster steunen. 

Er is nog een opmerking relevant in dit kader en dat is dat de kosten uit 

Sc maar in beperkte mate betrekking hebben op vrijheid en democratie omdat 

zij worden doorberekend naar laat ik zeggen de algemene middelen, althans 

voor het overgrote deel. Dus in het antwoord op mevrouw Delfos is er een 

stukje wat niet verrekend behoeft te worden en dan zou je kunnen zeggen van 

het is van invloed. Maar de stichting vrijheid en democratie berekent aan 

de penningmeeste voor de volkspartij voor vrijheid en democratie door de 

kosten van het publiceren van. 

Penningmeester. 

Kamercentrale Dordrecht. Ik dacht dat het juist wel goed was om eens even 

te benadrukken wat u ook al even zegt mijnheer Kamminga dat het inderdaad 

wel gescheiden posten zijn vrijheid en democratie en ik heb begrepen uit het 

penningmeesteroverleg en dat de post beschrijvingsbrief dat dat ten laste 

komst van de vergaderingen e.d. van het hoofdbestuur. Ik zou in zoverre dat 

ook gescheiden willen houden. Ik zou echter wel willen in overweging te 

geven om te proberen als dat noodzakelijk is wat een belangrijke stukken 

gepubliceerd worden of dan de redaktie van vrijheid en democratie of het 

stichtingsbestuur, ik weet welke je daarvoor moet hebben om dan te overleggen 

of vrijheid en democratie ten behoeve van ons allen ruimte wil inruimen 

wanneer het budget niet toereikend zou kunnen zijn. 
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Ja maar ik denk dat we het te moeilijk maken in die zin dat vrijheid en 

democratie heeft produktiekosten. En of we nou vrijheid en democratie wat 

gaan veranderen naar redaktionele inhoud verwijst naar de discussie die we 

straks nog krijgen of een andere kant ik vind het allemaal prima die 

discussie, maar de produktiekosten en het hele gebeuren is in de afgelopen 

jaren zoveel meer geworden dat we nu om dat op ~e vangen die ene gulden 

eenvoudig nodig hebben zo simpel ligt dat. 

Ik heb ook niet bestreden dat ik die gulden niet zou willen vanuit de kamer

centrale. 

Dat heb ik begrepen. Ik zou graag over willen gaan tot stemming. 

Ik had een voorstel om de kosten enigszins te kunnen drukken. Er zijn namelijk 

mensen bij ons inde afdeling die zijn hoofdlid, gezinslid en dan is er nog een 

jongere generatie die lid is en dan komen er twee soms drie V en D op dat 

adres. Misschien dat dat uit de, ja het gebeurt. 

Een incidentele fout. 

Nee het gebeurt al jaren, misschien dat daar eens naar gekeken kan worden 

Als u straks even aan de tafel naam en adres doorgeeft van het slachtoffer 

dan zullen we dat onmiddellijk veranderen. Vindt u het goed dat ik overga 

tot stemming over het voorstel van het hoofdbestuur. Tenzij u eraan vasthoudt 

dat ik een ordevoorstel behandel om het later te behandelen. Wie is voor 

het ordevoorstel om het later te behandelen. Rose kaarten voor, tegen. 

Groene kaarten voor, tegen. Gele kaarten voor, tegen. Het ordevoorstel is 

verworpen. Het voorstel van het hoofdbestuur volgens agendapunt 7 de verdeling 

met een gulden meer voor vrijheid en democratie. Rose kaarten voor, tegen. 

Groen kaarten voor, tegen. Gele kaarten voor, tegen. Het voorstel si aangenomen 

dank u zeer. Budel moet ik vragen van de penningmeester. 

Voorzitter mag ik een vraag stellen. Het is me opgevallen dat het de tweede 

keer is dat een voorstel van het hoofdbestuur in stemming wordt gebracht 

voordat de amendementen in stemming worden gebracht, dat is niet de gewoonte. 

Maassluis en Weert hebben we behandeld en de inhoud daarvan is eigenlijk van 

niet doen of wel doen. Maar het tegenovergestelde van het voorstel van het 

hoofdbestuur. 
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Behalve Budel want daar heb ik vantevoren gevraagd of men kon instemme1 met 

het advies. 

Dat begrijp ik, maar ook met het eerste voorstel is het op dezelfde manier 

gegaan en zijn ook de amendementen en de moties niet in stemming gebracht. 

Ja maar daar gold hetzelfde. Dat waren alle amendementen waren tegen op een 

enkele na maar daar hadden we een positief advies bij gegeven. 

Dat geldt dan toch niet voor motie 5 voorzitter. 

Ja daar hebt u gelijk aan. Ik neem aan dat met het aannemen van het voorstel 

en het niet protesteren van Stad Delden daarmee het probleem is opgelost 

maar formeel hebt u gelijk. 

Dan zijn we bij agendapunt 8 de overige voorstellen van het hoofdbestuur. 

De aanvulling van artikel 2 van de s~atuten. Er zijn geen amendementen ingedienc 

Vraag iemand stemming over dit voorstel. Niemand dan is het aangenomen. 

Hetzelfde geldt voor het wijzigen van de artikelen 42.1 en 42.2. Ook geen 

amendementen. Vraagt iemand van u stemming. Niemand dan is dat ook aangenomen. 

Dan komt het voorstel het publiceren van beschrijvingsbrieven ten behoeve 

van de algemene vergadering en voor verkiezingen relevante stukken. In den 

vervolge in vrijheid en democratie uitsluitend in zeer verkorte vorm of 

alleen als mededeling te doen plaats vinden. Er zijn een groot aantal moties 

en amendementen ingediend. Alle van 11 tm 19 hebben met enige nuance toch 

uitsluitend nee en de moties en amendement 20 tm 27 zijn nuanceringen. 

Als u het goed vindt zou ik daarom de moties en amendementen 11 tm 19 

willen samenvoegen en nu in bespreking willen geven. De penningmeester nog 

behoefte aan een toelichting. Het woord is aan de heer Monchy. 

Ja mijnheer de voorzitter ik heb toch enige behoefte omdat ik eigenlijk 

het gevoel heb dat we toch een beetje fout in de partij begrepen wordt 

de strekking van het voorstel. U heeft allemaal als bijlage bij vrijheid 

en democratie gezien de amendementen voor de vergadering van Dordrecht. 

Dat was een erg technische vergadering. U bent met me eens als ik u nu 

vertel dat het 28.000 gulden heeft gekost. Die amendementen zijn verstuurd 

naar 70.000 mensen in Nederland. Dan bent u toch met me eens om het werkelijk 

van een calculatorische penningmeesterkant te bekijken dat van die 28.000 

gulden toch een groot deel verloren is gegaan. Natuurlijk zijn die amende

menten die in Dordrecht behandeld zijn erg belangrijk. 
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Maar er is toch een betrekkelijk gering percentage van onze leden in geinte

resseerd. Wij zijn er dankbaar om, het is belangrijk dat het gebeurd, maar het 

is toch eigenlijk te gek dat als wij inschatten 5.000, 6.000 mensen geinteres

seerd zijn dat dat ook naar 64.000 mensen wordt gestuurd die niet geinteres

seerd zijn. Dan geloof ik toch wel dat het juist is om onze gedachte te laten 

gaan. Of dat dit totale verspreiding die 70.000 mensen voor een aantal amende

menten bij een aantal vergaderingen toch niet een iets is waarvan we zeggen 

jongens we kunnen ons geld wel beter besteden. En dat is de enige achter

grond van het voorstel wat hier gedaan wovdt. En ik hoop dat de partij er 

begrip voor heeft dat er geen enkele principiele bijbedoeling bij zit 

van we willen minder informatie geven of wat dan ook. 

Mevrouw van Scherpenberg krijgt het woord nadat ik mijnheer Zevenbergen 

heb gevraagd contact op te nemen met de balie. Er staat niet bij dat zijn 

vrouw aan het bevallen is. 

Dank u. Het amendement 14 dat is het amendement van de kamercentrale Dordrecht 

en niet van de afdeling. En is ook als zodanig ingediend. Met alle begrip voor 

de bezuinigingen die wij allemaal ergens wel zouden willen hebben denk ik 

dat dit een heel erg slechte gedachte is. Daarom is onze toelichting ook heel 

duidelijk, maar ik wil er twee dingen aan toevoegen. Als men zegt dat er een 

heleboel mensen zijn die dat niet lezen is dat natuurlijk waar. Maar de 6% 

die het wel leest, ik geloof dat u dat ergens uitgerekend heeft is een 

wisselende 6%. En hoe kom je nou tot die 6% als daar mensen van afvallen dan 

kan het alleen maar omdat iemand vrijheid en democratie pakt bij het haardvuur 

en ineens dat gaat lezen want anders krijg je niet die aanvulling van die 

mensen die in die 6% zitten. Het is namelijk zo dat je weet nooit van de ene 

op de andere dag wie daar wel in geinteresseerd is en dat plotseling dan leest 

en dat is iets wat je een heel goed goed in onze partij dat die mogelijkheid 

er altijd moet zijn. Daarom wijzen wij dan ook amendement 21 en andere af om

dat je daarmee als je dat zou toe gaan sturen in een bepaalde hoeveelheid 

a en b leden in een afdelingen de a leden zijn de bekende aktieve maar weer 

die b leden die man die net op het punt staat om aktief te worden sluit je 

daarbij uit. Het is een heel slechte zaak. Het tweede punt is dan ook dat 

wij op bestuurderscursussen altijd iedereen aktief om vrijheid en democratie 

goed te lezen en dat zijn dan de mensen die daar dan eindelijk toe komen en 

ik weet zeker en dat doet er dan niets toe dan 1 of 2 of 100% is, maar die 

mensen die ertoe komen en die we ermee tot aktieve leden brengen zouden niet 

die drempel op het dan op te gaan vragen. 
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Ik wil dus ook echt een pleidooi houden om als we moeten bezuinigen, 

bezuinig dan niet hierop. 

Dank u wel mijnheer Scherks. 

Ik wil de heer de Monchy graag hartelijk danken voor zijn toelichting. 

Dat neemtniet weg dat ik dan toch nog behoefte heb om namens de kamer

centrale Utrecht en het gaat dan om de motie nummer 11 nog wat op te merken. 

Die motie is ingediend om te bevorderen dat beschrijvingsbrieven en dat 

geldt ook voor verkiezingen en relevante stukken die integraal worden 

gepubliceerd. U hebt reeds bemerkt dat de kamercentrale daar niet alleen 

in staat. Er is een zeer groot aantal amendementen en moties op dit onder

deel ingediend en wel 17 van de totaal 43 die thans aan de orde komen. 

Dat grote aantal dat maakt dacht ik wel duidelijk dat in de partij goed is 

nagedacht en uit de inhoud blijkt ook dat uw bedoelingen goed zijn over

gekomen dit in tegenstelling tot hetgeen in het advies van het hoofdbestuur 

wordt gesuggereerd. Dus dacht ik toch volmaakt duidelijk en iedereen begrijpt 

dit ook wel dat het voorstel niet inhoudt dat de leden geen informatie meer 

zouden moeten krijgen. Waar gaat het nou om. De kamercentrale Utrecht hecht 

er bijzonder aan dat binnen de partij een goede communicatie en informatie 

plaats vindt en in het bijzonder over zaken waarover de algemene vergadering 

het laatste woord heeft. Ik wil het er toch wel over eens zijn dat we bij 

communicatie en informatie spreken over levensaderen van de partij. Bovendien 

het belang daarvan is nog niet zolang geleden ook uitdrukkelijk onderkend in 

de vergadering van het hoofdbestuur met voorzitters van de kamercentrales. 

Ik ben bang dat gelet op het advies van het hoofdbestuur sprake is van enige 

communicatiestoornis. Natuurlijk is er kosten-batenafweging nodig dat is 

eenieder wel duidelijk en als zodanig kan voor het voorstel van het hoofd

bestuur ook best begrip worden opgebracht. Het punt is dat althans volgens 

de kamercentrale Utrecht die afweging tot een wat ander resultaat moet leiden. 

En we hebben daarbij bepaald ons best gedaan om de zaken realistisch te 

benaderen. Het is nu eenmaal zo dat het voor ons bijzonder zwaar weegt dat 

de leden behoorlijk en tijdig geïnformeerd moeten worden over voor de partij 

relevante zaken. Of dat daarover ook een goede mening gevormd kan worden. 

Wanneer hieraan niet kan worden voldaan ben ik bijna geneigd te vrezen dat 

ongeïnteresseerdheid bij het partijgebeuren de boventoon gaat voeren en ik 

denk dat we daar met elkaar niet op zitten te wachten. Het is natuurlijk ook 

zo dat wellicht niet iedereen die beschrijvingsbrief helemaal uitspit, ik 

denk dat dat ook niet hoeft. 
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In Haarlem en Amsterdam mag het dan zo zijn dat de situatie uiterst 

bedorevend is. Ik kan in redelijkheid toch niet aannemen dat de result1ten 

daar representatief zijn voor het land. Dank u zeer. 

Nog nieuwe argumenten. Gaat uw gang. 

Kruis van de afdeling Giessenburg-Schelluinen. We horen tot de kamercentrale 

Dordrecht. Ik wil in de eerste plaats wil ik nog eens extra onderstrepen 

de woorden door mevrouwvan Scherpenberg gesproken. Daarnaast wil ik u er 

opmerkzaam op maken dat het voor onze partij al zo verschrikkelijk moeilijk 

is om partijstandpunten en het gevoerde beleid en het beleid wat voorge

staan wordt door de VVD naar niet leden over te brengen en te verkopen. 

Als we nu ook al gaan beginnen om de leden stukken informatie te onthouden. 

Mijnheer de penningmeester heeft gesproken over 6.000 van de 70.000 

versturde exemplaren die gelezen zouden worden. Ja mevrouw van Scherpenberg 

heeft er al op gewezen dat is hun wisselen aantal van 6.000. U weet niet 

wanneer u welke mensen mist. Waar gaat het om mijnheer Eenhoorn heeft 

gezegd dat wanneer het met de VVD in de publiciteit wat slechter gaat 

dat hij zijn advertenties niet meer verkocht kan krijgen. Nou ik vind dat 

wij met elkaar en daar moeten we desnoods grotere offers voor over hebben. 

Ik vind dat wij er met elkaar voor dienen te zorgen dat we een zo optimaal 

mogelijke informatie zeker naar de nu nog overgebleven 89.120 leden per 

31 december 1984 gaat en dan al die 89.120 leden nou eens een keer daadwerke

lijk mee gaan helpen om dat beleid wat we voeren en wat gevoerd moet worden 

om dat verkocht te krijgen aan die mensen die nog geen lid zijn van onze 

VVD. Want kijk de vergadering zoals die hier bij elkaar zit ondanks misschien 

dan wat gehakketak over 5 gulden contributieverhoging ja of nee die weet wel 

dat het beleid zoals het gevoerd wordt nodig is. Maar waar gaat het volgend 

jaar om. Dan gaat het juist om die hele brede groep van mensen die niet behoren 

tot het ledenaantal van de VVD maar toch de kiezersgroep die de VVD nodig heeft 

En dan zeg ik altijd het zijn de mensen in de grensgebieden die het moeten 

gaan maken en aan mij hoeft u het beleid niet te verkopen. Ik zou zeggen als da 

in de kosten zou schelen hoeft u ook niet perse aan mij V en D te versturen, 

maar zorg er aub voor dat in zo breed mogelijke kring en kijk dan niet op geld 

dat in zo breed mogelijke kring informatie naar de mensen toegaat die brood 

en broodnodig is. En dan nog een ding mijnheer de voorzitter ik denk dat het 

zachtjesaan ook tijd wordt dat V en D eens in een wat ander jasje gestoken 

wordt zodat het voor een aantal mensen ook nog eens een keer wat makkelijker 

leesbaar wordt. Dat is dan een puut technische zaak. 
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Kijkt u niet op geld zegt u als het om communicatie gaat. De arme penntng

meester zakt bijna door de kruk van ellende. 

Lisbeth Snoek van de afdeling Maassluis. 

Namens de afdeling Maassluis doe ik nogmaals een beroep op u dit voorstel 

tot niet publiceren van de beschrijvingsbrief te schrappen. Wij vinden dat 

de VVD haar leden moet motiveren en informeren. We sluiten waarschijnlijk 

allemaal bij elkaar aan wat dit soort zaken betreft. En dat over alle 

zaken de VVD betreffende. We zijn bang dat de animo terugvalt naar plaatse

lijke perikelen en dat het contact met de landelijke politiek zal vervagen 

tot een nog kleinere groep betrokkenen dan nu het geval is. Een voorbeeld 

ter illustratie. Op onze ledenvergadering van 13 maart j.l. waar wij de 

beschrijvingsbrief van vandaag behandeld hebben is uitvoerig door de 

aanwezige leden meegediscussieerd over de bestuursvoorstellen inzake onze 

moties en amendementen. Zoals u weet 3 stuks. Op de ledenvergadering van 3 

mei j.l. waar wij de beschrijvingsbrief van 22 juni bespraken moest van 

bestuurszijde uitgelegd worden waarover deze beschrijvingsbrief ging en 

waarom wij als bestuur een amendement in wilden dienen. De discussie was 

beduidend geringer en niemand van de aanwezigen had een beschrijvingsbrief 

aangevraagd. Overigens moet het ons van het hart dat wij het in wezen erg 

onbehoorlijk vinden om vooruitlopen op deze na aan de orde zijnde beslissing 

de beschrijvingsbrief van 22 juni niet te publiceren. U meldt in uw advies dat 

de kosten te hoog zijn. Daar hebben we best begrip voor en wij niet alleen. 

U meldt ook dat er bij onderzoekingen in Haarlem en Amsterdam 6% van de 60% 

van de ontvangers van V en D deze technische stukken leest. Zijn er geen 100% 

ontvangers en heeft u al eens onderzocht hoeveel procent uberhaupt V en D 

leest. Flauwe vraag dat geef ik toe. Tenslotte nog een suggestie. V en D 

verschijnt nu 18 keer per jaar. In de tijd dat er een beschrijvingsbrief 

gepubliceerd moet worden worden de normale artikelen van V en D bekort 

ten voordele van de beschrijvingsbrief zodat de uitgave voor de adverteerders 

gewaarborgd blijft en de kosten beheersbaar blijven en de leden op de hoogte 

blijven van het wel en wee van de VVD. Dank u wel. 

Ronteltap-Amsterdam. 

Ik denk mijnheer de voorzitter dat de vertegenwoordigster van Maassluis 

helemaal geen flauwe vragen stelt, maar dat het een juiste zaken zijn waarom 

het gaat. Hoe wordt vrijheid en democratie gelezen en hoe hoort de rol van 

een beschrijvingsbrief daarbij. En ik denk dat als de tegenstanders van het 

voorstel van het hoofdbestuur zich nou eerst een hier een beeld vormen over 
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hoe de sitautie wordt als het hoofdbestuur instemt met van die beschrijvings

brief wel degelijk aan te geven waar het politiek om gaat. En het hoofd

bestuur er wel degelijk er voor zorgen dat voldoende exemplaren van de 

volledige beschrijvingsbrief met de afdelingsbesturen aanwezig zijn. Welke 

sitautie krijgen we dan. Dan krijgen we een sitautie dat iedere lezer van 

vrijheid en democratie kan begrijpen waarover het gaat bij punten in de 

beschrijvingsbrief. Terwijl het nu zo is dat het overgrote deel van de lezers 

door de technische woordenbrij van zo'n beschrijvingsbrief helemaal niet 

heen kan komen en dus al naar de afdelingsvergadering toe moet gaan om 

van iemand die het dan wel kan vertalen vertaald te krijgen waar het politiek 

nou eigenlijk om gaat. En dan met een amendement kan komen vanuit die 

afdeling. Nou de situatie wordt dus dubbel op zich verbeterd. We sparen 

ons een hoop geld, we krijgen nu rechtstreeks uitgelegd waar de politieke 

inhoud omdraait bij die beschrijvingsbrievenpunten en kunnen dan veel 

aktiever in onze afdelingen praten over welke richting we heen willen op de 

bijeenkomsten zoals deze. 

Ja mijnheer Ronteltap heeft gelijk. Als ik een kleine aanvulling mag aangeven 

Ik heb ook de indruk uit hetgene wat andere hebben gezegd dat het zo'n zwart-wi1 

situatie is zo in de zin van niet publiceren of wel publiceren. Zo van niet 

dan is er dus geen enkele informatie meer van de achterban en wel dan is 

dat allemaal zo geweldig. Het is natuurlijk de bedoeling niet van het hoofd

bestuur. Het is in verkorte vorm aangeven wat belangrijk is, daar waar het 

eigenlijk om gaat maar een rijstebrijberg van voor zeer vele onleesbare 

stukken. Kortom ik zou het jammer vinden als de discussie op deze wijze 

zou worden voortgezet zowel zwart-wit, nee zo is het absoluut niet de bedoeling 

Maar mijnheer Meijeran wil er ook nog iets over zeggen. 

Ik weet niet of ik het grijs kan maken voorzitter. Blauw-blauw laten kan 

natuurlijk niet als we in de kleuren blijven. Ofschoon mevrouw van Scherpen

berg en de vertegenwoordiger van Utrecht natuurlijk ten principale groot 

gelijk hebben wil ik toch graag het betoog van de heer Ronteltap onder

schrijven. Als je naar de praktische kant kijkt. Niet alleen financieel 

praktisch maar ook juist om de belangstelling te wekken, ook juist om te 

bewerkstelligen dat leden niet het nummer met tegenzin opzij leggen omdat 

er een catern inzit waar ze niet eens aan beginnen om erdoor te worstelen 

voor 90 of 95 of 98%. Dan kun je met het voorstel van nu een heel eind 

komen dat wil ik dus graag vanuit de vergadering ondersteunen, maar dan 

vind ik het wel jammer dat u het zelf zo zwart-wit heeft gelaten. Want elk 

voorstel dat enigszins een zeker tegemoetkoming was een zekere aanvulling 
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op het uwe dat wordt of ontraden of er wordt gezegd dat u het er eigenlijk 

allemaal mee eens was zonder dat u zegt met 20 Amsterdam hoe u dat dan denkt 

uit te werken. Het wordt ontraden voorzover men bij 25 Overijssel en 

27 Soest zegt je moet niet spreken van Zeer verkort, maar je moet spreken 

van verkort. Je moet niet spreken van.alleen als mededeling maar je 

moet spreken van een verkorte weergave. En dan zegt u nou daar doen we 

niet aan. Bij andere nuttige overwegingen nuttige amendementen daar staat 

dat het HB het wil overwegen. Ja dan maakt u het zwart-wit door niet ronduit 

te zeggen dat 21 Zwolle een goede suggestie doet, dat 22 Vught een goede 

suggestie doet en als er mensen flauwe opmerkingen maken dat V en D toch 

niet gelezen wordt nou dan is het toch maar praktisch om een deel van de 

stof maar niet te sturen. Ik zou ook een flauwe vraag willen sturen aan 

degene die zeggen dat is zo moeilijk op een ledenvergadering. Mijn ervaring 

is dat op een ledenvergadering vrijwel niemand totnutoe ooit de beschrijvings

brief bij zich heeft. Behalve de enkele fijnproevers en dat je op een leden

vergadering niet tot de goede bespreking van de beschrijvingsbrief kunt komen 

als er al niet door een commissie niet iets is voorgewerkt en wat concreets 

ter tafel wordt gebracht en toegelicht. En daarmee bereik je de aandacht. 

Ik dacht een doorsnede uit de voorstellen, een bom vooraf niet op het 

moment zelf dat je hem aan gaat vragen omdat die aan de orde is maar ook wel 

in de V en D tevoren en misschien ook wel daarna. Een bon waarmee je het 

aanvraagt voor een jaar. Een bon met een antwoordnummer en een bescheiden 

toezending om een aantal exemplaren aan de secretaris van de afdeling dat 

dat allemaal amendementen en gedachte zijn die waard waren om al overge

nomen te zijn. En als dat daarmee het witte voorstel van u iets grijzer 

wordt dan hoop ik dat we de zwarte tegenkanting daarmee zouden vermijden 

en dan tot een goed iets kunnen komen door een verkorte maar niet te korte 

weergave in de geest van 20 Amsterdam. Ik zou de vergadering dus dringend 

willen aabevelen als u enige toezeggingen kunt doen om dan het voorstel van 

het hoofdbestuur te aanvaarden. 

De penningmeester zal straks iets moois bedenken. Mag ik u vragen kort te 

formuleren in het kader van de voortschrijdende tijd. 

Haafkens kamercentrale Leiden. 

Mijnheer de voorzitter het is een slecht voorstel wat het hoofdbestuur gedaan 

heefta Want en zij probeert een gedeelte en als u zegt een groot gedeelte 

van onze leden een stuk informatie te onthouden omdat zij zeggen dat nemen 

die leden toch niet. 
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Het wordt verdedigd met dat punt, maar als wij nou eens naar de verkiezingen 

kijken. En wij denken aan al die vrijwilligers van ons die alsmaar blaadjes 

en krantjes en leusjes in busjes zitten te stoppen ten tijde van de ver

kiezingen wat gaat daar niet rechtstreeks de prullebak in. En daarvan hopen 

we ook dat een boel gelezen zal worden. En elke keer, elke verkiezing 

blijven we dat doen. En zo is het ook een heel klein beetje met onze 

eigen leden. Je moet ze gewoon de kans geven. En een lid die misschien 

jaren slapend heeft doorgebracht kan op een gegeven moment ontwaken als 

hij misschien een leuke beschrijvingsbrief leest. Ik denk dat u dit voorstel 

daarom terug moet trekken. Dat wil niet zeggen dat u de aangedragen ideëen 

niet eens moet overwegen, want het zou misschien best eens kunnen zijn 

dat u hier en daar toelichtingen bij maakt bij bepaalde onderwerpen om 

inderdaad meer belangstelling te krijgen voor de beschrijvingsbrief. 

Maar dat is dus een andere zaak. Dat is een zaak van redaktie, een zaak 

van inventief zijn, maar de leden onthouden absoluut nee. 

Beikersma. 

Mijnheer de voorzitter een aspect wat nog niet aan de orde is geweest dat 

is het volgende. Vele spreeksters en sprekers hebben al gezegd in de 

richting van de leden dat zij vinden dat leden die beschrijvingsbrief 

moeten krijgen. Nou stap ik er overheen en zeg veronderstel dat uw voorstel 

wordt aangenomen dat u dan zegt het gaat in verkorte vorm. Dan vraag ik mij 

af wie bepaalt wat in die verkorte vorm komt. Want ik vind dat alle leden 

recht hebben op totale informatie en ik vind het niet juist dat uit het 

bestuur met alle respect voor het bestuur dat het bestuur zal bepalen wat 

belangrijk is of niet. Het is aan de leden zelf om datgene te lezen wat ze 

willen dat is onze democratische instelling maar ik vind op generlei wijze 

dat dat moet gebeuren dat in het bestuur ergens een suggestie kan komen en 

ergens een gedachte kan komen nou dat publiceren we niet want wij vinden 

dat niet belangrijk. Het gaat er niet om wat u belangrijk vindt, het gaat 

erom wat de leden belangrijk vinden en ik zou u ook ernstig willen aanraden 

gezien het grote aantal amendementen om dit voorstel toch in veranderende 

vorm wederom eens op een andere wijze te presenteren. En u hebt al gezegd de 

heer de Monchy zou dat doen. Ik wou willen voorstellen is er een splitsing 

te maken tussen de volledige beschrijvingsbrief wel publiceren en misschien 

de amendementen op een andere wijze, maar de beschrijvingsbrief daar gaat 

het om wat er gaat gebeuren in de partij. 
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Mijnheer Scheffer. 

Voorzitter er is een element in de discussie die ik gemist heb en die ik ook 

in uw beschrijvingsbrief gemist heb.Er zijn namelijk twee soorten beschrijvings

brieven met een inhoudelijke van politieke aard en er zijn er van administratie~ 
aard. Wij zijn van mening dat als de inhoud van politieke aard is ik denk 

bijvoorbeeld een congres over euthanasie om nou eens een goed voorbeeld te 

noemen dat die beschrijvingsbrief er vol in moet komen. Maar als het gaat 

over het komende congres in Utrecht waar we allemaal voorlopige reglementen 

krijgen dat u die apart stuurt daar kan ik wel begrip voor opbrengen al 

zal niet iedereen het daarmee eens zijn. Maar ik probeer nu even twee zaken 

te vinden. Ik geloof niet dat we alles over een kam kunnen scheren. 

Mijnheer de Haze Winkelman. 

Ja voorzitter ik ben het met een heleboel vorige sprekers eens dat we de 

zaak niet al te zwart-wit moeten gaan stellen, maar dat wel heel erg duidelijk 

moet zijn dat die beschrijvingsbrieven door ontzettend veel leden gelezen 

worden dat die onverkort toegestuurd moeten worden. Maar ik denk dat het 

goed is voor de penningmeester als die zo dadelijk de zaak nog eens gaat 

overzien dat die aangeeft aan de vergadering wat dat nou zou betekenen als 

er een splitsing zou worden gemaakt tussen die beschrijvingsbrieven en 

de voor de verkiezingen relevante stukken wat dat budgettair gaat betekenen 

ook duidelijk maken aan de vergadering wat nou precies die voor de 

verkiezing relevante stukken behelzen en in dat kader wijs ik dan 

op amendement 23 van den Haag waarbij dus heel duidelijk moet zijn dat den 

Haag er hoog op prijs stelt dat de beschrijvingsbrieven wel gepubliceerd 

worden en dat wij ons kunnen voorstellen dat die voor de verkiezingen 

relevante stukken die toch veel meer bestuurszaken zijn in principe in 

eerste instantie voor secretarissen van een afdeling als dat nou veel geld 

zou besparen dan kan de afdeling daar zeker meegaan. 

Tenslotte mevrouw Jonker en dan zou ik zo graag de penningmeester even aan 

het woord willen laten. 

Ik kan het kort maken gezien hetgene wat de voorvorige spreker naar voren 

heeft gebracht en wat mijns inziens sloeg op het amendement van de afdeling 

Groningen nummer 24. Wij zijn natuurlijk ervan overtuigd dat alle 70.000 

ontvangers van vrijheid en democratie geïnteresseerd zijn in het wel en 

wee van de partij en dat doornemen met alle huisgenootleden. Maar iedereen 

weet ik denk dat niemand daarbij tekort gedaan wordt dat alle technische 

stukken reglementswijziging inclusief en uitgebreide financiele verslagen 
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uitsluitend voor de liefhebbers zijn. Zelfs onder het kader. Het voorstel van 

het hoofdbestuur gaat ons in die zin te ver dat daarin geen enkel kriterium 

werd aangegeven om tot uitbreiding van de informatievoorziening te komen. 

Daarom hebben wij voorgesteld om de beschrijvingsbrieven plus de ingediende 

moties en amendementen van buitengewone algemene vergaderingen waarbij 

wellicht voor de 71ste een vanzelfsprekende uitzondering gemaakt kan 

worden doordat het een reglementaire zaak is. Maar alle inhoudelijke, 

politiek inhoudelijke buitengewone algemene vergaderingen dat die volledig 

doorgegeven worden aan de leden. Ik wou in dat verband ook wijzen op het 

feit dat deze vergaderingen nog niet zo vreselijk lang geleden zijn ingevoerd 

mede naar aanleiding van de gebleken belangstelling binnen de partij voor 

een politiek inhoudelijke discussie. Prima dank u. 

Het woord is aan de penningmeester. 

Ja voorzitter ik wil toch graag een poging doen om het principiele met 

het praktische te combineren dat is natuurlijk op een gegeven moment wel moei

lijk. De meeste sprekers hebben gepraat over de beschrijvingsbrieven. Inder

daad de beschrijvingsbrieven zijn natuurlijk de eerste aankondiging zoals 

het totnutoe ging bij vrijheid en democratie dat het een vergadering zal 

plaats vinden en er wordt natuurlijk min of meer in die beschrijvingsbrief 

de hoofdlijnen van de vergadering genoemd. Agendapunten ten aanzien van de 

jaarlijkse algemene vergadering en de verschillende politieke stellingen 

ten aanzien van de politiek in de buitengewone algemene vergaderingen. 

Nou zou ik u eigenlijk willen voorstellen, zou ik eigenlijk willen over-

nemen het voorstel ik meen dat de vertegenwoordiger van den Haag daar het 

meest duidelijk over gesproken heeft om in ieder geval de beschrijvings

brieven voor alle vergaderingen zowel de jaarlijkse algemene vergaderingen 

als de buitengewone algemene vergadering toe te zenden als bijlage van vrijheid 

en democratie. Daar zit het grootste deel van de kosten ook niet in. 

Dus uit praktische overwegingen gezien het grote principiele belang voor 

de partij heb ik daar vanuit mijn portefeuille ook niet de minste bezwaren 

tegen, integendeel ik geloof dat dat een goed idee zou zijn. Op deze wijze 

kunnen in de afdelingsvergaderingen in elk geval de komende ledenvergadering 

algemene ledenvergadering van de partij behandeld worden. Want alle leden 

zijn op de hoogte dat er een algemene ledenvergadering plaats vindt. 

En de leden weten ook wat daar behandeld zal worden. Dan krijg je dus de vol

gende fase, dan komen dus de amendementen die door de afdelingen dan in die 

vergadering in die afdelingsvergadering worden opgesteld en in die 
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amendementen die dan komen daar zit zo'n geweldig stuk kostenbestand in. 

Ik heb u verteld die amendement van Dordrecht hebben 28.000 gulden gekost. 

De beschrijvingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering Dordrecht 

was een kostenpost van 10.000 gulden dat is veel geringer. Daarom geloof ik 

dat het goed is om het voorstel van den Haag over te nemen en dat in elk geval 

de beschrijvingsbrieven van alle vergaderingen worden rondgestuurd als bijlage 

van vrijheid en democratie. En het is natuurlijk ook duidelijk dat de 

bijzondere algemene vergadering die in januari zullen plaats vinden in 

januari, februari de ene zal dus het verkiezingsprogramma behandeld worden, 

de andere zal de definitieve kandidatenlijst behandeld worden dat er duidelijk 

de stukken daarvoor natuurlijk ook aan alle leden worden toegestuurd voorzover 

dat niet via de verkiezingsraad gelopen is. Zoals u weet is de procedure 

daarvoor de verkiezingsraad ertussenin. En dus met andere woorden het 

concept verkiezingsprogramma zoals dat door de commissie zal worden geconce

pieerd dat concept wordt natuurlijk als bijlage van vrijheid en democratie 

aan de hele partij toegezonden en ik hoop dat daar natuurlijk een uitge-reide 

discussie over zal ontstaan. Dus ook daar weer een voorbeeld dacht ik dat 

we toch niet alleen de praktische kant, kostenkant bekijken maar ook het 

politieke meedenken van de hele partij zeer belangrijk vinden. Dan zou 

ik u nog een toevoeging eigenlijk en de sprekers hebben dat ook al gezegd 

misschien is het dan toch een goed idee om in ieder geval en amendement 21 

Zwolle, amendement 22 Vught de heer Meijeran heeft er op gewezen het hoofd

bestuur heeft de beide amendementen niet afgewezen ook niet direkt aangenomen 

we dachten dat het goed was om de discussie van deze vergadering af te 

wachten. Ik geloof van de zijde van het hoofdbestuur dat zowel op 21 Zwolle 

als 22 Vught dat dat een goed idee zou zijn. Zodat dan eigenlijk het 

samengevoegd voorstel den Haag samen met Zwolle en Vught erop neer zou komen 

dat alle beschrijvingsbrieven worden verzonden in de partij. Dat de amendementel 

in een voldoende aantal aan de kamercentrale, ondercentrales en afdelingen 

gezonden zal worden amendement Zwolle. Dat aan het begin van het jaar 

iemand een bon kan invullen, technisch gezien ik denk aan een bon bij vrijheid 

en democratie en dan alle stukken normaal krijgt thuisgestuurd en dan alle 

stukken normaal krijgt thuisgestuurd behalve de beschrijvingsbrief die u 

ziet in vrijheid en democratie ook de amendementen van de verschillende ver

gaderingen. En dat voorstel mijnheer de voorzitter zou ik in deze situatie 

dacht ik dat eigenlijk aan alle punten van de vergadering tegemoet gekomen is. 

In deze combinatie zou ik het willen overnemen. Ik hoop dat dat technisch 

een beetje verwerkbaar is. 
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Wat u hebt gedaan is in zekere zin een concretisering van de motie van de 

kamercentrale Amsterdam. Ik denk dat dat goed is om vast te stellen. Ik heb 

een groot instemmend applaus gehoord. Mevrouw van Scherpenberg. 

Daar laat ik me niet door inde war brengen mijnheer de voorzitter, want 

er is hier waar ik zit is juist die verwarring ingetreden en dat heeft niets 

met het applaus te maken. Ik denk dat er nu verwarring is over welke amende

menten van welke vergaderingen dan wel achteraf aangevangen moeten worden. 

En ik blijft en onze kamercentrale blijft in principe absoluut afwijzen 

dat je moet gaan vragen om dingen toegestuurd te krijgen want het gebeurt 

niet en we hebben al zo'n moeite om die aktieve leden tot die aktieve leden 

te houden en zeker nog steeds erbij te zeggen we hebben steeds te weinig 

aktieve leden op het aantal werk wat er gebeuren moeten. Ik zou u 

willen verzoeken en ik zie u zuchten mijnheer de Monchy ik zou u willen 

verzoeken trek dit voorstel nu in en komt u nou met dit voorstel wat 

u net voorstelde maar dan uitgewerkt terug in onze vergadering. Want dit 

brengt verwarring we zitten nu dingen in te stemmen waar we het niet over 

eens zijn of die niet duidelijk overkomen. Ik vind het geen goede zaak. 

Of we gaan de amendementen anders stuk voor stuk in stemming brengen dat 

lijkt me wel een goed idee of u zegt nu ik trek het voorstel in en we 

komen met een nieuw genuanceerd en uitgebreid voorstel terug. 

Ook een groot applaus. 

Mijnheer Scherks. 

Mijnheer de voorzitter ik wil me graag bij de vorige spreekster aansluiten. 

De heer Monchy heeft nogal wat suggesties gedaan waaronder ook enkele hoop

volle. Ik denk dat dat ook met name voor u aanleiding zou kunnen zijn om de 

zaak nou eens heel duidelijk op een rij te zetten en met een concreet voorstel 

in een volgende vergadering terug te komen ergo dit voorstel nu terug te 

nemen. 

Ronteltap-Meijeran. 

Voorzitter we hebben even samen gesproken 9 Ik dacht dat u het formeel niet 

moest terug nemen nu maar moest aanhouden dan kan het 22 juni verder worden 

behandeld. Dan kunt u het in die tussentijd uitgebreid indienen. Als u het 

terugneemt dan heeft u nu de tijd om het opnieuw in te dienen. Aanhouden 

tot 22 juni en dan zien we gaarne de uitwerking tegemoet. 

Meijeran we krijgen problemen de 22ste juni. Het zijn uw voorstellendie daar 

behandeld worden. 
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De commissie den Ouden voorzitter, maar ik heb enig aandeel daaraan, naar 

ik dacht dat die tijd 

Maar nu maakr de heer van de Berg nog ruzie met u, want die zegt dat het 

niet meer kan, w~t dat de beschrijvingsbrief al is gepubliceerd. 

Meijeran. 

Daarom zeg ik juist a~houden. Als we iets aanhouden dan schuift dus 

automatisch het voorstel door naar de volgende bijeenkomst van de algemene 

vergadering. Als u het terugneemt wordt het december. Als u het aanhoudt 

dan kunnen we het op 22 juni daar best even tijd voor uittrekken. 

Van Diepenbroek van de afdeling Soest. 

De afdeling Soest heeft dezelfde bezwaren als die welke bij vele van deze 

vergadering naar voren gekomen zijn, maar die inhouden dat men bang is 

voor het verdwijnen van een stuk informatie die vooral voor geinteresseerde 

leden van wezenlijk belang is. Maar tegelijkertijd heeft de afdeling Soest 

bepaald wel begrip voor de financiele situatie die we in extenso gezien 

hebben en ook voor het feit dat een groot gedeelte kennelijk van hetgeen 

gepubliceerd wordt niet het doel bereikt waarvoor het gepubliceerd is. 

In dit geval beschrijvingsbrieven, amendementen enx. Geschat werd door de 

afdeling Soest dat een percentage van ongeveer 5 procent van de leden het 

getal zou zijn van degene die zodanig geinteresseerd zijn dat ze nader 

op de materie in zouden willen gaan en exact zouden willen weten wat in 

deze literatuur staat waar we het op dit moment over hebben. Dat is niet de 

vaste 5 procent. Dat is wisselend dat hangt van het onderwerp af en het is 

alleen maar bepaald door een soort signaal wat afkomstig is van het stuk 

wat in vrijheid en democratie hoort te staan. zodat het noodzakelijk is 

dat op grond van een reaktie op dat stuk de volledige tekst en de volledige 

informatie voor die geinteresseerde leden beschikbaar is. Daar vandaan 

heeft de afdeling Soest dan ook het suggestie gedaan om deze 5% van de 

beschrijvingsbrief en amendementen enz. om die bij de afdelingen te leggen 

zodat die er onmiddellijk zijn en dat degene die geinteresseerd zijn 

direkt gebruik van die exacte volledige informatie kunnen maken waardeor een 

goed contact bestaat, waardoor commissies die in de afdelingen zijn zich 

onmiddellijk daarover kunnen buigen zonder tijdsvertraging. 



Band 2 

Blad 37 

Omdat toch over het algemeen de tijd van behandeling bijzonder kort is. 

De reaktie diedaarop gelezen is dat het op zichzelf een sympathiek voorstel 

Als ik u even mag onderbreken. Wij zijn eigenlijk aan het discussieren over 

wel of niet en dan doorgaan met de amendementen die dan een nuancering zijn 

of aanhouden. En ik denk niet dat het juist is om nu al te zeer inhoudelijk 

te spreken over het amendement van de afdeling Soest want het komt nog aan 

de orde als we zouden besluiten om door te gaan. Dan krijgen we Soest nog. 

Ik vind het een beetje moeilijk om op een gegeven moment te zeggen dat 

men door moet gaan of niet door moet gaan en dat amendement als u zegt een 

beetje doorgaan dat is ook op een gegeven moment doorgaan. Maar iets wat 

niet of wel is maar 5 procent ligt ertussen uw voorstel en het voorstel 

van Soest in. Maar ik heb geen bezwaar er later op terug te komen. 

Prima dank u wel. 

Wij overleggen even over de praktische mogelijkheden om nu aan te houden 

en het 22 juni te behandelen. Want ik hoor van links en rechts daarover 

verschillende geluiden. De vergadering is enkele seconden geschorst. 

We zijn er in praktische zin uit als u begrip hebt voor de problematiek 

van de zes weken waar we mee te maken hebben tussen nu en 22 juni. We 

zouden in het volgende nummer van vrijheid en democratie een in concreto 

uitgewerkt voorstel kunnen opnemen. Dan hebt u nog slechts enkele weken 

om dat te overleggen met uw leden in de afdeling. Het is niet uitgesloten 

dat niet alle afdelingen nog vergaderen ondertussen. Maar ja het is een 

denk ik toch de beste oplossing gelet op datgene wat er nu voorligt aan 

allerlei suggesties van Amsterdam en Zwolle en Vught en Soest en Overijssel 

en noem maar op. Voorstel dus aanhouden tot 22 juni en in het volgende 

nummer van vrijheid en democratie wat over 14 dagen in uw bus ligt staat 

dan , 3 weken zit ertussen dus over 3 weken hebt u het voorstel concreet 

als samenvoegsel uitwerking van alle voorstellen die er nu liggen en datgene 

wat er vandaag te berde is gebracht. Dan zouden we 22 juni kunnen behandelen. 

Als u daarmee instemt dan kunnen we het aanhouden. 

Voorzitter ik breng in herinnering dat alle afdelingen in begin juni een 

ledenvergadering hebben. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen. 

Goed 28 mei komt de volgende vrijheid en democratie uit. Daarin staat een 

nieuw geformuleerde tekst hoe we de kool en de geit kunnen spraren. 
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Dan houden we de behandeling van alle moties en amendementen eveneens ~an. 

Dankuzeer voor uw medewerking. Dan zijn we bij het agendapunt 9 de voor

stellen van afdelingen en centraleso Het lijkt mij niet juist om een 

onduidelijk beeld te vormen tussen de behandeling van organisatorische 

problemen en politieke zaken. Bij de voorstellen van afdelingen en centrales 

zijn ook zeer politieke zaken aan de orde en morgen behandelen wij de 

politiek toch. Op grond van de reglementen is het niet nodig om te scheiden 

en te zeggen het een mag wel en het ander niet. Het een doen we vandaag en 

het ander doen we morgen. Vandaar dat alle zaken nu aan de orde komen. 

Maar ik zou willen voorstellen als de voorstellen van de afdelingen en 

centrales die een politiek karakter hebben leiden tot een zeer politiek 

inhoudelijke discussie dat we die dan uitstellen tot morgen als u dat goed 

vindt. Niettemin beginnen we dapper aan de discussie daarovero Het eerste 

voorstel is van de afdeling Groningen en ik wil vragen aan iemand van de 

afdeling Groningen of er behoefte is aan een toelichting. Het woord is aan 

de heer Geertsemao 

Dank u wel voorzitter. 

Bij dit ons inziens zeer belangrijke punt voor ons land en voor europaheeft 

uw hoofdbestuur nog een vraagteken gesteld aan de zogenaamde kosten die 

gemoeid zijn met het feit dat europa nog niet echt verenigd is. Er wordt 

gesproken in het voorstel van de afdeling Groningen dat de kosten 125 miljard 

gulden per jaar bedragen over het zogenaamde non europa. Op die conferentie 

in Londen die financial times conferentie zijn die kosten ook verder uitge

splitst in eq en die wil ik graag nog even met een enkel woord toelichten. 

De vertragingen en formaliteiten aan de grenzen die wij allemaal kennen vanuit 

de kranten bedragen 12 miljard eq oftewel 32 miljard gulden. De monetaire 

kosten en verliezen wisselkoersen omdat wij zoveel verschillende valuta 

hebben zijn 16 miljard gulden en de· zeer merkwaardige en nationaal gerichte 

aankooppolitiek van de verschillende lidstaten bedragen een totaalverlies 

van 77 miljard gulden en dat verklaart de 125 miljard. Ik zou het hierbij 

willen laten. Want de andere punten zijn hoop ik duidelijk vanuit ons voorstelo 

Dank u wel. U hebt gezien dat het hoofdbestuur adviseert om dit voorstel 

over te nemen maar ik zou me voor kunnen stellen dat uit de politieke hoek 

er nog behoefte is aan enig commentaar. 

Rontel tap. 

Er is bij 9a een amendement ingediend dat in zijn tekst niet volledig is 
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afgedrukt. Dus ook wel onbegrijpelijk zal zijn. Het voorstel van Amsterdam 

was om in de tekst in te voegen en de frakties van andere politieke partijen 

zo mogelijk daarbij te betrekken. Terwijl er nu uitsluitend staat en de 

frakties van andere politieke partijen. Dat voorstel hebben we gedaan 

mijnheer de voorzitter omdat bij herhaling blijkt dat de VVDfraktie 

relatief toch al de best geinformeerde is de meeste contacten al onderhoudt. 

En daar waar het gaat om een reëel politiek te voeren voor het bedrijfsleven 

het dan erg noodzakelijk is om ook je politieke collega's uit andere poli

tieke partijen diezelfde informatie vanuit het bedrijfsleven ook te laten 

krijgen. Dat is iets wat op de onderkant van het niveau waar we nu over 

spreken de gemeenteraad in Amsterdam gebeurd. Daar hebben we tweemandelijks 

een overleg tussen gemeenteraad en bedrijfsleven en ook daar zien we dat 

de VVD sterk oververtegenwoordigd is en alsmaar een poging moet doen om de 

collega's uit de andere frakties mee te nemen naar het overleg zodat zij 

ook weten waarover ze praten als ze iets doen wat het bedrijfsleven raakt. 

Dank u zeer. Mijnheer Nord. 

Mijnheer de voorzitter vanuit onze europese fraktie zijn wij zoals u wel 

begrijpt uitermate gelukkig met dit voorstel en we zijn ook erg blij dat 

de 2e kamerfraktie en hoofdbestuur hier tevens achter staan. Een enkele 

opmerking nog daarbij over die 125 miljard. Natuurlijk kan men altijd 

zeggen is het nou wel precies 125 miljard. Wij zijn in het europees parle

ment deze rekensom begonnen destijds met het rapport Albert Bol waar 

ook de conferentie van de financial times een vervolg op is geweest. Toen 

kwamen we we hebben het toen uitgerekend in eq en kwamen toen op zoiets van 

45 miljard eq. Dat zijn er dan nu 48 geworden. Dat zal wel de geldontwaarding 

zijn geweest. Maar ik meen toch wel dat deze schattingen ernstig moeten worden 

genomen. Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken dat het er nou 

precies 125 miljard zijn, maar iets van die orde is het bepaald wel. Men 

moet er dus niet al te relativerend over doen. Het is wel van die orde. 

Tweede opmerking. Wanneer ons gevraagd wordt om op aktieve wijze contact 

te zoeken met het nederlandse internationale bedrijfsleven dat doen wij al 

voor wat betreft de VVDers in het europese parlement. We hebben met ver

schillende nederlandse multinationale en internationale bedrijven al contact 

hierover gehad. En zullen dat ook intensiveren. Voor wat betreft het erbij 

betrekken van mensen uit andere frakties dat kan misschien nationaal anders 

liggen dan europees. In europees verband hebben wij daar niet erg veel 

moeilijkheden mee. Wij doen dat soms wel soms niet samen met andere afhankelijk 

een beetje van de aard van het gesprek en van de problemen die daarbij aan de 
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orde komen. Wij willen geen ruziegesprekken tussen onszelf met in 

gesprekken met de direkties of besturen van bedrijven maar er zijn 

aspecten hieraan waar we het ook met leden van andere frakties volstrekt 

over eens zijn en daar waar dat zo is doen we het zoveel mogelijk samen 

om te zorgen dat ook de uitstraling van die contacten in zoveel mogelijk 

frakties invloed heeft. Ik kan dus niet anders zeggen dan een uitstekend 

voorstel en voor wat betreft de aansporingen daarin gedaan wij zijn 

er al mee bezig en voelen ons door dit voorstel gesteund om daarmee 

energiek verder te gaan. 

Bedankt. Ik denk dat het zo voldoende behandeld is dank u zeer. 

Voorzitter ik had graag nog een opmerking ten aanzien van dit punt willen 

maken hoewel de afdeling Alblasserdam Koeheim is mijn naam het voorstel 

van Groningen van harte ondersteunt moet het ons toch van het hart dat de 

eerste twee regels van de toelichting dat die ons enige problemen hebben 

bezorgd. Wanneer ik hier zie staan het gebrek aan een counterfailingforce 

in de europese politieke chemia toen hebben we toch nog weleens even naar 

de dikke van dalen moeten kijken. In het begin schrok ik eigenlijk even. 

Oh ik heb in het engelse woordenboek gekeken. 

Nou goed maar ik zocht .. het in de dikke van Dale en daar vond ik op een gegeven 

moment gremiale ik dacht is het dat nou nee dat blijkt toch niet zo, want 

dat is de zijden doek die een bisschop op zijn schoot wordt gelegd wanneer die 

op de troon gaat zittenWe hebben er dus als een soort college hebben we 

het kunnen thuisbrengen. Wat ik u zou willen vragen dit geldt zowel voor 

Groningen als wel degelijk voor het hoofdbestuur om in godsnaam beter 

nederlands te gebruiken waar we g~wone nederlandse woorden voor hebben. 

We zullen het aan de heer Geertsema doorgeven. 

Afdeling Haren en twee amendementen. Een van Nieuwegein en een van 

Leudal Thornerkwartier waarbij het advies van de laatste niet juist is 

toelichting ter vergadering van de fraktie, dat er een aantal andere 

dingen te zeggen zijn. Maar ik wil graag Haren de gelegenheid geven tot een 

toelichting. 

Mevrouw van Petersen afdeling Haren. 
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Ik wilde zeggen dat bij de argumentatie van het hoofdbestuur eigenlijk heel 

zinnig achten en dat wij daarom hebben besloten ons voorstel in te trekkeno 

Ja dat is iets te snel als u mijn nadere toelichting zou horen want wij 

hebben namelijk problemen met het themacongres bij nader inzien. 

Reinders-Nieuwegein. 

Het is jammer dat Haren zijn voorstel heeft ingetrokken. Nieuwegein was 

het er wel mee eens. Wij dachten dat in bredere kring dit in Nederland 

leeft. Ik dacht dat als we dat als partij goed aanpakken dat we daar een 

hoop goed mee doen. Wij hebben dus gemeend inderdaad dat wij het met het 

eerste ontraden van het hoofdbestuur niet eens waren maar dat we dat niet 

op een themadag maar op een algemene vergadering moesten behandelen. 

We zijn bijzonder blij dat het hoofdbestuur ons hierin volgt en dat mits 

in een andere vergadering ik kan het zo niet vinden Nieuwegein dus 

graag mee akkoord. 

Kijk weet u het probleem is het volgende. Toen we dit advies gemaakt hebben 

toen stonden de themacongressen nog voor de deur en wij hebben derhalve 

Haren afgewezen omdat wij dachten dat het themacongres daarvoor in aanmerking 

zou komen. Maar het themacongres waar dat behandeld zou worden dat is inmiddels 

geweest namelijk op 20 april in Deventer. Themacongres over binnenlandse 

zaken en justitie en daar is ook gesproken over dit onderwerp. Dus vandaar dat 

er enig verschil van inzicht zal zijn over de interpretatie van het advies van 

het hoofdbestuur. Wij dachten toen we het advies maakten dat komt 20 april in 

Deventer aan de orde en ik zou me kunnen voorstellen dat Haren nu denkt dat 

we een themacongres gaan organiseren over dit onderwerp en dat is de bedoeling 

niet. Dat kan de bedoeling ook niet zijn omdat het de commissie die het 

verkiezingsprogramma schrijft half _juni al adviezen en commentaren op een 

stapel heeft liggen en afsluit en dan nog een maand of misschien 6 weken 

schrijft aan de rest van het verkiezingsprogramma en dan vanzelfsprekend 

zal dit onderwerp uitgebreid aan de orde komen op de algemene vergadering 

en vandaar dat wij ook schrijven bij het advies aan de afdeling Nieuwegein 

allemaal prachtig als maar het verkiezingsprogramma na de 72ste is en dat 

is die van begin januari waar vanzelfsprekend uitgebreid over dit onderwerp 

kan worden gesproken. Maar een apart themacongres alleen over de onder-

werpen door Haren aangegeven dat kan niet meer, maar het misverstand zit 

er in dat wij toen dachten dat het inmiddels is geweest nl op 20 april in 

Deventer. 
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Dus dat is even de onduidelijkheid in de discussie die er is. Dus ik zou u 

eigenlijk willen vragen ermee in te stemmen dat de discussie over dit 

onderwerp als u daar specifieke behoefte aan hebt die te verleggen naar 

de partijraad die er altijd is na prinsjesdag in september a en b na 

de buitengewone algemene vergadering in januari als gesproken wordt over 

het vaststellen van het verkiezingsprogramma. 

Ik zal dit meenemen naar de afdeling en dan zullen we daarover praten. 

Prima. Iemand nog nav dit agendapunt. Niemand. Dan zijn we bij de afdeling 

Pijnacker het probleem van de aardgasprijzen. Gaat uw gang. 

Ik zou ten aanzien van dit punt voor willen stellen als het een al te zeer 

politiek inhoudelijke discussie wordt dan zullen we het moeten verplaatsen 

naar morgen. Als u vindt dat het meer procedureel is vanuit de algemene 

vergadering naar onze tweede kamerfraktie toe dan kunnen we het nu 

behandelen. Zegt u maar waar u de voorkeur aan geeft. 

Nou ik wil in ieder geval wel graag een toelichting van de fraktie horen. 

Mocht naar aanleiding daarvan zeggen het wordt een uitgebreide discussie 

dan uiteraard morgen. 

Mijnheer Nijepsl morgen of nu. Mijnheer Nijpels geeft de voorkeur aan morgen. 

U wilt dus het hele agendapunt 9c morgen. 

9c verplaatsen we naar de discussie met de fraktie over de politieke situatie. 

Ik zal het dan zelf aan de orde stellen morgen. 

OK daar gaan we mee akkoord. 

Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de amendementen. 

Voorzitter de Jong van den Helder. 

Het spijt me de heer Nijpels te moeten zeggen dat morgen de afdeling den 

Helder niet aanwezig zal zijn en ik meen dat wij in belangrijke mate vast

knopen aan het standpunt van Pijnacker dus misschien kan er vanmiddag 

wat over gezegd worden. 
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Als u er morgen niet bent dan wil ik u wel de gelegenheid geven uw 

inbreng nu vast te hebben. 

Nou het komt er eigenlijk in het kort op neer dat stelt u voor dat u morgen 

naar de bakker gaat en daar een dubbeltje meer voor uw brood moet gaan 

betalen en als u dan gaat informeren wat de oorzaak d-arvan is en u hoort 

dat de mensen in de voedingsbranche besloten hebben om een prijs aan 

elkaar te koppelen en dat tengevolge van de langdurig koude tijd de prijs 

van de groente ineens omhoog is geschoten. Ik vind dat ongeveer dezelfde 

redenering als die wordt toegepast op de koppeling van de prijs van 

aardgas aan andere energiesoorten. U stelt dat er ergens een alternatief 

moet zijn waar je het aan moet kunnen koppelen. Ik denk dat je het kunt 

benaderen vanuit een kostprijsberekening. Het is na te gaan wat de kosten 

van winning zijn en de gedeeld door de opbrengst dan kun je aardig op 

een prijs komen. U had het ook kunnen koppelen aan de afzetmarkt een 

soort vrije marktidee. Maar in ieder geval zoals dat nu gekoppeld wordt 

dat maakt op mij een zeer vage indruk en ik heb het idee dat eigenlijk 

heel andere doelen worden nagestreefd die combinatie van koppeling van 

aardgas aan andere energieprijzen. En ik zou willen dat daar nu eens 

duidelijk een antwoord op gegeven wordt. Dank u wel. 

U vindt het goed dat we door u ingebrachte morgen meenemen en via uw kamer

centrale kunt u daar ongetwijfeld een antwoord daarop krijgen. Overigens 

denk ik dat het zo is dat inderdaad ook wat groente betreft best die prijzen 

eens een keertje kunnen stijgen na grote vorst was het met de boerenkool 

niet zo dit jaar. Dat het al heel vroef~ op was en een heel duur omdat 

er zo'n strenge vorst geweest was. 

Ik vind het natuurlijk niet goed want dan krijgen we morgen geen antwoord. 

Misschien dat ik dan tzt in V en D kan lezen wat de politieke uitspraak 

van de fraktie is. Maar ik weet niet of daarmee het doel genaderd wordt. 

Ik ben bang dat er dan toch weer een gewoon politiek antwoord uit de bus komt. 

Zonder dat er een duidelijk inzicht gegeven wordt. 

Ja maar alle antwoorden zijn hier politiek want we zijn met politiek bezig. 

Misschien is de zuivere waarheid verkondigen de beste politiek. 

Nijpels. 

Ja voorzitter ik denk toch dat het verstandig is om de discussie over dit 
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punt morgen bij het politiek beleid te betrekken. Waarom. Omdat het gaat 

enerzijds om een discussie over de vraag of de overheid via die energie

prijzen ook inkomenspolitiek moet bedrijven en anderzijds gaat om de vraag 

welke koppeling er moet worden gelegd als er in Nederland sprake is van 

een verhoging van de aardgasprijzen. Ik denk dat we dat ook hebben gepro

beerd als fraktie in het kort. In de reaktie op het voorstel naar voren te 

brengen en ik geloof dat het zaak is die we heel helder voor ogen moeten 

houden. Er bestaat in ons land en kijkt u maar naar de discussies in de 2e 

kamer op tal van andere terreinen voortdurend de neiging om daar waar het 

gaat om overheidstarlÏI.aven om die te koppelen aan inkomenssitauties wat 

wij als VVD altijd hebben voorgestaan. Of dat nou gaat voor het huurbeleid 

of dat nou gaat om de energieprijzen om daar zoveel mogelijk objectieve 

prijzen voor vast te stellen Dat betekent dat er een kostprijs op tafel 

moet komen. Dat betekent dat we ook rekening moeten houden bijvoorbeeld 

in het geval van de aardgasprijzen met de internationale situatie. 

Dat betekent dat we ons niet kunnen veroorloven in Nederland om te denken 

dat we op een soort eiland leven. We hebben dat bijvoorbeeld geprobeerd 

ten aanzien van de tuinders en we zien dat we keer op keer door het 

europese hof worden tergugefloten en we zullen proberen met name ook 

voor die tuinders wel een uitzonderingspositie te maken. Maar ik denk dat 

het ten principale niet goed is om ook met de prijs van ons aardgas een 

heel duidelijke inkomenspolitiek te gaan voeren. Daarmee zitten we principieel 

op de verkeerde toer en daar komt nog bij en dat staat ook in het antwoord 

dat er ons geen voornemens bekend zijn van het kabinet om bij de begroting 

86 opnieuw te komen met een verhoging van de aardgasprijs. 

Dank u wel en de rest van de discussie doen we morgen. Tenzij mevrouw vd 

Werf nog heel kort. 

Het is misschien heel vervelend mijnheer de voorzitter maar als u weet 

dat dit soort items aan de beurt komen zegt u dan meteen dat bespreken we de 

volgende dag. Als wij dit geweten hadden hadden wij ons programma om kunnen 

draaien en niet nu aanwezig zijn maar morgen. Ik vind het eigenlijk een beetje 

misselijk u had er het best wel erin kunnen zetten en we zijn dan ook 

best teleurgesteld, we zijn met vier mensen hier en meerdere blijven van ons 

maar wij zouden dit behandelen en dan vinden we het toch vervelend dat 

het verschoven wordt naar morgen. Ik kan me het heel goed voorstellen maar 

u had dat eventjes moeten vermelden, misschien doet u dat de volgende keer. 
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Gezien de gang van zaken wil ik dan nu mijn stem uitbrengen ten gunste 

van de motie Pijnacker morgen. 

ook daarvan nemen we goede nota. Prima dank u. Afdeling Rijswijk. Dat is een 

motie die ik interpreteer als een duidelijk signaal naar de frakties in de 

Staten Generaal. Ik denk dat we die van harte kunnen overnemen als algemene 

vergadering. Mevrouw de Leve wil er nog iets over zeggen. 

Ja voorzitter ik ben blij dat u dat standpunt inneemt en ik zou dan ook 

aan de kamerfraktie willen vragen om deze motie uitvergroot aan de wand 

van de fraktiekamer te hangen vooral wanneer nieuwe reguleringen of amendering 

aan de orde is. Ik zou toch een punt van deze motie een algemene en wat 

bijzondere strekking heeft even specifiek onder uw aandacht willen brengen 

dat gaat om het fiscale gedeelte van deze motie. Ik heb juist van prominente 

VVDers bij verschillende gelegenheden horen zeggen dat de belastingwetgeving 

zo ingewikkeld is omdat de maatschappij ingewikkeld is. Ik zou daarop willen 

zeggen dat het de politiek vaak is die die ingewikkeldheid tot stand brengt 

en daarom juist het argument dat belastingwetgeving niet zodanig 

tot stand kan komen dat de gemiddelde burger daar enig begrip voor kan 

opbrengen en enig inzicht in kan krijgen dat ik dat standpunt niet kan delen. 

Dank u zeer. Mijnheer Nijpels. 

Ik denk voorzitter dat het nauwelijks nodig is hoezeer ik het ook waardeer 

hoe hartgrondig ik het ook eens ben met de motie om die motie vergroot 

op te hangen in de fraktiekamer. Ik zou eigenlijk bijna het voorstel van 

de heer Ronteltap tav een of ander voorafgaand punt willen overnemen namelijk 

deze motie ook te doen toekomen aan de andere frakties in het parlement en 

die moties ook mee te geven aan alle bewindslieden zowel van CDA als van 

VVDhuize. Ik ben er het hartgrondig mee eens, we hebben in de fraktie de 

afgelopen 2t jaar op een groot aantal punten initiatieven genomen als het 

gaat om de deregulering. De heer te Velthuis die bij ons op dit punt in 

de fraktie coördineert heeft binnen de fraktie procedures ontwikkeld en heeft 

ook in het parlement een groot aantal voorstellen gedaan die ik ook recent 

eens een keer heb beschreven in de volkskrant om die deregulering daadwerkelijk 

door te zetten. Waar we als fraktie iedere keer mee worden geconfronteerd 

is of de politieke onwil van de meerderheid in de 2e kamer of met de krachtige 
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druk die allerlei belangenorganisaties op andere frakties uitoefenen of met 

bewindslieden die toch ook op tal van punten iedere keer weer komen met 

voorstellen die in feite weer betekenen dat die deregulering niet daadwerkelijk 

wordt ingezet eerder het tegenovergestelde namelijk dat die deregulering 

weer een nieuwe inzet krijgt. Ik ben het dus daar hartgrondig over eens. 

Overigens ook nog om een andere reden. Volgens mij in de campagne van 82 

aan de kiezers hebben beloofd dat we daadwerkelijk die bureaucratie zullen 

aanpakken dan denk ik dat de kiezers straks ook van ons mogen verwachten 

dat we met resultaten komen. Dan denk ik ook dat die resultaten ook aan

spreekbaar moeten zijn en voor de normale mensen moeten zijn te begrijpen. 

Ik ben het met u eens dat er op dit moment nog sprake is van te weinig 

resultaten. Vandaar ook dat de tweede kamerfraktie eigenlijk in dit opzicht 

als een buitengewoon lastige horzel funktioneert in de pels van het 

kabinet en ik beschouw deze motie dan ook nog als een grote stimulans 

om die horzelfunktie de komende jaren nog eens een extra injektie te geven. 

Dank u zeer. 9e ook van de afdeling Rijswijk. Daarvoor geldt in zekere 

zin hetzelfde. Iemand die daarop een toelichting wil geven. Kunnen we tot 

een zelfde conclusie komen. Dank u zeer. Het amendement van de afdeling 

Soest die het naar het internationale verbreed. Iemand van Soest die daar 

iets over wil zeggen. Anders zal de heer Nord een korte toelichting geven. 

Diepenbroek van Soest. 

Voorzitter de bedoeling van het amendement van Soest is om vooral de nadruk 

er op te leggen dat in deze hele milieu-problematiek nogal wat kosten 

gemaakt worden waarvan Nederland niet direkt het profijt heeft. Er zijn in 

de gelederen zoveel posten geweest die op de begroting verschenen van andere 

soorten kabinetten waarbij de voortrekkersfunktie van Nederland als een soort 

kreet gehanteerd is, maar de werkelijke waarde daarvan met veel kritiek mocht 

worden bekeken. Dat het geloof ik een goede zaak is om de duidelijkheid van 

de verplichtingen die wij op ons nemen ten opzichte van het buitenland 

zodanig etaleren dat men weet dat het ook uiteindelijk voor Nederland op 

afzienbare termijn werkelijk een gunstige zaak is. Dus de strekking van 

wat in het amendement gezegd is wat in de motie gezegd is duidelijk uit te 

breiden tot ook die verplichtingen die in internationaal verband aangegaan 

worden en die in vele gevallen niet onmiddellijk zichtbaar zijn in Nederland 

maar die werkelijk haast berekenbare redenen van belang zijn voor het 

Nederland van de toekomst. Dat is de bedoeling van de aanvulling die Soest 

heeft willen geven. 
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Mijn opmerking is niet van inhoudelijke maar redaktionele aard. 

Meppelder van Rijwijk. 

Mijn opmerking is van redaktionele aard wanneer gesproken wordt over 

verplichtingen dan zijn dat afspraken die reeds gemaakt zijn. Wat waarschijn

lijk door Soest bedoeld is dat is dat in de procedure die leidt tot ver

plichtingen dezelfde systematiek wordt gevolgd als in de motie Rijswijk 

is vermeld. Als er verplichtingen zijn dan moeten die natuurlijk kunnen 

worden nagekomen en kan met niet meer praten over financiele konse-

wenties die zijn dan al aangegaan. Dank u wel. 

Nord. 

Mijnheer de voorzitter ik had de bedoeling van het amendement Soest zo 

opgevat als nu door de laatste spreker is gezegd, je moet die inventarisatie 

maken voordat je de verplichting al bent aangegaan. Voor het overige lijkt 

mij dit amendement volstrekt logisch doortrekken voor een lijn die al in de 

motie van de afdeling Rijswijk was aangegeven. Is belangrijk en is 

nuttig want we weten allemaal dat de regelingen die er af en toe nodig zijn 

voor de bestrijding van de milieuvervuiling meer en meer internationaal 

dus ook meer en meer europees worden. We hebben een minister die op dat 

gebied bijzonder aktief is. Wanneer u de echos hoort uit de milieuraad 

dan is het wettelijk tijd dat er eens een einde komt aan dat sprookje 

dat de liberalen tegen het milieu zouden zijn. En ik kan dus vanuit de 

europese fraktie niet anders dan zowel de motie van de afdeling Rijswijk 

als ook met name het amendement van de afdeling Soest eventueel licht 

gewijzigd in redaktie van harte aanbevelen. 

Dank u zeer. Daarmee hebben wij 9e gehad en zijn we bij de bondsrepubliek 

Duitsland althans de ondercentrale bondsrepubliek Duitsland. Daar zijn 

we het van harte mee eens. Is er iemand die dat wil toelichten. 

Mijnheer de voorzitter ik wil het niet toelichten ik wil stemming over de 

motie vragen en ik zal u ook zeggen waarom. 

Nee er was iemand vanuit de ondercentrale die het wil toelichten. Dan krijgt u 

het woord. 

Ik ben niet van de ondercentrale west duitsland. Ik ben voorzitter ondercentral 

west brabant. Ik kom uit de grensstreek en ik denk dat als grensstrekeling 
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en als werkend in Belgie dat ik dagelijks duidelijk kan vaststellen dat er 

in het belgische alleen al een enorm reservoir is aan VVDstemmer. 

We zouden van een VVDreservaat bijna kunnen spreken daar. Er is nu een kieswet

wijziging en het komt nu aan op de uitvoeringsbepalingen. En ik denk dat 

nu de bewindsman op een departement hebben waar die uitvoeringsmaatregelen 

getroffen worden dat het toch heel makkelijk moet zijn om te bewerk-

stelligen dat het uitbrengen van een stem door een buitenlandse nederlander 

zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden. En ik zou dus iets verder willen 

gaan dan wat u hier stelt het alleen ter kennis brengen. Ik zou willen 

vragen een dringend verzoek om dit voorstel dus zoveel gewicht te geven 

dat we zo snel mogelijk komen tot een procedure waardoor het zo eenvoudig 

mogelijk wordt voor al die buitenlandse nederlanders om hun stem uit te 

brengen. 

Dank u wel nu komt de echte voorzitter van Duitsland. 

Nee mijnheer de voorzitter mijn naam is Schouten van de afdeling west-duitsland 

Blomberg ook namens de ondercentrale hier. Om even terug te komen op de 

vorige spreker alleen al in west duitsland zijn plus minus 300.000 nederlanders 

die daar werkzaam zijn hetzij in bedrijfsleven hetzij in overheidsdienst en 

qua karakter en aktiviteit zijn het wel degelijk VVDstemmer voor wat betreft 

de registratie ik neem aan dat het geen probleem is want de belastingdienst 

weet ons ook feilloos te vinden daar. Om even punt g erbij in te betrekken. 

De drempel die een hoop mensen daar weerhoudt om aktief deel te nemen is die 

ene postzegel. Ik denk dat de nederlandse staat best wel wat mag overhebben 

voor de nederlanders in het buitenland door die ene postzegel te financieren. 

Dank u wel. 

Mevrouw de Leve. 

Voorzitter als ik het voorstel van de ondercentrale Duitsland begrijp dan is 

dit alleen maar tot stand brengen wanneer er voor die nederlanders die in het 

buitenland wonen in nederland een meldingsplicht ontstaat. En daar nu voor

zitter gaat ons bezwaar tegen, want er is geen andere mogelijkheid dan via die 

meldingsplicht op die centrale registratie te komen. Daarom voorzitter denken 

wij dat wij deze motie toch in stemming willen brengen dat wij tegen die meldin~ 

plicht zijn. 

Interruptie van de heer Nijpels. 
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Wat mevrouw de Leve zegt dat hoeft niet, we zijn namelijk als Nederland 

samenvalt met zuid korea en nog een of ander land zijn we de enige landen 

ter wereld waar een paspoorthouder, een nederlandse paspoorthouder die 

in het buitenland woont niet wordt geregistreerd. Ik denk dat het op zich 

een vrij normale zaak is dat degene die zich in het buitenland vestigen 

en die beschikken over het nederlandse paspoort dat die ook kenbaar maken 

waar ze wonen. Ik vind dat nauwelijks iets te maken hebben met schending 

van privacy. Daarom denk ik dat het in de praktijk heel goed mogelijk 

moet zijn om zoiets te regelen namelijk buitengewoon eenvoudig door iedereen 

die over een nederlands paspoort beschikt zich ook te laten registreren. 

Het beroerde is dat we daar in Nederland buitengewoon te laat mee zijn en 

dat betekent dat je naar alle waarschijnlijkheid dit systeem niet voor de 

komende tweede kamerverkiezing kunt invoeren. Wat we natuurlijk wel kunnen 

doen en dat zal straks ook bij de wijziging van de kieswet aan de orde 

komen. Wat wel moet gebeuren is dat in de toekomst we dit systeem gaan 

doorvoeren. Daarnaast zullen we bij de komende 2e kamerverkiezingen nog 

zoveel mogelijk proberen om zelf aktie te ondernemen, maar ik kan in ieder 

geval zeggen dat de 2e kamerfraktie van plan is om bij de behandeling 

van het betreffende wetsontwerp er bij het kabinet op aan te dringen om 

dezelfde hoeveelheid geld die ter beschikking wordt gesteld om het stem

recht onder buitenlanders in Nederland te propageren ook te besteden 

om het stemrecht bekend te maken onder de nederlanders die in het buiten

land wonen. 

Dank u wel. Mijnheer Mulder. 

Dank u wel mijnheer de voorzitter. Ik dacht dat het eenvoudig was. 

Op het ogenblik is het zo dat nederlanders die staan geregistreerd bij ambassa

des bij consulaten in het buitenland. Zoals de ervaring was met de laatste 

twee verkiezingen krijgen die mensen twee maanden vantevoren een biljet thuis 

en dan moeten ze te kennen geven of ze willen stemmen of niet. Als het zo is 

dat nederlanders in nederland een stembiljet krijgen dan moet het dacht 

ik ook mogelijk zijn voor nederlanders die geregistreerd nu al staan in het 

buitenland. Dus de regering hoeft alleen maar een stembiljet toe te sturen 

en niet de formaliteiten volgen die bij de laatste twee europese verkiezingen 

het geval waren. Daar gaat het wat betreft duitsland om dacht ik en 

dat hoeft helemaal geen wetswijziging te veroorzaken volgens mij. Het is 

gewoon die adressen zijn bekend en die mensen moeten een stembiljet hebben. 
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Nou nee mijnheer de voorzitter want wij hebben al twee keer de nederlanders 

in het buitenland voor onze verkiezingen gehad. De laatste keer was dat helaas 

nog wel een mislukking. 17.000 van de 280.000 in europabekend in het buiten

land woonachtige nederlanders hebben toen aan de stemming deel genomen. 

Overigens een reusachtig resultaat voor de VVD. Van die 17.000 was bijna 

50% voor ons. Mijnheer de voorzitter er zijn 2 problemen. Het eerste is dat 

bij uitschrijving in Nederland bij de bevolkingsregisters alleen geregis

treerd staat vertrokken naar het buitenland en als ze iets preciezer zijn 

vertrokken naar frankrijk, duitsland, belgie enz. Dat betekent dat een 

eenvoudige administratieve handeling namelijk vertrokken naar plaats x 

daar en daar al een hele verbetering zou geven. Tweede punt dit is overigens 

verre van kritiek de behandeling in de tweede kamer zoals geschied door de 

heer Wiebenga draagt aan alle kanten onze lof en is ook in zeer goed overleg 

geschied. Er moet echter gezegd worden er is een probleem, de nederlandse 

ambtenaren wensen ook op de ambassades niet echt iets te doen om die neder

landers te betrekken bij het gebeuren europees parlement verkiezingen, 2e 

kamerverkiezingen binnenkort. Er zal vanuit binnenlandse zaken en vanuit 

buitenlandse zaken echt iets meer moeten gebeuren om dat gedaan te krijgen. 

Een van die dingen is bijvoorbeeld dat telkenmale weer opnieuw een kies

gerechtigde zich moet inschrijven. Een keer ingeschreven zoals dat ook in 

Nederland het geval is zou voortaan elke keer automatisch een stembiljet 

en niet meer opnieuw de hele inschrijvingsprocedure die maanden vantevoren 

moet geschieden waar niemand nog op de hoogte is verkiezingen. Mijnheer de 

voorzitter echt we hebben een liberale minister van justitie, we hebben 

een liberale minister van binnenlandse zaken, we hebben een liberale staats

secretaris buitenlandse zaken die moeten de ambtenaren toch tot iets meer 

toegevendheid, welwillendheid en werkzaamheid kunnen aanzetten. Dank u wel. 

Hebt u nog iets. 

Reinders Nieuwegein. Ik heb het idee dat men dit discussiepunt een erg beetje 

lokaal ziet. Als we het over buitenlanders hebben dan hebben we waarschijnlijk 

ook een grote hoeveelheid nederlanders ik weet het aantal niet maar buiten 

europa zitten. Nou heb ik zelf nogal wat gezworven buiten europa en daar 

liggen de zaken niet zo eenvoudig. Je moet zelf er ontzettend hard er achter 

aan zitten om bij een ambassade je te melden. De berichten die je dan van 

een ambassade krijgt beperken zich m-estal tot een pro juventute kalender 
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omstreeks 1 januari en daar is het mee afgelopen en waar men blijft en hoe 

men bereikbaar is zal men dus zelf aan de partij of het departement door 

moeten geven en ik denk niet dat het procedureel zo eenvoudig is als dat 

men dat hier op het ogenblik naar voren brengt. Ik denk dat daar enorm 

veel haken en ogen aan vastzitten. 

Ja het is goed dat u die aanvulling hebt gegeven want dat weerhoudt ons 

van een al te negatieve reaktie. Want ik ben het namelijk eigenlijk zeer eens 

met wat de heer Wijsenbeek heeft gezegd en waar u zo krachtig voor geapllau

diseerd hebt. Het is een grote ergernis dat we er niet in geslaagd zijn in die 

afgelopen twee, 2i jaar om op dit punt onze zin te krijgen. Meer gerealiseerd 

te krijgen. Ingewikkelde verhalen, grote problemen uitermate ingewikkeld. 

Correspondentie met de heer Wiebenga lid van de 2e kamer der staten generaal 

gesprekken met de heer minister van binnenlandse zaken enz. maar puntje bij 

paaltje er komt ontzettend weinig van terecht en de heer Wiebenga zal nu 

uitleggen waarom. 

Nou voorzitter ik ga een heel klein sprankje hoop in uw midden werpen 

want dit wetsontwerp ik moet u zeggen ik heb mij daar ernstige zorgen over 

gemaakt omdat het pas november vorig jaar is ingediend. Dat betekent dat wij 

natuurlijk als fraktie onze uiterste best hebben moeten doen om het snel te 

behandelen. Nou ik kan u op dit moment mededelen dat is gewoon denk ik 

nuttig voor de informatie omdat dit een belangrijk punt is voor onze partij 

dat het stadium van behandeling nu zo is dat wij het eindverslag hebben 

ingeleverd. Dat betekent dat wij wachten op de nota nav het eindverslag van 

minister Rietkerk en ik verwacht persoonlijk dat de minister ik heb ook 

overleg met hem gepleegd dat die binnen enige weken ik verwacht iets van 

veertien dagen die nota nav het eindverslag zal uitbrengen zodat het wetsont

werp in de kamer zal worden behandeld, in onze kamer in ieder geval in de 

tweede kamer voor het zomerreces. We hebben inmiddels met de kamerfraktie 

enige contacten gelegd om te zorgen dat het dus met bekwame spoed wordt 

afgehandeld en dat is ook reëel omdat het in de grondwet toegezegd is dus 

wij zullen daar onze uiterste best voor doen. Wat betreft de praktijk denk 

ik ook dat we een stapje aan het vooruitgaan zijn zei het dat het langzaam 

gaat. We hebben op dat punt van die registratie aangedrongen ik zal niet op 

de techniek ingaan maar op een sluitende registratie. Er is geen sluitende 

registratie, er moet een sluitende registratie k-men dat is punt een en 

punt twee moet die registratie permanente werking hebben. Dat wil zeggen 

iemand die geregistreerd is die in het buitenland woont die moet inderdaad 

niet bij elke verkiezing opnieuw zijn stembiljetten weer gaan aanvragen en 
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zich opnieuw als kiezer weer gaan laten registreren. Die moet automatisch 

die zaak toegestuurd krijgen. Uou in de memorie van antwoo:.·,, _; __ e ilL.i'"lde'.s 

dus al binnen ~o heeft minister Rietkerk meegedeeld dat hij niet meer in 

staat is voor de komende 2e kamerverkiezingen dat systeem van sluitende 

registratie met een permanente werking te realiseren, maar hij zegt 

expliciet aan onze fraktie toe dat hij zijn a~btPna~en ~an het werk 

zal zetten omdat vervolgens wel te realiseren en met betrekking tot de 

voorlichting om dat nog even mee te pikken is het opvallend dat alleen 

de VVDfraktie gevraagd heeft om gelden voor de voorlichting uit te 

trekken. Daar zijn we op dit moment ock eon stap verder mee gekomen 

maar toch niet helemaal waar we zijn willen namelijk we hPbbP.n nu een 

toezeggiPg van minister Rietkerk dat hij ook vindt dat er voorlichting 

gepleegd moet worden en hij ontvouwt zelfs enige gedachte daarover. 

Alleen het geld heeft hij nog niet en daar zal het in het debat uiteraard 

nog heel even om gaan. 

Zeer bedankt mijr~e?r Wiebenga. Ik denk n~dat het bezwaar van mevrnuw öe 

Leve is weggenomen door datgene wat de heer Nijpels heeft gezegd dat wij 

dit voorstel van de ondercentrale van de bondsrepubliek west duitsland 

met kracht kunnen aannemen. Twee dikke strepen eronder en 5 uitroeptekens. 

De partij zal nauwlettend in de gaten houden wat er in de komende maanden 

in de tweede kamer gebeurt.zeker daar liberale bewindslieden zo nauw betrokken 

zijn. Bent u het daarmee eens. Dank u zeer. Ik denk dat wij daarmee meteen 

het punt 9g hebben behandeld. Daarmee krijgt de ondercentrale bondsrepubliek 

duitsland al op twee punten gelijk, maar bij he- derde punt wordt het 

moeilijk. Althans wat het hoofdbestuur betreft, maar u mag een toelichting gever 

Mijnheer de voorzitter wij kunnen de argumentatie van het advies van de 

hoofdbestuur een heel eind volgen, alleen een kleine overweging voor 

wat betreft het drukken van de kosten voor zogenaamde dure leden. Een aantal 

bedrijven in Nederland heeft een feilloos postsysteem inclusief defensie 

die een veldpostsysteem heeft opgericht waarbij u tegen binnenlands tarief 

post kunt versturen. Voor de rest kunnen we ons vinden in het advies wat 

u geeft en trekken bij deze het voorstel terug. 

Dank u wel. Dan zijn we bij het voorstel van de afdeling Leiden met het 

amendement van Zoetermeer en ik zou me kunnen voorstellen dat de afdeling 

Leiden instemt met Zoetermeer. Als dat zo zou zijn hebben we een korte klap. 

Maar mevrouw u heeft het woord. 
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Dank u wel mijnheer de voorzitter. Van Wijk is mijn naam afdeling Leiden. 

Voordat we inderdaad we schenken toch wel richting Zoetermeer gaat een enkel 

woord van onze kant. In het advies van het hoofdbestuur daar wordt gezegd 

dat de wijziging die de afdeling Leiden voorstelt nou niet van erg wezenlijk 

belang zijn. En ik betreur dat deze woorden gekozen zijn. Leiden heeft met 

zijn voorstel beoogd twee dingen. Het allerleerste dat weanneer er gestemd 

~aat worden over personen dat inderdaad geheim kan gaan. Ik vind dat een 

vrij wezenlijk iets. Ik verbaas me inderdaad dat het advies van deze kant 

gekomen is. Een tweede ding is dat ordelijke vergaderingen. Totnutoe heeft 

de afdeling Leiden weleens vergaderingen gehad waarbij het stembureau 

ongeveer op moest treden als politiebureau mensen naar stemmandjes leiden en 

omgekeerd. Om een lang verhaal kort te maken wij vinden het een vrij wezenlijk 

voorstel wat wij hier doen. Het verbaast ons uw reaktie. Sterker nog eigenlijk 

verbaast ons nu wij de motie van de afdeling Zoetermeer zien waar in staat 

dat het een uitstekend amendement is. We maken er verder niet zo'n erg groot 

~robleem van. Ik wil zometeen mevrouw Delfos het woord geven. Mevrouw Delfos 

die een aanvulling op haar eigen amendement gaat maken, Wanneer u daarmee 

akkoord gaat rlan zal de afdelingleider gaarne het amendement van de motie 

van Zoetermeer ondersteunen. Dank u. 

Mevrouw Delfos. 

Ik heb met verbijstering het advies van het hoofdbestuur gelezen dat ze dit 

nou zo'n ontzetten wezenlijke verbetering vond. Persoonlijk vond ik het 

redeliik o~enullig het amendement van onze afdeling. Het is ook niet compleet 

want er staat~miet overal in alle artikelen genoemd waar de wijziging moet 

optreden. Dat moet ook nog in artikel 72.3 en 74.1 dat is een heel kleinigheidje 

maar ik ben blij dat het hoofdbestuur hier zo geweldig achterstaat. 

Ja wij waren denk ik 

Meijeran. 

Goed in dat stemmandje gooien, maar ik vraag me toch af voorzitter het amende

ment is in beginsel uitstekend maar als ik het letterlijk lees afgezien van 

die andere artikelen waar je het ook in moet wijzigen dan vallen de stemmandjes 

helemaal weg, want het wordt vervangen door schriftelijk en ik neem toch niet 

aan dat u de stemmandjes ook in de algemene vergadering zou willen doen 

vervallen. Dus ik heb het idee dat het niet moet zijn wijzigen in maar toevoegen 

aan. En dan lijkt het me inderdaad een uitstekend amendement wat misschien wel 

in artikel 74 of 75 enige aanvulling behoeft ten aanzien van hoe het stembureau 
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dan optreed, maar dat laten we dan verder over aan het HB om het verder uit te 

werken. Maar als men bedoelt de stemmandjes te vervangen uitlsuitend door 

schriftelijk dan heb ik het idee dat u het niet uitstekend kunt vinden. 

Nee we hebben het zo geïnterpreteerd dat met het aannemen van schriftelijk 

stemmen ipv de mandjes een uitbreiding is gegeven aan de mogelijkheden van 

schriftelijk stemmen. Want stemmen met mandies is ook schriftelijk stemmen. 

Dat is de bedoeling, daarom waren wij zo enthousiast temeer daar de eerste 

zin van Zoetermeer was te schrappen het gehele voorstel van Leiden. 

We hoeven daar geen messen over te trekken het doel is denk ik duidelijk. 

Uitbreiding van het schriftelijk stemmen is denk jk een goede zaak. Stemt u 

daar zo mee in dank u wel. 

Het huishoudelijk reglement blijft gehandhaafd alleen het door het weroen 

van stembriefies in afzonderlijke stemmandjes wordt gewijzigd in schriftelijk" 

Ja daar zijn we het allemaal mee eens. Daarmee hebben we het agendapunt 9 

gehad en zijn we bij het agendapunt 10 voorstel van het hoofdbestuur inzake 

technisch advies tweede kamer. En zoals u weet is dat een uitermate boeiend 

onderwerp zeker nu daar het NB van het hoofdbestuur nog tussendoor speelt. 

U weet dat dat behandeld wordt op de algemene vergadering van 22 juni, maar 

het was zo aardig om dat nu alvast in het achterhoofd te hebben bij de 

behandelin~ van het technisch advies zoals dat voorligt. Er zijn een aantal 

moties en amendementen. Ik zou ik denk dat de motie 37 van dezelfde strekking 

is als het amendement 39 en het amendement 40. Die wouden gezamenlijk behandeld 

kunnen worden. Zoetermeer is duidelijk anders en het amendement van de kamer

centrale Utrecht vanzelfsprekend ook. De motie van de afdeling Deventer 

hoeft denk ik nauwelijks in behandeling te komen omdat het misverstand wel 

zal zijn opgeheven. Dank u wel. Dan beschouw ik 36 als ingetrokkPn. Dan zijn we 

bij 37, 39 en 40. Is er iemand uit Drente of uit Groningen of uit Utrecht 

die een toelichting wil geven. 

Dat duidelijk moet zijn en ook uitgesproken moet kunnen worden door de partij 

wie ja als zodanig ziet en wenst. Ik denk ook dat iedere partij die zjchzelf 

respecteert tot een zodanige aanwijzing in staat moet worden geacht en dus 

ook een duidelijke en eerlijke keus moet kunnen maken. Wanneer dat niet kunt 

vrees ik dat je etegenover de buitenwacht een onmachtige indruk maakt en 

dat lijkt me koren op de molen van de oopositie. Dus het is bovendien de 

vraag of een kopgroep waar het hoofdbestuur nogal schimmig over doet het is 

geen hom en geen kuit zo'n beetje of dat propagandistisch enelateraal wel 

van zoveel betekenis is en extra aantrekkingskracht op de kiezers heeft. 
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Kopgroep van drie kop man-vrouw van 1 mijnheer Haafkens. 

Mijnheer de voorzitter namens de kamercentrale Leiden wil ik toch een paar 

dingen zeggen over deze problematiek. De kamercentrale Leiden is ook in het 

verleden altijd een fel voorstander geweest van het hebben van een kopgroep. 

En wanneer ik nu weer deze amendementen en in deze vergadering mensen weet 

die alsmaar over die ene grote politieke leider zitten te praten dan bekruipt 

ons altijd een beetje een bang gevoel. Wij denken als liberalen of het nou 

wel zo liberaal is om alsmaar over die ene man te praten die zogenaamd dat 

ene produkt moet verkopen. Het is zo dat wij met z'n allen een goed programma 

maken. Maar we weten ook dat het ene programma niet door een man verdedigd 

en een man gemaakt kan worden. Daar hebben wij in deze afgelopen periode 

gelukkig 36 mensen voor in de tweede kamer en we hebben een uitgebreid aantal 

bewindslieden die proberen wat wij in de laatste jaren hebben opgeschreven in pl 

programma's zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen. En die daar op een 

heel behoorlijke manier in slagen. Wanneer je nu dus een goed programma hebt 

en je hebt goede mensen erin zitten mag je dan aub als democratische partij 

aan de nederlandsebevolking laten zien welke mensen je hoogacht welke 

mensen het puikje zijn van je partij die op een gegeven moment die zaken goed 

weten naar voren te brengen en ook goed kunnen regeren. Daar mogen wij als 

partij trots op zijn en dat kan niet een man tegelijk. En dan wil ik helemaal 

niet zeggen dat ik daar die ene leider daar helemaal mee afval. Integendeel 

van die grote kopgroep van het puikje is dat het puikje van het puikie. 

En daar mag je dan prima mee naar voren komen. Dames en heren ik wil nog wel 

een ander punt naar voren halen want er zijn nog een aantal andere zaken 

die ik bijzonder eng vindt en dat is het enge regionalisme wat in een aantal 

amendementen spreekt. En dat is namelijk dat men op de tweede en dPrde plaats 

al regionale kandidaten wil hebben. Mijnheer de voorzitter wanneer wij als 

VVD een voorzitter zoeken en de beste voorzitter komt uit het noorden des lands 

dan maakt de VVD die persoon voorzitter. Wanneer die partij een politiek 

leider nodig heeft en die komt uit het zuiden des lands dan maakt de VVD 

die man politiek leider. En zo zijn wij hezig en wij zitten niet regionaal te 

kijken. Waarom kan ook in welke regio ook als er een aantal goede wensen 

waar vandaan ook door de partij, door de VVD op de lijst gezet zijn deze 

mensen ook niet ten opzichte van een achterban verdedigen. 

Mijnheer de voorzitter het zal duidelijk zijn dat de kamercentrale Leiden 

zoals vroeger dit kopgroepje van drie man veel te mager vindt en uiteindelijk 

zal er wel niks meer aan te doen zijn. Maar ik adviseer de algemene vergadering 
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om in ieder geval die ko9groep van drie man te laten staan. Wij denken dat 

we anders in een vervelende nare en beetje onliberale situatie terecht komen. 

Dank u wel. 

Mevrouw .Jonker. 

Mijnheer de voorzitter een landelijke kopgroep hij de tweede kamerverkiezingen 

dient in eerste instantie een landelijk gedragen kopgroep te zijn. Het hoofd

bestuur stelt dat op dit moment nog niet volstrekt duidelijk is of dat een 

kopgroe9 is uit een of uit drie 9ersonen. Wij menen dat dit moment duidelijk 

is dat een landelijk gedragen kopgroep van drie 9ersonen niet haalbaar zal 

zijn bij de komende tweede kamerverkiezingen. Wij willen daarom stellen 

dat het de voorkeur verdient om rle kandidaten uit de diverse regio's hoog 

op de lijst te plaatsen direkt na de landelijke lijstaanvoerder. 

Ik begrijp uw argumentatie niet helemaal. 

Meijeran. 

Ik ook niet voorzitter, maar misschien komt dat dan nog. Ik wou graag de heer 

Haafkens bijvallen maar ten aanzien van een punt van een vorige spreker 

toch even iets verduidelijken. Ik gebruik niet de term politiek leider. 

maar ik gebruik of de term fraktievoorzitter of ik gebruik de term lijst

trekker. Iemand zei wij willen geen landelijke kopgroep van drie want wij 

willen een lijsttrekker. Nou dat zijn helemaal niet twee verschillende 

dingen. Wij hebben bij de verkiezingen van 1981 na lang aandringen uit de 

partij na lange mededelingen dat het rekenkundig zo moeilijk zou zijn 

hebben landelijke kopgroep van 6 of 8 kandidaten gekregen. De heer Haafkens 

zegt het zijn er nu 3. Daar zal waarschijnlijk niet veel meer aan te doen zijn. 

Nou men had amendementen k1mnen maken, maar rekenkundig is er niet veel aan 

te doen op dit moment, maar er kan geen enkele reden zijn om die kopgroe9 

niet uit drie personen te doen bestaan zoals u voorstelt. En die regionale 

kandidaten hoog op de lijst die brengen me dan toch tot een opmerking over 

het notabene als u me toestaat. Het notabene die zegt misschien moeten we 

dit advies straks weer veranderen. Nou formeel dacht ik dat het al heel 

moeilijk was voorzitter, want u heeft of de algemene vergadering heeft 

destijds met algemene stemmen aanvaard wat er mogelijk is in een nader 

technisch advies en dat zou als zodanig in de reglementen komen. En afgezien 

van eventueel inmiddels opgetreden bijzondere omstandigheden moet het 

oorspronkelijk vastgestelde advieR worden gehandhaafd. Dus ik zie niet 

dat u in juni dit technisch advies kunt veranderen op grond van omstandigheden 

die u sinds 1982 kent. 
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U bent wat dat betreft iets te laat om in de boot te springen, dan hoeft 

n er ook niet meer uit te vallen natuurlijk. Maar inhoudelijk is natuurlijk 

het op de lijst nlaatsen hoog op de lijst plaatsen van regionale kandidaten 

gecombineerd met het systeem van afstandsverklaringen niet alleen kiezers

bedrog maar ook kandidatenbedrog •• Omdat die kandidaat bij voorbaat zegt ik 

ben bereid op de lijst te gaan staan , maar hier algemeen secretaris plus 

plaatsvervanger heb je alvast een machtiging dat je namens mij kan 

bedanken dat ik de benoeming niet zal aanvaarden als ik op dat moment op 

die 2e en 3e plaats zou worden gekozen. Wat je daarmee wilt naar buiten 

toe dat is mij niet duidelijk, maar ik vind dat het voorstel afgezien 

dat het procedureel door u te laat aan de orde is gesteld om er met 

goed fatsoen deze keer nog van gebruik te kunnen maken dat ook helemaal 

niet past. We maken vandaag een technisch advies en onvoorziene omstandigheden 

voorbehouden is dat het technisch advies zoals het moet gelden en zoals het 

volgens de adviezen van de commissie kandidaatstelling namens wie ik niet 

spreek op dit moment want we hebben het er nog niet over gehad met elkaar 

maar als lid van die commissie mag ik toch iets zeggen afgezien of men mijn 

mening in die commissie zal delenmaar ik hoop hier wel dat dit kiezersbedrog 

en kandidatenbedrog is waar we niet aan moeten beginnen. En een kopgroep van 

3 is helemaal niet strijdig met een lijsttrekker en ik dacht dat de kruks 

van de berekening zit in het feit dat u eigenlijk uw advies niet heeft 

gemotiveerd. Want wat is het motief voor uw advies. Waar moet je de ijzeren 

ring leegen en dat is nu erg onzeker. Daarom heeft u een vrij uitgesproken 

ijzeren ring en dat kan natuurlijk op grond van opiniepeilingen over een 

aantal maanden aanleiding geven om tot een gewijzigd advies te komen. De 

ijzeren ring misschien iets op te schuiven, uit te strekken of in te krimpen 

en dan kun je misschien ook een iets grotere kopgroep hebben. Op dit moment 

hoop ik van harte dat de vergadering uw kopgroep van drie inclusief een lijst

trekker voor het hele land als de primus interparis van drie die dan de 

kleinere primusies zijn dat dat zal worden aanvaard. 

Dank u wel. Mijnheer Derks. 

Voorzitter zeer regelmatig steekt in onze partij het woord regionalisme de 

kop op en in tiiden van verkiezingen tijden dat die naderen wordt dat 

woord veelal gekoppeld aan het begrip kwaliteit. De voorzitters van de zuidelijf 

kamercentrales hebben ongeveer een half jaar gelerten aan het hoofdbestuur 

een voorstel voorgelegd. Dat. voorstel was niet revolutionair. En ik ontdoe 

me ook heel graag van dat koppelen van kwaliteit aan eventueel regio of niet 

regio" 
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We hebben in dat voorstel alleen maar de simpele aandacht gevraagd voor een 

erotere herkenbaarheid op de kandidatenlijsten van kandidaten uit de regio. 

Waarom hebben we dat gedaan. Op de eerste plaats omdat wij van mening zijn 

en ik meen dat ik dat ook u eens horen zeggen dat de volgende verkiezingen 

voor de VVD in hoge mate, de uitslag voor de VVD in hoge mate zou worden 

bepaald door de uitslag van het zuiden van het land. U hebt daarbii gezegd 

vanwege dat labiele stemgedrag van kiezers op de VVD denk rlat ik die 

mening in hoge mate moet delen: maar juist daarom voorzitter zeggen wij maak 

dan voor dat zuiden en wellicht ook voor de andere regio's die herkenbaarheid 

van de kandidaten wat duideliiker. En het enige wat we in dat kader heel 

relativerend hebben voorgesteld was om combinaties te vormen waarin op een wat 

hogere plaats dan in uw voorstel, maar we zijn zover nog niet dat begrijp ik 

maar ik zeg dat nu toch maar om u te bewegen uw besluitvorming in die richting 

te doen geworden, zeg ik dat omdat wij vinden dat die herkenbaarheid van 

kandidaten voor ons van huitengewoon belang is omdat we niet zeggen dat 

daarmee de winst van de VVD straks in het zuiden groter zal worden of het 

verlies wellicht heel beperkt. We zeggen alleen dat het zuiden daarnaar 

luistert. En ik denk dat de overige regio in het land dat precies hetzelfde 

doen. Ik pleit ten stelligste niet voor het verminderen van kwali~eit 

integendeel kwaliteit dient te blijven prevaleren hoe dan ook. Maar ik 

vraag alleen aandacht namens het zuiden om de herkenbaarheid zo mogelijk 

in een technisch advies tot uiting te laten komen. Niet meer dan dat. 

Ja maar toch loopt u op de roman vooruit, want die discussie krijgen we 

in het najaar vooral. EnigP. vraag is nu gelet op de amendementen of je 

nou een kopman-vrouw van een moet heb~en of van drie. En dan is het argument 

van sommige kamercentrales of afdelingen dat het dan een moet zijn omdat je 

dan bii twee al met je regionale kandidaten kan beginnen. Maar uw voorstel 

was er op gericht de kamercentrales 7-odanig te rangschikken dat je daardoor 

op een lijst zuidelijke kandidaten krijgt. Dus dat delen we in het najaar in. 

Duidelijk alleen maar gemerkt voorzitter omdat het woord ter discussie is 

gesteld. Ik zou dat niet gedaan hebben ware het niet dat iemand voor mij 

dat genoemd had. Ik ben het met uw voorstel eens. Dank u wel. 

U neemt vast een voorschotje u heeft groot gelijk. Ik denk dat we aan de 

stemming toe zijn. De heer Verwaaijen wil nog iets over het campagne-element 

zeggen. 
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Voorzitter ik denk dat wij ons moeten realiseren dat we welliswaar praten over 

een technisch advies, maar dat er natuurlijk communicatieve elementen zit~en 

in de keuze die u zult doen. De heer Meijeran heeft zeer nadrukkelijk en zeer 

terecht gezegd dat het woord kopgroep niet het misverstand moet oproepen 

dat wij niet meer zouden beschikken over een lijsttrekker. De plaats 1 is 

eenvoudig gewoon een plaats en zal gedurende de gehele campagne ook in 

buitengewone plaats blijken te zijn. Maar waar het omgaat is de vraag of wij 

de mogelijkheid willen open laten om ook andere kandidaten in het communica

tieve vlak landelijk te kunnen inzetten en ook landelijk op de totale 

lijsten overal terug te vinden. En ik denk dat ik aan mevrouw Jonker zou willen 

zegeen dat we niet in de val moeten lopen om interne gevoeligheden te 

vermengen met externe wenselijkheden. 

Dank u zeer. Mevrouw Jonker. 

Mijnheer de voorzitter antwoord op de heer Verwaaijeno Ik wil alleen zeggen 

dat ook in een campagne rekening hebben te houden met de realiteit. 

Meijeran. 

Mag ik daar iets aan toevoegen voorzitter. Ik hoor dat sommige mensen bezwaar 

zouden hebben tegen een kopgroep van 3 omdat ze dan bang zijn dat ze op 

nummer 2 of nummer 3 of op allebei misschien kandidaten zouden krijgen die 

ze eigenlijk denvolkeniet zouden willen verkopen. Dat lijkt me een volslagen 

vergissing want met elkaar maken we straks uit welke kandidaat er op de 

2e of 3e landelijke plaats komt en met elkaar zullen we uitmaken denk ik 

rlat dat kandidaten zijn die we volledig kunnen verkopen als ik dat woord 

mag gebruiken. Het doet me denken aan voetbalspelers. Maar er komt iets 

anders bij. Als men op een plaats de lijsttrekker neemt en daarna de 

nummers 2 tm 17 gaat verdelen dan weet men ook helemaal niet wie men in 

de bepaalde regio op de plaatsen 2,3,4 en 5 krijgt en dat kan wel veel 

ongelukkiger zijn dan dat er op alle plaatsen 2 en 3 mensen staan die we 

landelijk kunnen verkopen en niet het bezwaar krijgen dat sommige lieden 

zeggen he die minister of die mijnheer komt die bij jullie helemaal niet 

voor. Nee dat is alleen maar een nummer in Groningen maar niet in zuid halland 

en utrecht. Dat moet je zoveel mogelijk vermijden e fl een grotere kopgroep 

van 3 ware net zoals in 1981 zeer wenselijk dat heeft ook heel goed gewerkt 

dacht ik. Rekenkundig dacht ik dat we nu het maximum moeten nemen wat er nu 

in zit en dat zijn er 3 en niet bang zijn dat je daar niet de mensen op 

zou kunnen krijgen die je wilt. 
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Ik wou dat ik het zo mooi kon zeggen. We gaan over tor de stemming. We 

stemmen over de motie van de kamercentrale Drente waarbij 39 en 40 

dan meteen behandeld zijn. Kunt u daarmee instemmen. Goed dan vraag ik wie 

voor met rose kaarten voor de motie van de kamercentrale Drente is. 

Tegen, Groene kaarten voor, tegen. Gele kaarten voor, tegen. 

Drente Groningen en Utrecht zijn verworpen. Datwil zeggen hun moties en amende

menten. Het amendement 38 van de afdeling Zoetermeer. Naar de mate van een 

later te bepalen wenseliikheid zou geschrapt moeten worden. Mevrouw Delfos. 

Gehoord de discussie vraag ik mij af of we dit amendement kunnen intrekken. 

ne bedoeling was dat wij de indruk hadden gekregen door uw nummer 6 er wordt 

naar mate van een later te bepalen wenselijkheid eventueel een landelijke 

kopgroep van 3 plaatsen op alle in te dienen lijsten gevormd. Dat kwam bij 

ons over dat dat wenselijk is maar of het er nou een wordr, twee of meer 

dat het alle kanten nog op kano Dat het wel wenselijk maar in ieder ~eval niet 

3. Nu deze discussie gehoord hebbend denk ik dat ik het mag lezen als een kop

groep van tenminste 3 personen. En als dat zo is als u dat met mij eens bent 

dan trek ik ook het amendement van Zoetermeer in. 

De discussie ging over de vraag of wij de gebruikte formulering zoals dat 

Rtond in de ~tukken zouden hanteren of dat we ons nu al zouden vastleggen 

op een kopgroep van een man dat wil zeggen een lijsttrekker en daarna de 

verstrooing. Kijk ik probeer het te omzeilen maar dat is nu niet gelukt. 

Daar is de discussie met de heer Meijeran over die bijzondere omstandig

heden. Ik wil best alvast zeggen dat wij ik moet voorzichtig zijn want 

mijnheer Meiieran die kijkt me al bestraffend toe dat wij het eventueel 

aannemen op 22 juni van het NB zouden zien als een bijzondere omstandigheid 

waardoor dan nog nader bepaald zou kunnen worden of de ko~groep naar 3 of 4 

enz. zou kunnen worden uitgebreid omdat er dan een totaal andere sitautie 

gaat bestaan. Inmiddels zijn er nog andere mogelijkheden om dat briefjesRysteem 

alleen onderin te doen en niet bovenin. Die discussie in juni daarover wordt 

uitermate boeiend. En vandaar dar het hoofdbestuur deze omzichtige formulering 

heeft gekozen. We zouden dus graag ondanks alle prachtige nieuwe reglementen 

die nu in voorbereiding ziin en waar we nu over beslissen op dit punt een 

slagje om de arm willen houden en daarom adviseer ik u dringend om het zo 

te laten staan, want dan kunnen we na iuni in oktober nog anders over denken. 

Ja voorzitter het spijt me maar het is mij nog niet geheel duidelijk in 

zoverre kan er nog steeds bepaald worden na 22 juni dat er geen kopgroep 

komt alleen maar een lijsttrekker en daarna dus eigenlijk tegen de wil 
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wat duidelijk de vergadering zich heeft uitgeproken. Als u zegt dat kal niet meE 

dan is het prima. 

Kijk het is bepaald niet de bedoeling van het hoofdbestuur daarom hebben we 

dit technisch advies al in deze richting geproduceerd. Het is bepaald 

niet de bedoeling van het hoofdbestuur om te werken met een kopman en niet 

met een kopgroep. Een kleine kopgroep is in principe datgene wat het meest 

wenselijk wordt geacht. Maar als nu de discussie van juni iets oplevert 

waardoor dat toch nog veranderd zou moeten worden en we hebben vandaag het 

technisch advies vastgesteld dan kan het eigenlijk niet meer veranderd worden. 

Vandaar datwij deze slag om de arm hebben gehoudenc Maar als u zichzelf 

die speelruimte wilt ontnemen dan zou u dit amendement moeten aannemen. 

En dat lijkt me niet nuttig. 

Ik denk ook dat de vergadering zich al uitgesProken heeft in die richting van 

die speelruimte ontnomen. Men wil niet een maan men wil een kopgroep. 

Nee want mijnheer Haafkens die wil juist graag een wat grotere kopgroep. 

Ja daarom zei ik ook als ik het kan lezen van minimaal 3 man. Wij hebben dit 

ingediend omdat wij niet wilden dat wij alleen maar met een lijsttrekker 

en daarna dus de amendementen die daarnet zijn verworpen daar willen we ook 

absoluut niet meer aan terugkomen. Dus als u het daarom zei ik dan trek 

ik het in. Als ik het kan lezen op die manier van drie of eventueel meer 

dan prima" Maar als u nog steeds na deze vergadering de vrijheid wil 

houden om met een lijsttrekker te werken en daarna niet nee dan zeg ik daar 

moeten we ons nu uitspreken daarover. 

Maar dat willen we helemaal niet. Er is een ruime meerderheid in de algemene 

vergadering ik voorspel het u die met een kopgroep van drie wil werken en 

misschien van 4 dat hangt er een beetje van af. Maar laten we ons nu niet 

vastleggen als dat niet volstrekt nodig is. Temeer daar we nog een nb hebben 

waar we in juni over gaan spreken. Ik zou tot stemming willen overgaan. 

Meijeran. 

Ik zou een opmerking willen maken voorzitter. Ik heb helemaal niet bestraffend 

toegekeken zeer welwillend en het meest wewillend toen u een keurige bewering 

gebruikte als we op 22 juni iets besluiten waardoor er iets veranderd zou 

moeten worden. Ik hoop dat dat goed genotuleerd is. 
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Wel dan gaan we over tot de stemming over dit amendement. Oh u trekt 

het in hartelLik dank. Dan zijn we bi.i 41 en dat is het amendement van de 

kamercentrale Utrechto Is er iemand. Mijnheer Scherks-

Mijnheer de voorzitter ik zou het op prijs stellen om op uw advies een 

korte toelichting te ontvangen omdat toch benaald niet duidelijk is waarom 

de elementen die in het amendement worden aangedragen die als een verbetering 

beschouwd kunnen worden ten opzichte van vorige technische adviezen. 

Ik zou het op prijs stellen om een toelicht.ing te ontvangen op uw advies 

omdat daar onvoldoende duidelijk uit blijkt waarom de elementen die in dat 

amendement worden aangedragen die beschouwd zouden kunnen worden als verbeterin1 

en ten opzichte van vorige technische adviezen moeten worden ontraden. 

Waarbij dan bovendien niet duidelijk is waar een combinatie van 16,5% tot 

de onmogelijkheden moet behoren. 

Kijk het is een technisch verhaalo De verdeling over die groepen moet zodanig 

zijn dat per groep naar redelijkerwijze verwacht kan worden een evengroot 

aantal mensen die gekozen wordt. Als er in de ene groep een of twee meer 

of minder gekozen worden dan in een andere dan kom je in de rest van je 

lijst kom je geweldig scheef te hangen en dat is de reden waarom zo moeizaam 

moet worden vastgehouden aan een juiste verdelinga Het is een zniver technisch 

argumento Maar ook hier geldt weer als we aannemen datgene wat er in het nb 

staat rlat is natuurlijk niet meer van toepassing maar anders dan hebt u het 

prohleem van de ene man in de kop en daarna de zeso Twee problemen de 

algemene vergadering wil kennelijk niet een man in de kop maar wil er tenminste 

3 en het tweede is het technische probleem waar we absoluut niet mee uit de 

voeten kunnen. 

Gaat het u er om dat het rangschikken zodanig dat je exact per combinatie op 

16,5% mitkomt dat dat onmogelijk is • 

. Ta het is onmogelijk om precies 16,5% • 

Ja maar kleeft datzelfde bezwaar ook niet aan andere combinatieso 

Nee, wat er is precies uitgerkend aan de hand van alleen zeer grote winst of 

verlies inbepaalde gemieden kan ons systeem in de war schoppen. Maar de ervarin~ 

heeft geleerd dat dat redelijk overeind blijft op deze maniero 
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Meijeran. 

Voorzitter ik dacht dat ik u moet tegenspreken. Exact 20% 5 keer of exact 

25% 4 keer dat is even of misschien iets minder moeilijk dan die 16 2/3% 

6 keer, maar bij de aantallen die we toch zeker verwachten minimaal en maximaal 

moet 6 combinaties maken niet onmogelijk zijn. Ik refereer aan wat ik daarnet 

zei" Een paar jaar terug was een kopgroep onmogelijk, het was niet uit te 

rekenen en op een gegeven moment kon het heel wel. Zes kan heel goed. Ik 

dacht dat het voorstel van Utrecht het voordeel had dat de ijzeren ring 

loopt van 28 tjm 47. En als straks die ijzeren ring heel anders zou kunnen 

blijken te zijn dan vind ik dat een incidentele omstandigheid waardoor 

je hierop terug zou kunnen komen. Maar als basis lijkt het me een prima 

gedachte en is het best uit te rekenen. 

Het is een geweldig ingewikkelde materie. De algemeen secretaris heeft een 

paar maanden geleden in het hoofdbestuur vooraf aan hoofdbestuursvergader

ingen een half uur cursus ~egeven hoe het precies in elkaar zat en waarom het 

allemaal wel of niet kon. Ik denk dat het niet zinvol is om nu die discussie 

hier te hebben en die cursus hier te organiseren. Neemt u nu aub van ons aan 

dat het geweldig ingewikkeld is om een evenwichtige verdeling te krijgen. 

Het blijft altijd een gokelement, maar het geef ik toe maar als je deze 

verdeling kiest dan weet ik zeker dat je verkeerd zit. 

Ja maar ik wil er toch nog wel een ding aan toevoegen namelijk het 

volgende misschien kunt u daar ook nog kort op reageren dat de argumenten 

die nu zijn aangevoerd om te komen tot zes combinaties van rijkskieskringen 

in feite dezelfde zijn die u hebt gebruikt om van 4 naar 5 te komen" 

Namelijk verspreiding van het aantal een poging doen om ongebreideld regionalis~ 

tegen te gaan en komen tot een wat ~rotere ijzeren ring. 

U hebt gelijk het was ontzettend moeilijk om van vier naar vijf te komen 

om die verdeling zodanig te vinden dat het dan nog net zou kunnen. En we 

lopen ~aarmee al een groter risico dan de vorige keer, we zijn daardoor kwets

haarder geworden. Maar nogmaals als een briefjessysteem dan, maar zonder 

briefjessysteem is het werkelijk krijgen we de grootste moeilijkheden. 

Nou ik denk dat we over moeten gaan tot de stemming over het amendement van 

rle kamercentrale Utrecht. Het is verworpen. 

Dames en heren dan hebben we daarmee het agendapunt 10 afgesloten en zijn we 

bij 11 aangekomen. Maar gelet op de tijd en een programmapunt wat nu komt 

in de vorm van een zekere inlasting maakt het aantrekkelijk om 11 en 12 
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uit te stellen naar morgenochtend tenzij het zo is dat er voor de rond

vraag alleen mijnheer van Kemenade van de kamercentrale Tilburg is en 

verder niemand, want dan nemen we de rondvraag nog even mee nuo Niemand 

anders dan mijnheer van Kemenadeo Nog 3. Moeilijke vragen. Nou dan doen 

we de rondvraag nu. Mijnheer van Kemenade. 

Mijnheer de voorzitterwij hebben onze 70ste vergadering vandaag in het 

brabantse en je hoort regelmatig niet alleen bij ons maar ook bij anderen 

dat de winst uit het zuiden moet komeno Ik denk dat dat voor een deel ook 

zo iso Ik wil alleen een waarschuwing uiten en ik wil een beroep doen op 

het hoofdbestuur en op het congres zoals ze hier aanwezig zijno De gemeente

raadsverkiezingen in 19 maart volgend jaar zullen heel belangrijk zijn 

omdat vlak daarop de 2e kamerverkiezingen komen en men toch zich 

zou richten op die gemeenteraadsverkiezingen. In het brabantl'le ml'lar nok i .. n 

sommige andere provincies heh je erg veel kleine gemeentes kleine afdelingen 

die een of twee raadsleden of een wethouder hebben. Ik heb dit beroep ook 

in mijn ondercentrale en kamercentrale ~edaan en ik doe het ook hier omdat 

ik het zo belangrijk vind. Ik denk dat als wij onze stemmen in brabant maar 

ook in die andere delen van het land waar het zo is willen behouden dat 

we heel nadrukkelijk dit jaar onze aandacht aan die kleine afdelingen zullen 

moeten gaan besteden. Dus zowel in onze ondercentrale als in de kamercentrale 

maar ook in het hoofdbestuuro En ik denk dan financieel en materieel om deze 

afdelingen zoveel mogelijk te helpen want die hebben dikwijls kleine bestuurtje: 

Waarom zeg ik dat. U moet zi~h voorstellen wat er gebeurt in die kleine 

gemeente als het ene raadl'llirl dus die ene wethouder wegvalt dan betekent het 

dat. da9r de VVD wegvalt die er sinds vier jaar was. En dat beroep zou ik 

op de vergadering en op het hoofdbestuur willen doen om daar het komend jaar 

zeer nadrukkelijk aan te werken. Want ik denk dat daar het behoud van onze 

stemmen ~ou kunnen liggene 

U roert een theorethisch probleem aan want we winnen volgend jaar de gemeente

raadsverkiezingenD Mijnheer ne Jong" 

Het heeft een aantal van onze leden pijnlijk getroffen dat bij de dodenher

denking op 4 mei op de Dam in Amsterdam er wel drie bewindslieden van het CDA 

aanwezig waren en niet een van de VVD" Is daar een verklaring voor te geveno 

Dank u wel. 
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We hebhen onlangs een vergadering gehad waarin wij het hebben gehad over 

criminaliteit en vandalisme. Er is door de VVD op 3.12.84 een aktieplan 

gelanceerd over dit onderwerp bestrijding criminaliteit en vandalisme en 

er is ook een rapport van de politiezijde namelijk politie in verandering. 

Nu is het jammer dat noch van het ene rapport noch van het andere zo weinig 

navolging is geweest althans geen discussie in de 2e kamer e.d. En aangezien 

het toch een punt is w~t dermate belangrijk is en wat bijna iedere dag 

boven het hoofd hangt zou het wenselijk zijn dat daar misschien vanuit de 

kamer of uit andere richtingen wat meer naar nadruk op gelegd zou knnnen 

worden dat dit aktieplan wat naar onze mening in goed aktieplan was 

om dat verder uit te bouwen en uit te dragen. Zodat er ook wat aktiever gevolg 

aan gegeven kan worden. Zowel aan het ene rapport als het andere rapport van 

de politie in verandering. 

Dank u wel. De eerste vraag voor de heer Verwaaijen, de 2 laatste voor de 

heer Nijpels. Het woord is aan de heer Verwaaijen. 

Voorzitter ik denk dat ik de heer van Kemenade een zeer kort antwoord kan 

geven. Zijn aangegeven punten rond de kleine afrtelingen zullen wij zowel 

in materiele zin als in ondersteunende zin vorm geven in ons campagneplan 

en de heer van Kemenade kan wat dat betreft wat kleinere afdeling aangaat 

gerust zijn. 

Mijnheer Nijpels. 

Voorzitter ik deel de opmerking die is gemaakt over de afwezigheid van onze 

bewindslieden bij de mei herdenking. Het is gisterenavond aan de orde ~ew~est 

en er is ook vastgesteld dat dat in de toekomst niet meer moet plaatsvinden. 

Tweede plaats de opmerking over de rapport criminaliteitsbestrijding van de 

fraktie en het rapport politie in verandering. Ik hoop dat. in de komende 

uren er straks een van onze bewindslieden in staat zal zijn om wat meer 

te vertellen over de heraadslagingen van het kabinet. Als dat vand-ag niet 

gebeurt dan denk ik dat er volgende week nadere mededelingen komen. Ik heb 

er eerlijk ~ezegd alle vertrouwen in. U heeft daar deze week ook al iets 

in de kranten over kunnen lezen dat de ministers van justitie en buitenlandse 

zaken dat die niet alleen een hoop ideën uit het VVDplan hebben overgenomen maai 

dat ook het kabinet het komende jaar en beleidsmatig maar vooral ook financieel 

prioriteit z~l geven aan de bestrijding v~n criminaliteit en vandalisme. 
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Als u het heeft over het rapport politie in verandering dan komt dat 

rapport niet als zodanig aan de orde in de kamer. Het is een rapport 

overigens wat al een aantal jaren geleden is uitgebracht. Het rapport zal 

wel zijdeli.ngs aan de orde komen bij het debat dat de kamer over een pa~r 

weken zal hebben met de ministers van justitie en binnenlandse zaken 

over het nieuwe politiebestel. De vraagsteller zal weten want ik denk dat 

hij afkomstig uit politiekringen dat bij de discussie over het nieuwe 

politiebestel ook de houding en het optreden van de politie en de wijze 

waarop de politietaak wordt uitgeoefend uitgebreid aan de orde komt. De 

Voorstellen zoals de ministers van binnenlandse zaken en justitie die 

bij de kamer hebben ingediend is juist om er voor zorg te dragen dat 

er een politie-apparaat tot stand komt in de toekomst dat zo dicht mogelijk 

bij die burger staato Dat het een lange weg, ook een lange weg wat dat 

betreft ook de mentaliteit van de burger op een aantal punten zal moeten 

worden verbeterd. Maar ik denk dat we kunnen stellen dat deze minister van 

binnenlandse zaken en deze minister van justitie dat die de afge1open jaren 

op een uitstekende wijze in ieder geval de basis hebben gelegd voor dat wat de 

komende jaren moet gaan gebeurene Ik begrijp heel dikwijls het ongeduld in de 

partij en dat hebben wij als fraktie dikwijls ook dat h-t allemaal niet sneller 

kan ga~no Maar het is van fundamenteel belang dat nu en in het beleid en ook 

financieel prioriteit wordt gegeven aan die criminaliteit dan zullen we de 

komende jaren daarvan de vrachten kunnen plukken. 

Ik wil er heel even op ingaan mijnheer de voorzitter. Ik hoop dat dit inderdaad 

een dermate resultaat heeft dat het aanslaat bij een groot aantal van het 

nederlandse publiek en zeker van de kiezers en dat de VVD hier dan zijn 

vruchten uit zal kunnen trekken om bij de twijfelaars en degene die de VVD 

daarhoven een groot vraagteken hebben gehangen dat ze dat weghalen en daar een 

groot uitroepteken voor in de plaats zal komen zodat dit beleid wat iedereen 

aanspreekt ook voor het kiezerspubliek volgend jaar een ~ositief resultaat 

zal geven dank u wel. 

De heer Verwaaijen heeft u inmiddels genoteerd voor de propagandacommissie. 

Daarmee hebben wij het agendapunt 11 de rondvraag ook gehad en gaan wij 

morgenochtend verder met de bespreking van het beleid van het hoofdbestuur. 

Voordat ik de vergadering schors wil ik een enkel woord richten tot mevrouw 

van der Loo en dan kunnen we straks persoonlijk afscheid van haar nemen in 

de hal aan die zijde zal zij staan als u er behoefte aan heeft om haar persoon

lijk de hand te drukken. 
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lJ weet dat vanavond na de speeches er stands zijn waar u overleg kunt plegen 

met de leden van de tweede kamerfraktie en de eerste kamerfraktie en de leden 

van het europees parlement, 

Mag ik dan nu vragen aan mevrouw van Loo om naar voren te komen. 

Ja mies daar zit je nou. U denkt toch niet dat ze onwennig zit want 

dat is helemaal niet het geval want in die stoel heeft ze ongeveer 35 jaar 

gezeten tenminste wanneer ze met de algemeen secretaris overlPg plee~de 

en dat gebeurde vele malen per dae. D1Js die stoel is vertrouwd, het plekje 

misschien wat minder en dan gaan we dan het afscheid van mevrouw van der Loo. 

Dames en heren de partij dat is een instituut, boeiend maar als institw1t 

niet zaligmakend. Het gaat om de mensen in de partij. En er zijn in zo'n 

partij zeer v-el vooraanstaande mensen die op allerlei terreinen zich 

verdienstelijk maken en daardoor ook vaak voor het voetlicht treden, 

Bekend zijn, gewaardeerd worden en gerespecteerd. Soms denk ik ook weleens 

als voorziTter van de partij als je dan op een of andere manier weer eens 

in de schijnwerpers staat zo blaas je je partijtje toch dapper mee, maar 

dames en heren het is allemaal zo relatief wanneer je dat vanuit de organi

satie van de partij, de partijstructuur bekijkt. Als u zou weten wat deze 

mevrouw van de Loo voor de partij heeft gedaan. Er zijn op dit moment in 

de partij denk ik geen mensen aktief die jn totaal zoveel uren voor de 

partij hebhen gemaakt. Twee maanden na de geboorte van de heer Nijpels 

trad mevrouw van der Loo aan op het algemeen secretariaat.Toen is ze 

gekomen, ze is nog heel even weggeweest tussentijdso Tot vorige week toen ze 

met pensioen is gegaan omdat ze 60 werd, ik bedoel 70 werd. Dames en heren 

alle algemeen secretarissen, alle partijvoorzitters, alle politieke aanvoerders 

alle ministers, alle staatssecretarissen alle kamerleden ieder in de partij 

heeft zij langs zien gaan, Partijvoorzitters kent ze van haver tot MOrt 

en dan moest ik zo vaak denken als die prikoogjes eens in mijn richting 

priemden van wat zal ZP nou toch weer denken. wat steekt daarachter. Maar ik hel 

dat niet alleen want ze kent alle kaderleden tenminste bij naP~e. Want 

mevrouw van der Loo is de drijvende kracht achter het jaarboek waar we zo 

geweldig veel aan hebben als partij, Heel zorgvuldig, heel secuur. Hoe moet 

dat nou volgend jaar met dat jaarboek. Ik maak me daar zorgen over. Ze weet 

zoveel van die namen maar ze weet ook zoveel van de partij, de geschiedenis 

van de partij met alle pikante details, alle bijzonderhenen kunnen opgeschreven 

worden, maar mevrouw van de Loo die kent ze al, die heeft het allemaal van 

heel nabij meegemaakt. Want ze heeft op de boekhouding gezeten, ja dat 

wil zeggen de boekhouding is een groot woordo Ze heeft heel lang het 

kasboekje bijgehouden van debet en credit gewoon uitbetalen e.d. zoals dat 
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toen ging. Ze heeft jarenlang met de legendarische van Vlaardingen de ~ropagan

da gedaan en ze is daarna secretaresse geworden, rechterhand van Magda van 

Everdingen en daarna van Wim v.d. Berg sinds 1971 is ze staffunktionaris. 

Dames en heren mevrouw van der Loo populair in de partij zelf met al neze 

werkzaamheden kon je misschien niet worden omdat het allemaal wat achter 

de schermen gebeurde maar er is een orgaan, een instituut in het land waar 

je uitermate populair bent en waar het meest betreurd zal worden dat je met 

~ensioen gaat dat is bij de kiesraad. Want geen enkele politieke partij heeft 

door de jaren heen zo zorgvuldig, zo secuur alle gegevens aangeleverd en 

geen enkele partij heeft daar ook zo vaak de complimenten voor gekregen 

als de VVD. Er is geen fout gemaakt hoe moeilijk, zo levensgevaarlijk alle

maal, mevrouw van der Loo had dat onder controle, zeer verantwoordelijk 

werk, buitengewoon goed gedaan, veel complimenten daarvooro Het meest geliefde 

werk van mevrouw van der Loo was iets anders, dat was het afzeggen van 

partijrecepties voor de partijvoorzitters bij amhassadeurs uit Oostbloklanden. 

Dames en heren vanmiddag nemen we afscheid van mevrouw van der Loo en zij 

neemt afscheid van haar baan zou je zeggen. Want als je het werk wat 

Mies voor de partij heeft gedaan als een baan beschouwt dan zou dat hebben 

betekend dat naast haat nog een of twee medewerkers al die tijd aangetrokken 

hadden moeten worden. Ze heeft namelijk voor twee, voor drie gewerkt al 

die tijd omdat er geen tijden bestonden. Het was vaak zaterdag, zondag en 

in campagnes wat het 7 dagen in de week en bij wijze van spreken 24 uur per 

daag. Ze is zo met nie partij verweven, zo met die partij verbonden dat dit 

afscheid is een uitermate plezierig moment aan de ene kant maar toch ook best 

heel triest moment aan de andere kant dat realiseren wij ons heel goed. 

De combinatie van werkkracht en bezieling en ook nuchterheid en dat 35 jaar 

lang. En nu moet ik je bedanken, maar ik wil je eigenlijk alleen maar hulde 

brengen. Hulde aan jou namens die hele partij voor alles wat je hebt gedaan. 

En nou ben je zo bang dat dat gat valt. We moesten een cadeau bedenken. Toen 

hebben we een vreselijk makkelijk orninair r.adeau bedacht maar ik denk dat 

het voor jou heel fijn is. Want wat ik je ga geven is niet iets wat je even 

kunt zien en houdt dan op. Is niet iets wat je in lengte van jaren kunt 

gebruiken, ja misschien ook wel maar is iets waardoor je in de komende tijd, 

iedere week iedere 14 dagen met de partij dwz met mensen van de partij 

geconfronteerd blijft. Leden van het dagelijks bestuur, medewerkers van de 

Koninginnegracht gaan jou in de komende tijd de inhoud geven van het 

cadeau wat ik je nu zal overhandigen. Mies namens de partij geweldig bedankt 

voor je inzet voor je toewijding voor je trouw, voor je loyaliteit en voor de 

hulp die we allemaal van je hebhen gehad. 
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De heer Rietkerk heeft gevraagd ook iets te mogen zeegen. Ik geef het voord aan 

d e heer Rietkerk. 

Wat zou er aan deze woorden van onze partijvoorzitter nu nog kunnen worden 

toegevoegd. Hij heeft namens ons allen gesproken. Ik zou kunnen zeggen dat 

het misschien zo langzamerhand tot de wat oudere garde begin te behoren 

die op een iets langere tijd van kennismaking en contact met mevrouw van 

der Loo zou kunnen bogen. Toch is dat niet de reden waarom ik toch nu graag 

hier iets aan toe wil voegen. Ik ga ook niet spreken over haar humor, over 

de wijsheid waarmee zij naar mijn gevoelen althans alle golven en de gebeurte

nissen in de partii heeft meegemaakt. Veel voor zich heeft gehouden en met 

een geweldige toewijding in dat centrum van onze partij haar werk heeft 

gedaan. Wij zijn mevrouw van der Loo als partij bijzonder veel dank verschuldige 

maar ik zou er aan willen toevoegen dat via dat werk in de partij er ook een 

landelijke waardering voor haar werk vandaag tot uitdrukking mag worden 

gebracht. Ik kan meedelen dat bij koninklijk besluit van 25 april jl 

mevrouw van der Loo de eremedaille in goud verbonden aan de orde van oranje 

nassau aan hare majestei.t de koningin is toeEekend en die zou ik haar nu 

graag willen opspelden. 

Mevrouw van der Loo wil kort iets zeggen. 

Dames en heren ik heb mijn spiekbriefje bij me. Ik wou een kort maar daarom 

niet minder gemeend woord van dank zeggen. Ik ben namelijk wat zenuwachtig 

toch wel door hetgeen mij vandaag allemaal ten deel is gevallen en waarvoor 

ik buitengewoon dankbaar en erkentelijk ben. En het feit dat ik dus morgen 

voor het eerst ga vliegen hoef ik niet meer te vertellen want dat schijnt 

iedereen te weten. Maar als je dat voor het eerst in je 70jarig bestaan doet 

lijkt het mij toch een wat griezelige ervaring. En de combinatie van een en 

ander is toch wel wat veel voor me. Totnutoe werd het een min of meer door het 

andere opgeheven en nu blijft nog het vliegen over. Ik heb afscheid genomen 

van de gracht met het verstand maar niet met het hart want dat zal altijd hij 

de VVD blijven en ik kijk terug op een periode in mijn leven van 30 jaar die 

ik voor geen prijs had willen missen. Nogmaals allemaal mijn hartelijke dank. 

De vergadering is geschorst. 
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Dames en heren het is lente en de VVD staat weer in bloei. 

Mei 1985 tien maanden voor de verkiezingen is er optimisme en 

vertrouwen. Vol overtuiging zijn we 2i jaar geleden aan het moeilijke 

werk in deze coalitie begonnen. 10 zetels winst in de knip en de 

afspraak dat orde op zaken zou worden gesteld. Nu zijn er 30 maanden om 

en zijn er nog 10-12 voor de boeg. Een s~annende periode zeker nadat 

een drieletterig onheil een half jaar onrust heeft gegeven. Wij inven

tariseren vandaag en morgen hoe de zaken ervoor staan en wat nog moet 

gebeuren. Spannend omdat we samen met de economische ontwikkeling in 

een rade gewikkeld zijn tegen de klok+ Onze opdracht is te realiseren 

dat het opkomend vertrouwen in de toekomst bij bedrijven en burgers 

volgend jaar zo groot is dat de mensen zich realiseren dat 2-3 jaar 

impopulaire maatregelen niet v-or niets zijn geweest. 

Dan dames en heren zal het duidelijk zijn dat vier jaar van groot 

VVDinvloed gekoppeld aan onze plannen in het nieuwe verkiezingsprogramma 

het waard zijn om wederom gesteund te worden. In de VVD bloeit het 

optimisme en vertrouwen op omdat we voelen dat het zal lukken. Hoe moeiljjk 

het in de afgelopen tijd soms ook was. Bijvoorbeeld als het ging om onze 

verantwoordelijkheid voor de sociale verhouding. Hoe durfde de VVD de 

laagste inkomensgroe!)en verder te laten bezuinigen maar ook tegeliik 

het kan toch niet waar zijn dat er zoveel wordt genivelleerd dat straks 

bijna iedereen op het minimum zit en de prikkel om je nek uit te steken 

helemaal is weggenomen. Wij liberalen hebben de diepgewortelde overtuiging 

dat pas als het in de economie structureel beter gaat dat dan pas alle 

burgers kunnen profitereno En gelukkig gaat het hetero Onze koers is 

duidelijk. Doorgaan met het terugdringen van het overheidsbeslag en het 

bedrijfsleven meer ruimte geven, verder stimuleren ook d-or de burgers 

meer koopkracht te geven. De reakties uit de partij van de arbeid 

Hoe opmerkelijk ook sterken ons in het vertrouwen dat wij op de goede weg 

zijn. Den Huyl roept stimuleren die bestedingen, dat doet hij trouwens 

al jaren. Maar Duisenberg roept sinds enkele jaren niet stimuleren die 

bestedingen. Laat ons dan onze eigen vaste koers varen. Wij doen wat nodig 

is in deze coalitieo Dames en heren als wij het beleid nu tussentijds 

overzien dan is het natuurlijk niet alleen maar jubel wat er gebeurt. 

Zo gaat het nu een keer niet in het leven en zo gaat het ook niet in de 

politiek. Ik kan het woord tweeverdieners bijna niet meer over de lippen 

krijgen. U ook niet merk ik. Maar vanavond hier als algemene vergadering 

bij elkaar moeten we ons nou eens niet laten heinvloeden door de oppositie 

die als taak heeft gewoon tegen te zijn. En ons niet laten heinvloeden door 
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opiniepeiling bij mensen die soms begrijpelijk zich vooral laten leiden 

door de moeilijke maatregelen van de afgelopen jaren. Als zij dat 

beleid nu gewoon eens toetsen aan wat wij willen~ hoe wi~ onderweg 

zijn naar de oplossingen voor de problemen dames en heren dat komt 

in mij toch een gematigd, maar een gevoel van gepaste trots op. En 

ik juich niet te vroeg. Ik verkoop niet de huid van het beertje dat 

nog op moet groeien. Maar toch ik doe zomaar een paar grepen uit dat beleid. 

Wij vonden toen en durfden het ook redikaal te zeggen dat eerst het 

bedrijfsleven weer winst zou moeten maken voordat het elders in de samen

leving weer beter kon gaan. Alleen met een gezond bedrijfsleven kon de 

werkeloosheid gezond worden aangepakt. En natuurlijk moet je de omstandig

heden in de wereldeconomie meetellen. Maar voor het eerst in 1984 en nu 

ook in 1985 maakt dat bedrijfsleven weer echt winst. Is de export 

naar reeoordhoogte gestegen. Dat hebben we gezegd zal het begin zijn 

en dat is het begin. Niet de voorspelling van den Uyl dat de werkeloosheid 

zou oplopen tot 850 000 naar meer dan een miljoen mensen. Maar wel april 

1985 van 850.000 naar minder dan 750.000. Uitstekend van economische 

zaken van Ardennen en Bolkestein dit beleid is liberaal beleid. Dames 

en heren in deze tijd spending departmentsbeheer als verkeer en water

staat en VROM dat is geen sinecuur. Wij brengen veel respect op voor de 

wijze waarop mevrou Smit bezuinigt, maar zo worstelt tegelijk dat het 

voorzieningenniveau van al die onderdelen van verkeer en waterstaat niet 

wezenlijk wordt aangetast. Dames en heren ik ben trots als weer een 

milieuminister van de VVD na Ginjaars nu Winsemius een krachtig, duidelijk 

en goed gepresenteerd milieubeleid voert. Noch vannit de milieuhoek, 

noch vanuit het bedrijfsleven roept men moord en brand een unicum. 

Vergeleken bijvoorheel bij de periode dat de partij van de arbeid en 

D66 regeerden. In ons land kunnen wij ze~gen is sinds VPle jaren milieu

beleid liberaal beleid en daar mogen wij trots op zijn. Dames en heren 

jarenlang is de VVD verweten geen visie te hebben op ontwikkelings

samenwerking. Men probeerden ons in de asociale hoek te dringen van geen 

gevoel te hebben voor de ontwikkelingen in de arme landen •. Tuist ook 

daarom hebben wij die protefeuille indertijd geclaimd en de kritiek is 

verstomd omdat mevrouw Schoo erin is geslaagd steeds tegen de stroom 

van Partij van de arbeid en CDA in een liberaal beleid te voeren dat er op 

is gericht en de allerarmste te helpen en de nederlandse bedriiven daarbij 

te betrekken. Mogen wij dan met elkaar een gevoel van optimisme hebben. 

In onze verkiezingsprogramma"s van 1981 en 1982 hebben wij veel aandacht 

besteed aan het bestrijden van de criminaliteit en het bevorderen van 

de veiligheid op straat. 
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En terecht want de criminaliteit is onrustbarend toegenomen. 

Meer politie, meer gevangenissen: zwaardere straffen, dat zijn zo gemiddeld 

de ~twoorden op de problemen die men vaak hoort. Het is waar dat de 

staat waarin de klassieke liberaal zich het meest thuis voelde de zoge

naamde nachtwakersstaat was. De staat dus die zich slechts bezig hield 

met interne en externe veiligheid. Maar moderne liberalen levend in 

een gecompliceerde en vele opzichten gehumaniseerde maatschappij hebben de 

mentaliteit om verder te kijken d~ de gummiknuppel lang is. Laat ik 

elk misverstand vermijdeno Ik sta voor 100% achter het beleid van de ministel 

Korthals Altes en Rietkerko Zij hebben de plicht politie en justitie zo uit 

te rusten met m~jracht en middelen dat het de taken ook daadwerkelijk 

kan vervulleno Hun beleid is gericht op het door de overheid beschikbaar 

hebben van een instrumentarium, waarmee de wet gehandhaafd k~ wordeno 

Waarhij rechten en plichten weer duidelijk en veilig zijn. Wij steunen 

van harte hun liberale beleid. Waar het mij vanavond om gaat dames en 

heren is niet de vraag of deze maatregelen noodzakelijk zijn, dat staat 

buiten kijfo Ik wil echter waarschuwen tegen de neiging simpel te denken 

dat wij er daarmee zijn. Tegen de mentaliteit die slechts zegt wij hebben 

een maatschappelijk probleem, een groei in de hoeveelheid ongewenst gedrag. 

Wij de burgers hebben daar last van, laten wij snel deze of gene 

begroting wat verhogen er wat overheidsingrijpen tegenaan gooien d~ komt 

alles wel weer prima in orde. Wij moeten ons afvragen wat is er gebeurd 

in de loop van de tijd in onze samenleving. Waar komt dat wangedrag die 

criminaliteit vandaan. Wie leiden eronder en wie zijn de naderso Dat 

zal ons verschillende dingen leren denk ik. Het heeft geen zin alle 

vormen van ongewenst gedrag die we nu als een hutspot genaamd criminaliteit 

op het bord van politie en justitie schuiven. Ook op een hoop te gooien als 

het er om gaat oorzaken en achtergronden te analiseren. Aller-eerst denk ik 

dat er een relatie is met de uit zijn voegen gegroeide verzorgingsstaat. 

Die de mensen vooral de jongeren geen ruimte meer geeft hun leven in te 

richten zoals zij dat wensen. In onze visie zijn de mensen in de eerste 

plaats ver~twoordelijk voor hun ei?en welzijno En voor dat van degene die 

van hen afhankelijk zijn. De staat dient alleen in te springen als dat 

echt niet anders kan. De verzorginsstaat pretendeert de mensen v~ de wieg 

tot het graf te verzorgen. Is het dan een wonder dat wanneer die pretentie 

niet kan worden waargemaakt dat onvrede de kop opsteekt en dat uitmond in 

vandalisme. Daarnaast er is al vaker gezegd is de economische recessie 

een belangrijke oorzaako Jonge mensen die het gevoel hebben dat de samenlevin 
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hen niet nodig heeft omdat er geen werk is verkeren in een treurige situatie. 

Een samenleving heeft de plicht aan de jeugd een perspectief te bieden. 

Het beleid van deze coalitie gelukkig is er op gericht een structurele 

zin een betere situatie te verkrijgen. Op een gezonde basis; een gezonde 

economische basis met een zo kort mo~elijke termijn. Ik denk dat wij voor 

de zware taak staan, de mensen en dan denk ik vooral aan de jeugd weer het 

besef bij te brengen zelf verantwoordelijk te zijn voor eigen welzijn 

en voor eigen handelen. Die verantwoordelijkheid voor eigen gedrag, eigen 

angedrag soms kan tot uiting komen als het te laat is in het contact met 

de justitie; maar op de eerste plaats in het contact met anderen, de 

eigen omgeving noem dat maar desnoods een verzachte sociale controle. 

Sleutelwoord bij deze hele discussie is mijns inziens discipline. 

De vrije, blije jaren 60 en 70 hebben ons het zicht doen verliezen 

op de positieve kanten van die discipline. Als blijmoedige en vrijwillige 

vriheidsbeperking in het belang van alle. Ook een vorm van solidariteit 

zoal~ socialisten dat zouden noemen, dan rijst de vraag dames en heren 

hoe krijgen wij zonder te vervallen in dwingelandij een zodanige discipline 

terug in onze samenleving dat de hoeveelheid ongewenst gedrag in die 

samenleving vermindert. Het is moeilijk de mentaliteit van de mensen te 

beinvloeden. De houding ten opzichte van elkaar en ten opzichte van elkaars 

spullen. Veel is er al gezegd en geschrevP.n over de afnemende rol van de 

kerken als verschaffer van leefnormen voor de mensen. Maar ook andere 

instellingen zoals vakbonden plachten een dergelijke rol te spelen en 

doen dat nu in veel mindere mate. Liberalen liggen daar niet wakker 

van. Als de mensen, de jonge mensen maar begeleid worden bij de ontwikkeling 

van hun verantwoordelijkheidsgevoel het onderwijs is lijkt mij het enige 

aangrijpingspunt voor een zinnig overheidsbeleid dat gericht is op 

bijschaven van de mentaliteit van de nederlandse jeugd. Een leerproces van 

aanvaarding van normen en discipline. Moet de overheid dan gaan optreden 

als zedenmeester. Moeten we van het onderwijs gaan eisen dat het onze jeugd 

gaat heinvloeden in de zin die wij liberalen wenselijk achten. Ik hoor de 

kritiek al losbarsten. Wil de VVD onderwijs misbruiken voor indoctrinatie. 

Oe antwoord is duidelijk neen. Want het onderwijs zoals dat thans funktion 

ert in de samenleving heeft al de taak de jongeren op te voeden tot volwas

senen die zich een goede plek weten te veroveren in de maatschappij. 

Een opvoeding tot volwaardig lid van de samenleving is niet kompleet zonder 

een positieve instelling ten opzichte van die samenleving. En ik denk dat 

wij ons er niet voor behoeven te schamen wanneer wij een dergelijke opdracht 

meegeven aan onze onderwijsgevenden. Want van alle instelling die betrokken 

zijn bij de opvoeding van de jeugd spelen de scholen toch wel de belangrijks~ 
~nl ~ 
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En laten wij ons niet vergissen een verwaarloosde opvoeding is ook 

geen opvoeding. Daarmee beland ik met de verantwoordelijkheid die wij 

allemaal dienen te dragen. Allereerst de ouders waar het gaat om de 

opvoeding tot staatsburger van onze kinderen. Want laten wij niet 

denken dat de school het alleen of zelfs in de eerste plaats kan. 

Ik denk dat de strijd tegen de criminaliteit niet alleen door politie 

en justitie kan worden gevoerd. Hoe noodzakelijk een versterking van 

het apparaat ook is. De strijd tegen onveiligheid, criminaliteit en vanda

lisme begint thuis en op school. Als verantwoordelijke staatsburgers die 

zich betrokken voelen bij het wel en wee van hun medemens. En die niet 

denken daar moesten ze iets aan doen, maar die zelf hun verantwoordelijk

heid aanvaarden, dat is liberale politiek. 

Dames en heren tijdens de bezoeken aan de kamercentrales dit jaar heb 

ik vaak gezegd dat de partij wij allen tesamP.n op het toppunt van de 

macht zijn. Macht een woord dat we eigenlijk liever vermijden. Maar de 

kandidaatstellingen en het vaststellen van het verkiezingsprogramma ook 

voor de gemeenteraden, programma's staan voor de deur. De invloed die 

wij als partij dit jaar hebben geeft ons tevens een grote verantwoordelijk

heid. De huidige fraktie heeft een moeilijke start gehad. Toen drie 

jaar geleden waren er 19 debutanten. Vele van ons laten we eerlijk zijn 

hebben zich toen weleens afgevraagd of dat wel goed zou gaan. Nu bestaat 

daarover zekerheid. Aan de vooravond van de kandidaatstelling denk ik 

namens u allen te spreken als ik de leden van rle fraktie en in het 

bijzonder fraktievoorzitter Nijpels complimenteer en bedank voor de wijze 

van funktioneren en naar deskundigheid en naar onderlinge sfeer en naar 

realtie tot de bewindslieden wij zijn zeer tevreden. Vandaag beginnen 

wij aan de laatste loodjes. Die zullen voor ons niet zwaar zijn dames 

en heren. Ik verheug me op de campagnes die eraan komen. Met volle 

overtuiging zullen wij de kiezers tegemoet treden. Dit beleid met 

zoveel liberale invloed is het niet alleen waard om verdedigd te worden 

dit beleid is het waard om voor te strijden. Het duurt geruj_me tijd voor 

wij elk-ar in een algemene vergadering terug zien, daarom roep ik u 

vanavond ten strijde. Vandaag gaan wij in de aanval tegen de partij van 

de arbeid. Een aanval van de arrogantie van de macht waaraan zij alleen 

nog kunnen ruiken. We willen mogen en zullen het socialisme geen kans 

geven om te regeren. 

Dames en heren ik heb vertrouwen in het CDA maar we zullen ze ook niet 

de kans geven af te drijven in de richting van de socialisten. CDA vraag 

ik daarom laat de partij van de arbeid links liggen. 
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De moed die deze coalitie heeft opgebracht om al die impopulaire maat

regelen te nemen op weg naar een betere toekomst verdient dat deze coalitie 

wordt voortgezet. Laat niet gebeuren dat socialisten straks weer af-

breken wat in vier jaar met zoveel moeite is opgebouwd. 

Dames en heren wij laten ons niet meer afleidena Wij zullen samen aan de 

mensen duidelijk maken dat liberaal beleid staat voor vrijheid verant

woordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijk

waardigheid van alle mensen. Wij staan aan het begin van een lange 

politieke lente waarin de VVD zal blijven bloeien. Dankuwel. 

Het woord is aan de heer Nord. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren het is alweer bijna een jaar geleden 

dat de europese verkiezingen werden gehouden. De opkomst was zeer matiga 

En weerspiegelde een wijd verspreid gevoel bij de europese burgers dat 

de europese gemeenschap een saaie stagnerende zaak was die ver van hen 

afstond en hun problemen toch niet kon oplossen. Het europessimisme was 

aan de orde van de dag. Dit europessimisme is voor een goed deel weer 

weggeebd. Er zijn de afgelopen maanden een aantal belangrijke dingen 

gebeurd die de gemeenschap weer in beweging kunnen brengen. Ik wil er 

enkele noemen. In de eerste plaats de toetreding van Spanje en Portugal 

die na jarenlange onderhandelingen dan eindelijk een feit is geworden. 

Hiermee is een oude liberale wens in vervulling gegaan. Om deze twee landen 

die zich op eigen kracht ontworsteld hebben aan een oude dictatuur en die 

vervolgens geweigerd hebben om in nieuwe vormen van totalitaire tirannie 

te worden opgesloten, maar die de democratie hebben gekozen nu volledig 

in de europese familie op te nemen. Ten tweede en gekoppeld aan het eerste 

het besluit om de eigen middelen van de gemeenschap te verhogen door het 

plafond van de BTW op 1,4 procent te stellena Daardoor is de financiering 

van de europese gemeenschap voorlopig weer zeker gestelda Ten derde is 

er het optreden van de nieuwe europese commissie met een energiek plan 

pm de ene interne markt nu eindelijk te verwezenlijken en wel voor 1992. 

Dit gaat gepaard met druk ook vanuit het europese bedrijfsleven. Dat is 

een belangrijk en een gunstig teken. De economische groei die nodig is 

voor het herstel van de werkgelegenheid vereist een europese thuismarkt 

voor onze industrie die ons in staat stelt ons te handhaven in de concur

rentie in de wereld. En tenslotte het ontwerpverdrag voor een europese 

unie dat het europees parlement in februari 1984 heeft aangenomen is in het 

centrum van de politieke belangstelling komen te staan. De staatshoofden 

en regeringsleiders hebben het zogenaamde commit~ Douge opgerichto 
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Waar voor Nederland onze staatssecretaris en vrien Wim van Eekelen lid van 

is. dat zich grotendeels heeft laten inspireren door de gedachte uit ons 

ontwerp. Hun voorstellen die in vele opzicht parallel lopen met de onze 

zullen volgende maand hoofdschotel vormen van de eurooese raad in Milaan. 

Inmiddels hebben ons ontwerp en de Douge voorstellingen ook de belangstelling 

van de nationale parlementen gehad" Verschillende van hen hebben zich 

positief uitgesproken. Ik wil hier graag van onze plaats onze beide 

kamerfrakties bedanken voor de constructieve opstelling die zij in deze 

hebben gehado Laat niemand denken dames en heren dat institutionele 

hervorming een soort hobby is van enthousiastelingen die graag teksten 

schrijven. Deze hervorming is een onherroepelijke voorwaarde voor het 

succes van de gemeenschap om de europese economische basis waar iedereen 

om roept ook daadwerkelijk te realiseren niets meer maar ook niets minder. 

Ik kom net uit Straatsburg terug waar wij het feit herdacht hebben dat 

40 jaar geleden de oorlog in Europa ten einde was. Bij die historische 

gelegenheid hadden wij de eer bezoek te ontvangen van de president van de 

verenigde staten en een rede van hem aan te horen waarin hij de amerkaanse 

trouw aan de europese bondgenoten en de amerikaanse steun voor het 

europese eenwordingsproces nog eens zal onderstrepeno Onze vreugde 

hierover werd helaas getemperd door het feit dat een aantal leden aan de 

linkerzijde van ons parlement gemeend hebben onze amerikaanse gast te moeten 

ontvangen op een wijze waarbij zelfs de meest elementaire regels van 

hoffelijkheid niet in acht werden genomen. Dit is des te droeviger dames 

en heren waar het de president betrof van het land dat centraal heeft 

gestaan bij onze bevrijding en ook sindsdien garant is gebleven voor 

ons behoud van juist die vrijheden waarvan de demonstranten zulk een dank

baar of misschien moet ik zeggen ondankbaar gebruik hebben gemaakt. 

Gelukkig heeft de meerderheid van het huis waartoe wij met trots hebben 

behoord heel duidelijk laten blijken hoe zij erover dachteno Het bezoek 

van president Reagan viel samen met de bijeenkomst van de economische 

wereldtop in Bonn. Deze heeft niet zeer veel opgeleverd. Wij hebben 

in Nederland altijd wat aarzelend gedaan over dit soort tonbijeenkomsten 

temeer omdat de vier lidstaten van de europese gemeenschap die zichzelf 

tot de grote onder ons schijnen te hebben benoemd daar afzonderlijk 

operereno De europese commissie mag erbij zijn, maar wordt geacht zich 

bescheiden op te stellen. Doe dat dan ook. Zodoende dreigen de europeanen 

door eigen toedoen en niet voor het eerst uit elkaar te worden gespeeldo 

Natuurlijk is het altijd nuttig dat de leiders van de geindustrialiseerde 
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wereld elkaar af en toe ontmoeten. Maar wii moeten er op blijven staan dat 

een goed werkende en dynamische europese gemeenschap daar als zodanig 

onze gezamenlijke belangen behartigt. Dan is er meer kans tot de schone 

woorden die daar altijd worden gesproken ook misschien een keer door daden 

worden gevolgde Mijnheer de voorzitter wij opereren in het nieuwe 

parlement met een liberale fraktie die nummerlek veel kleiner is dan zij 

op grond van de verkiezingsuitslag had moeten zijn. Niet de europese kiezers 

dames en heren maar het kiesstelsel in sommige van onze lidstaten en met 

name in het verenigd koninkrijk en de duitse bondsre~ubliek hehben 

ons belet de derde fraktie in grote te zijn. Wij blijven dan ook strijden 

voor een europees uniform kiesstelsel waarbij aan elementaire eisen van 

elektoraal rechtvaardigheid wordt voldaan. Intussen moeten wij extra hard 

vechten om ons te handhaven. Wij doen dat onder de energieke leiding 

van Sirnone Wei en wat onze eigen nederlandse VVDploeg betreft mogen 

wij zeggen dat we onze partij meeblazen. Hendrik Jan Louwers houdt zich 

vooral bezig met de moeilijke en complexe ~roblemen rond de europese 

begroting. Hij is daarnaast voorzitter van de landbouwwerkgroep in 

onze fraktie. Hij kan hier vanavond niet bij ons zijn omdat hij door een 

ongelu-kige val aan zijn stoel is gekluisterd. Wij allen wensen hem een 

voorspoedig herstel en in Europa hopen we dat hij spoedig weer aan onze 

vergaderingen zal kunnen deelnemen. Mevrouw Jessica Larive is onvermoei

baar bezig met name in de sociale sektor die van de jeugd en de zaken 

betreffende gelijke behandeling van mannen en vrouwene Zij heeft zich 

daarbij in zeer korte tijd het respect van de collega's binnen en buiten 

onze eigen fraktie weten te verwerven. Gijs de Vries heeft zich pijlsnel 

ingewerkt in de europese zaak. Hij beweegt zich met name op het economische 1 

terrein in de zogenaamde kangeroeklub die de interne markt wil 

verwezenlijken is hij een van de best springende eurokangeroes geworden 

maar ook op andere gebieden laat hij van zich horen in samenwerking met 

gelijkeerichte leden van onze nationale fraktie heeft hij de europese 

dimensie bloot gelegd van het nederlandsemediabeleid of van wat het 

nederlandse mediabeleid zou kunnen dreigen te wordene Het geen ons kan 

helpen dit beJeid in liberale zin te binvloeden. ~loris Weijsenbeek 

tenslotte is onze transportman gewordene Vliegtarieven, su~ertreinen 

en het opruimen van grensbelemmeringen behoren tot zijn da~elijkse 

beslommeringen. Misschien is het daarom dat u hem meestal op de fiets 

zult aantreffen. Ook doet hij juridische zaken op het voetspoor van 

Aart Geurtsen die in het vorige parlement op dat gebied een zeer hoge 

liberale standaard heeft gezet. 
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Mijnheer de voorzitter van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om 

u persoonlijk en ook het dagelijks bestuur, hoofdbestuur~ kamercentrales 

en de gehele partii namens ons vijftal dank te zeggen voor de wijze waarop 

u de VVD europarlementariers in het normale partijgebeuren hebt willen 

integreren. Het is een feit dat. de aktiviteiten van de europese volks

ve~tegenwoordigers minder duidelijk voor de europese burgers zichtbaar 

zijn dan die van hun nationale collega's. Daarom zijn wij dankbaar voor 

de maatregelen die de partij heeft genomen om die te verstevigen en op 

die manier zowel de europese dimensie in het partijleven te versterken 

als ook aan ons duidelijk signalen en uit eigen kring mee te geven. 

Dit is een proces waar niet alleen wij niet buiten kunnen, maar dat ook 

onmisbaar is voor een goede politieke wilsvorming in al onze lidstaten 

over het toenemend aantal problemen dat wij gemeenschappelijk hebben. 

Ook zijn wij dankbaar voor de vele groepen uit de VVD die de weg naar 

StraRtsburg en Brussel hebben weten te vinden. Komt u toch vooral u kunt 

dan zelf liberaal, nuchter en zakelijk oordelen over wat er gaande is en 

ook iets van de atmosfeer opsnuiven waarin zich dat alles afspeelt. 

Mijnheer de voorzitter dames en heren ziedaar hoe wij tesamen met onze 

collega's uit de andere liberale partijen in de gemeenschap trachten 

onze gezamenlijke politieke opvattingen tot gelding te brengen. 

Binnenkort hopen wij ook spaanse en portugese fraktiegenoten te mogen 

begroeten. Het liberale eurovese erfdeel zal daardoor verder worden 

verrijkt. Wij verwachten geen europese wonderen. Wij beloven die dus 

ook niet. Wel verwachten wij dat het europese intergratieproces zich 

zal voortzetten omdat het noodzakelijk en omdat het onomkeerbaar is. 

En wel heloven wij u dat wij in de voorhoede zullen blijven staan 

om dit proces in liberale en democratische banen te leiden. Dankuwelo 

Heel graag heet ik in ons midden welkom drie van onze ereleden. 

Geertsema: Toxopeus en Wiegel. Fijn is het om zoveel bewindslieden in 

ons midden te zien en alle commissarissen van de koningin die we hebben. 

Van het CDA is aanwezig de heer Veenhof. U hebt gehoord hoe vriendelijk 

we over het CDA hebben gesproken het zal u goed hebben gedaan. 

Van D66 is aanwezig mevrouw Molhuis u bent van harte welkom in onze 

liberale kring. Dames en heren ik stel u voor aan hare majesteit de 

koningin het volgende telegram te zenden. Volkspartij voor vrijheid en 

democratie op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 1985 te Breda in jaarlijks 

algemene vergadering bijeen betuigt trouw en aanhankelijkheid aan uwe 

majesteit en haar huiso Dan geef ik nu graag het woord aan de heer van 

Ardenne. 
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Mijnheer de voorzitter, dames en heren vandaag werpen wij als 

bewindslieden, maar u in de zaal ook uiteraard en de voorzitter is er 

al mee begonnen een blik terug op 2! jaar kabinetsbeleid. Maar dat 

niet alleen ook een blik vooruit op wat we nog moeten doen. Bij ons 

aantrenen troffen we aan een ontredderde economie, een werkeloosheid 

die elke maand met sprongen vooruit eine. Een bedrijfsleven waar de 

rode cijfe~s de gewone cijfers waren geworden. Een gevolgd daarvan een 

toenemend aantal faillissementen. De grote leest u in de krant, van 

de kleine zelfstandige komt daar niet in, maar daar is het leed niet minder. 

Een gigantisch begrotingstekort. Mijnheer de voorzitter wij zijn toen 

gekomen met een hard, ja een zakelijk, met een hard regeerprogram. 

Geen sluiers over die boodschap die niet altijd prettig was. En we zijn 

daarmee gekomen in het voetsppor van de VVD die een hard en zakelijk urgentiE 

program had opgesteld en daarmee tien zetels winst had weten te behalen. 

Want het was duidelijk dat de stemming van de burgers er een was die 

zeg ons waar wij staan. Het was voor iedereen duidelijk geworden dat er 

ontreddering waso Bezuinigen op collectieve uitgaven en met name ook 

op de collectieve overdrachtsuitgaven dat doet pijno Soms direkt 

als het om die overdrachten gaat, soms ook omdat de overheidstaken 

verminderd worden en er altijd groepen zijn ook bij ons die zeggen ja 

maar dat is een mooie voorziening. Maar er was geen keus. Er diende 

te worden bezuinigd. Want de overheid en voorzitter u heefr dat zojuist 

ook nog een gesteld, de overheid had zich in de jaren rlecennia 

laat ik liever zeggen, daarvoor ontwikkeld tot iets ik wil niet 

zeggen een lichaam, een instelline, nee iets dat er leek te moeten zijn 

voor het welzijn van iedere burger persoonlijk. Die alle risico moest 

afnemen van iedere burger persoonlijk. En met dat risico ook de verant

woordelijkheid voor iedereen persoonlijk. Een overheid die op elke 

ontwikkeling in de maatschappij een maatregel moest laten volgen die dan 

bovendien nog zeer zorgvuldig werd uitgewerkt in een heleboel paragraafjes 

zodat niemand het meer kon begrijpen. Een overheid kortom aie ook 

in haar eigen bureaucratie dreigde om te komen. En wij onze economie, 

ja onze maatschappij dreigde onder rlie last te bezwijken. En dan dames en 

heren is ombuigingsheleid meer dan alleen maar bezuinigen om dat tekort 

en die lastendruk te verminderen hoe belangrijk dat ook is. Het moet 

zich ook vertalen in terughouding van die overheid. Terughouding, de 

eigen verantwoordelijkheid van de burger meer tot uitdrukking laten 

komen en dan is het dus niet het rode potlood of zoals sommige dan willen 



Band 4 

Blad 80 

horen het domme rode potlood, maar het gaat in die ombuigings

doelstelling wel degelijk om een filosofie een filosofie die een 

beroep doet op de verantwoordelijkheid van de mensen zelf, een liberale 

filosofie. En dat is ook heel praktisch. Want zonder beleving van eigen 

verantwoordelijkbeid zonder een beroep te doen op de eigen inventiviteit 

van alle burgers zonder dat zal het niet gaan in onze maatschappij. 

We 7.ien dat die maatschappijen die dat niet doen, daar is het dan ook 

de dood in de pot. Immers alleen een samenleving waarin de burgers 

vertrouwP.n hebben en ook dat vertrouwen kunnen hebben omdat de overheid 

ze die ruimte biedt vertrouwen hebben in hun eigen handelen. Alleen 

die samenleving kan zich herstellen uit een moeilijke situatie en kan 

zich ontwikkelen een antwoord gevende op alle nieuwe zaken die op 

haar afkomen. Daarbij is dat vertrouwen essentieel. Daarmee is moet 

essentieel van iedereen op de plaats waar die staat. En dat vertrouwen 

en die moed pas gaan wegebben. Wij zien het nu terugkeren. Natuurlijk 

we zijn er niet, we zijn er noe lang niet laten we ons niet in slaap 

laten wiegen, maa~ het bedrijfsleven leeft op er wordt weer winst gemaakt. 

En je mag daar ook voor uitkomen al~ je winst maakt. De investeringen 

in de indtJstrie stijgen weer. En voor het eerst sins jaren, sinds lange 

jaren neemt de werkg8leeenheid in het bedrijfsleven weer toe. Onder

nemers vernieuwen hun produktieprocessen en hun produkten en ze haken 

in op de uitdagingen de grote uitdagingen van nieuwe technologiën. 

Wij hebben de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden weer daar gebracht 

waar ze horen. Bij de verantwoordelijke sociale partners. En niet meer 

bij de overheid die tot twee cijfers achter de komma zou kunnen voor

schrijven wat het mocht zijn. En die verantwoordelijkheid is 

opgepikt door werkgevers en werknemers. En we hebben kunnen zien dat 

het heel goed dan en dat we dan een loonkostenontwikkeling hebben 

natuurlijk die onderhandelingen kunnen best eens moeilijk zijn. Dat 

stellen we vast. Maar het resultaat. is een loonkostenontwikke1ine die 

gunstig afsteekt bij het buitenland en dat hebben we nodig. Onze export 

heeft daarvan geprofiteerd en zal daarvan profiteren. Het is dame~ en 

heren weer wat erug in de situatie van de vijgtiger jaren toen wij ook 

ons moesten herstellen van de enorme schade van de tweede wereldoorlog 

en toen ook werkgevers en werknemers misschien op een andere manier 

maar toch ook gezamenlijk onder behoud van hun eigen standpunten toch 

voor een goede positie van de nederlandse economie hebben gezorgd. 
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En dan is het niet alleen de export want sommige zeggen dan ja maar 

dat is toch niet zo belangrijk, we hebben toch een groot overschot 

op de betalingsbalans , maar het is wel degelijk natuurlijk ook je 

concurrentiepositie in het binnenland. Want we hebben open grenzen en 

ook hier concurreren wij met buitenlandse producenten. 

De stijging van de werkeloosheid is omgezet in een daling. Dat is weleens 

anders geweest in kabinetten met socialisten erin want n kunt het wel nagaan 

zowel tussen 73 aals tussen 77 als tussen 81 en 82 verdubbelde de werke

loosheid, maar nu daalt hij, En dat terwijl in andere geïndustrialiseerde 

landen een stijging verwacht wordt en dus kennelijk de internationale 

conjunctuur niet de reden is, maar wel degelijk ons beleid. Het financierings 

tekort van de overheid is behoorlijk naar beneden gebracht maar het is nog t~ 

tweemaal te hoog. Het is ook 2 maal zo hoog als dat van de verenigde staten 

waar wij steeds zegeen dat is toch verontrustend. Dat mag ook veront

rustend zijn, maar wij mogen dat pas zeggen als wij zelf beseffen dat wij 

zelf relatief twee maal hoger hebben en dat wij een plicht hebben dat 

terug te brengeno En dan zegt men ook wel ja Tinancieringstekort. wat 

is dat nou pre~ies. Dames en heren het loopt. wel maar over enkele jaren 

wordt die rekening over een steeds stijgende rentelast gepresenteerd 

en dan zal of die rente opgehracht moeten worden door verhoging van 

lasten en dus minder ruimte voor bestedingen of door een onverantwoord 

inkrimpen van de ove~heidsdienstverlening. Dan zal de rente meer betekenen 

op de rijksbegroting dan het onderwijs" En dat dienen wij te voorkomen. 

We kwamen met een hard program op een paar punten zijn we er beter 

uitgekomen dan in het program was voorzien. De colleciteve lastendruk 

b~lasting en premies is verder teruggebracht dan in het regeerakkoord 

stond en dus in het program. De consumptie is niet gedaald. 

Laat u niet van de wijs brengen door verhalen over dalende consumptie 

en dergelijke. In het regeerakkoord was een sterke daling voorzien anders 

konden we de eindjes niet aan elkaar breien dachten we, maar het is 

meegevallen. Er is geen daling, er zal eerder een stijging zijn. 

Dat kan nu. En voorzitter bij een vrij loonbeleid ik sprak daarnet hoort 

een vrij prijsbeleid. Dat is er nu ook. 
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De stroomlijningsoperatie van vergunningen is in volle gang. Denk aan de 

milieuvergunningen waar collega Winsemius voor strijdt. Denk aan het 

afschaffen van de selectieve investeringsregeling. Al haast vergeten 

maar het was wel een hele bureaucratie. Dat is allemaal deregulering. 

Laat u niet van de wijs brengen als men zegt er is niet gebeurd. Het 

prijsbeleid was een bureaucratische belasting voor de kleine onder-

nemer. Overigens ik maak van deze gelegenheid gebruik mijnheer de 

voorzitter om een dringend beroep te doen op de lagere overheden, op 

onze mensen in gemeenteraden en provinciale staten om ook daar de dere

gulering ter hand te nemen. Want een heleboel regels die de burger als knel E 

lend ervaart komen niet ui den Haag, maar komen uit het raadhuis. 

Dames en heren na 2i jaar is er al zoveel verbeterd dat het sommige 

gaat voorkomen of we er al zijn. Daar hoor je dan geluiden over. Van het 

is nou toch wel mooi geweest, maar dRt is niet zo. En dat beseffen we 

meteen als we kijken naar de nog steeds onaanvaardbaar hoge werkeloosheid. 

En nog altijd de moeite voor jonge mensen om werk te vinden. En als we 

dat beseffen, beseffen we ook dat we er nog niet zijn en dat we door 

moeten gaan op dat pad. Maar ook het regeerprogram ging er natuurlijk 

niet van uit dat in een kabinetsperiode alles wat scheef was gegroeid 

kon worden rechtgetrokken. Vier jaar is daarvoor tekort. En als we 

het anders zouden hebben voorgesteld dan was het een onmogelijke taak 

geweest. We hebben het ook niet anders voorgesteld. Maar het betekent 

wel dat er na 1986 ook werk aan ne winkel blijft. Maar voorzitter u 

heeft de oproep daartoe gedaan. En er is nog veel te doen, ook op andere 

gebieden. Ondanks dat grote aantal mensen dat geen werk heeft zie je 

hier en daar zich tekorten gaan aftekenen. Tekorten aan speciaal technisch 

geschoolde mensen en dat is een uitdaging aan het onderwijs en ook aan 

het bedrijfsleven om dat op te pakken. Daar wordt aan gewerkt. Er is een 

open overleg geweest daarop. Er zijn maatregelen op geent. Die weg moeten 

we doorgaan. We moeten met Europa wat het punt van de interne markt 

waar Hans Nord over sprak is uitermate belangrijk voor onze positie. Maar 

met Europa moeten we de race over de nieuwe technologiën met Japan en 

de Verenigde staten bijhouden. We moeten proberen weer gelijk te komen. 

We zijn er ook nog niet ondanks de goene voortgang die we maken bij de 

bescherming voor het leefmilieu en die is nodig ook voor latere generaties. 

We moeten onze energievoorziening voor de komende decennia veilig stellen 

en dat betekent beslissingen nu- En daar liggen voorstellen van bij het 

parlement. 
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Wij doen daarbij al die zaken, al die andere die ik niet kan opnoemen 

nu vanavond uitdrukkelijk een beroe~ op de inzet van de burgers, Maar we 

beseffen daarbij dat hij of zij dan ook de vruchten van die inzet wil 

plukken. Het mag niet zo zijn dat als iemand door inspanning en door studie 

kortom inzet inventiviteit die in de buurt zit van een modaal inkomen 

zich een promotie, een positieverbetering dus een inkomensverbetering 

van zeg 5000 gulden per jaar weet te verwerven dat hij van die 5000 

gulden dan nog geen 500 per jaar overhoudt, Dat mag niet, dat moet worden 

teruggedraaid. Maar om wat te doen op dat punt naast al die andere taken 

hebben we ruimte nodig~ hebben we groei nodig, Die groei hebben we nodig 

om onze voorzieningen op peil te houden, om te zorgen dat er ook in de 

toekomst goede verantwoorde sociale voorzieningen zijn, En omdat er werk 

zal zijn voor rle generaties die ieder jaar grote getale die werk zullen 

zoeken. En die groei daar moet de overheid natuurlijk de voorwaarden 

voor scheppen, maar die kan alleen blijvend zijn als die groei geent is 

op een gezamenlijke inzet en op vertrouwen in de maatschappij, Vertrouwen 

op een consistent beleid van de overheid. Vertrouwen dat die overheid 

hier ook de ruimte geeft om je te ontplooien en vertrouwen dat je dan 

een behoorlijke beloning van je inzet zult genieten. En vertrouwen dat 

de overheid zich niet overal mee zal willen bemoeien. Van de wieg tot het 

graf kortaf gezegd. Maar ook vertrouwen op een maximale veiligheid. Extern 

op een defensie-instemming in bondgenootschappelijk verband tot behoud van 

de vrede, want dat is de waarborg daarvoor, Intern door handhavine van de 

rechtsorde. Ook door gewoon handhaven van de openbare orde en bestraffing 

van hen die de veilighejd bedrijven. En daarom hebben de bewindslieden 

van justitie hun criminaliteitsplan bij het kabinet ingediend. En ik kan 

u wel zeggen de liberale bewindslieden hebben zich daar sterk voor 

gemaakt. En het is nu zo dat over dP. inhoud van het plan overeenstemming 

bestaat in de ministerraad. Nu dient nog het financiele deel te worden 

ingevuld. Het gaat dan tenslotte nadat er gebouw van inrichtingen is 

gepleegd, gaat het dan om 200 miljoen gulden per iaar. Daar moet en daar 

zal het kabinet uitkomen. Mijnheer de voorzitter de oppositie, partij van 

de arbeid maakt groot stampij van een dreigende tweedeling in de maatschaopy 

Toen ik dat hoorde dacht ik men heeft dat toch jarenlang gepropageerd dat 

was toch de polatisatie die was toch juist zo goed. Maar als men nu spreekt 

over die tweedeling vanuit ja waarom was is daar eigenlijk de achtergrond 

van. Is dat omdat de afstand tussen uitKering en beloning voor werk een 

heel klein beetje vergroot is. Te weinig nog vinden wij. Is het omdat wij 

de sociale voorzieningen meer hebben toegespitst op de echte minima, de 

mensen die anders in nood zouden komen. 
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En niet op statistische cijfers. Is het daarom. Is dat die tweedeling. 

Ik heb vroeger weleens een andere tweedeling in de maatschappij dreigen 

te komen. Een tweedeling van de mensen die hard werkten in hun baan of 

in hun winkP.l en daarvoor dan een heleboel collectieve lasten moesten 

afdragen en dan zei je ja maar kijk daar nou eens daar wordt misbruik 

gemaakt van sociale voorzieningen en wij werken er hard voor. Een dreigende 

tweedeling. Daar werd niet over gesproken. Nu wel. Ik wil ook daar geen 

zand in de ogen strooien. De hele opgefokte tweedeling is alleen maar een 

poging om daarmee enige winst bij de verkiezingen te halen. Het gaat erom 

dat wij met z'n allen als maatschappij er tegenaan ~aan. En dat kunnen 

we alleen vanuit die moed en dat vertrouwen waar ik over sprak. En dat 

is de basis om ook de echte minima blijvend te helpen en dat moet 

gebeuren. Dat moet vaststaan, daar moet niet op worden gegrepen maar wel 

op een aantal andere overdrachten die nodig zijn. En dan constateer ik 

dames en herP.n mP.t vreugde dat er meer vertrouwen komt in de toekomst. 

Dat P.r ook meer wil komt om er tegenaan te gaan. En als ik dat zie dan kan 

ik met enige voldoening terugkijken naar de verstreken 2ijaar. Ik ben 

bescheiden enige voldoening. Want ook voor het kabinet geldt dat het er 

verder tegenaan zal moeten. Dat geldt voor ons allen specifiek voor dit 

laatste jaar en uiteraard ook voor de tijd die daarna komt, maar voor 

het kabinet voor het laatste jaar. Wij hebben beloofd als VVDers dat wij 

er werk van zullen maken, wij hebben er werk van gemaakt en wij bli~ven 

er werk van maken. Dank u zeer. 

Dank u wel" Het woord is aan de voorzitter van de tweede kamerfraktie de 

heer Nijpels. 

Mijnheer de voorzitter dames en heren vorige week werd in ons land massaal 

de verovering van de vrijheid nu zo'n 40 jaar geleden herdacht. Een 

herdenking van de overwinning op onderdrukking, rassenhaat en de vernietiging 

van alles wat de mensen dierbaar is. En er werd ne afgelopen tijd weleens 

een vraag gesteld of het nou zinvol was on iedere keer weer op die oorlog 

terug te komen. Is het wel nodig om zo werd dan gesteld jongeren daar 

iedere keer weer mee te confronteren. Ik denk dat het antwoord ja moet 

luiden. Niet zo maar je maar hatstochtelijk jac Want het verlies van de 

vrijheid is het meest rampzalige wat een volk kan overkomen. En daarom 

dames en heren is die jaarlijkse herdenking niet alleen noodzaak, maar een 

dwingende eis voor iedereen die onze democratie tegen gevaren wensen te 

beschermen. 
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Noodzakelijk omdat u moet beseffen hoe kostbaar en broos vrede, veilig

heid en welvaart zijn. We zijn nu 40 jaar verder. Er is rechts een wel

vaartsstaat opgebouwd die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. 

En dat betekent dat we zuinig moeten zijn en blijven op alle elementen 

die hierin van waarde zijn. Dat we moeten waken voor ontwikkelingen 

die de in- en externe veiligheid van ons welzijn bedreigen" Dat we 

bereid moe~ zijn steeds weer aan veranderingen in de samenleving aan te 

passen. Bereid moeten zijn vrede, veiligheid en welvaart. als norma~l 

gaan beschouwen. Maar toch leven we nu in een periode waarin we ons 

moeten bezinnen wat goed en wat fout is gegaan wat we daarvan kunnen 

leren de volgende 40 jaar. En daarom vanauonci in het kort. een paar 

opmerkingen over vrede en veiligheid en over welvaart en welzijn. 

Nog steedR wordt dag in dag uit overal in de wereld die vrecie en veilig

heid bedreigt. In west ~uropa is i~ dat opzicht een eiland van luxe en 

een wereJd die barst van de conflicten. Een wereld waarin ontelbare landen 

nog steeds mensen worden vervolgd} verdrukt en vernietigd. En liberalen 

maken in dat. opzicht geen onderscheid. We doen niet mee aan selectieve 

verontwaardigingo Of het nu gaat om Cambodja of om Afghanistan. 

Om Zutd-Amerika of zuid Afrika, om Polen of om Iran. Wat voor ons teJt is 

de waardigheid van de mens. De vrijheid van de burger om voor zijn of voor 

haar mening uit te kunnen komen. De mogelijkheid voor iedereen om zich t.e 

k~nnen ontplooien naar die eigen inzichten. En laten we daarbij goed 

beseffen dat zelfs in rlemocratische landen het. gif van onveri!raagzaamheid 

en eeweld zijn werk doet. En nat geldt ook voor ons lanrl dames en heren. 

Want ook bij ons wordt die vrijheid en die gelijkwaardieheid van mensen 

soms bedreigd. Natuurli.jk veel minder erg, onvergelijkbaar met elrlers 

in de wereld, maar toch moeten vooral liberalen waakzaam zijn de f~kkel 

van de vrijheid en van de verdraagzaamheid die de VVD vanaf 48 voor zich 

uitdraagt moe~ blijven vlammen. Dat is niet alleen onze plicht, niet alleen 

onze overtuieing. Het is de hasis van het liberale denken. Het is dat wat 

onf'l bezig hourlt, het is dat waar wij voor staan en het j_s dat waar we dag 

in dag uit voor willen vechten. Dames en heren bondgenoten van 40 jaar terug 

zijn ook de bondgenoten van nu. En de vrede en vrijheid die west europa 

na de 2e wereldoorlog heeft. gekend hebben we mede te danken aan onze 

bondgenoten. En bondgenoot zijn betekent niet dat we elkaar klakkeloos 

moeten napraten. In een bondgenootschap hoeft men niet. per definitie over 

van aJlef'l en nog wat dezelfrle mening te hebben. Sterker een rlefensiegemeen-

schap funktioneert alleen m~ar; kan alleen maar goed funktioneren als men 
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bereid is naar onderlinge kritiek te luisteren. M-ar fundamenteel voor een 

zinnig funktioneren van het bondgenootschap is dat men onderling solidair 

is, dat de partners bereid zjjn een evenredig deel te nemen in de 

lasten omdat men zich in internationalP conta~ten waardig o~stelt. 

En als ik het heb over een waardige opste-ling dan ~aat dat in ied~r 

geval niet op voor dat wat de partij van de arbeid de laatste maanden 

op het terrein van vrede en veiligheid presteert, Ik zeg dat dames en heren 

vanavond zonder enig leerlvermaak. Omdat ik het in feite diep droevig vind 

dat de grootste oppositiepartij zich met name op zo'n e~sentieel terrein 

gedraRgt op een wijze die niet overeen komt met haar lange democratische 

traditie. Ik doel op de uitspraken van den Uyl over de eind van dit jaar 

met de verenigrle staten te sluiten overeenkomst, voor de plaatsing van 

de kruisraketten en de uitlatingen van het kamerlid Steroerdink jn een 

brief aan enkele lerlen van het amerikaanse congres. Het is voor mij onhe

grijpelijk eieenlijk verbijsterend dat de heer den Uyl zonder blikken 

of blozen dnrft te beweren dat een internationale overeenkomst onder z'n ka

binet met een andere politieke signatuur zondermeer aan de kant mag worden 

geschoven. Hoe kan iemand met een internationale reputatie als den Uyl 

volhouden dat de net gesloten overeenkomst na de verkiezingen zomaar 

in ~e prullebak kan verdwijnen. En laten we duidelijk zijn de VVD betwist 

niemand, ik hetwist vanavond niemand het recht om tegen plaatsing van die 

raketten te zijn- En ook de VVD zou het een zege vinden als die plaatsing 

niet nodig zou worden doorrlat er tussen de sowjet unie en de verenigde 

staten een wapenbeheersingsakkoord tot stand zou komen, Maar als een 

legitiem zittend kabinet een overeenkomst afsluit met onze voornaamste 

bondgenoot, als vervolgens een parlementaire meerderheid haar goedkeuring 

hecht aan zo'n overeenkomst dan is h~t een fundamentele regel dat de minrler

heid zich daarbij neerlegt. 

Of die minderheid nou uit de VVD bestaat, uit de partij van de arbeid 

het CDA dat doet in feite niet ter zake. Iedere partij die op deze wijze 

omspringt met parlementaire besluiten die schaadt niet alleen het aanzien 

van onze parlementaire de~ocratie, maar spot ook met de internattonale 

fatsoensnormen. Nederland narnes en heren is geen bananenrepubliek dat 

verplcihtingen zomaar aan 7,ijn laars lapt. Nederland is een land van 

lRnge traditie, van internationale betrouwbaRrheid. En als het aan de 

VVD ligt zal het altijd zo blijve~. 
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Alsof het allemaal nog niet genoeg is heeft ook ~odd PvdA minister 

steroerdink nog een duit in het zakje willen doen. In een brief aan leden 

van het amerikaanse congres heeft dit pvdakamerlid op een hoogst bedenkelij~ 

wijze een uiteenzetting gegeven over het 1 juni besluit van het nederlandse 

kabinet zoals dat is goedgekeurd door de 2e kamer. En laten we ook in dat 

opzicht duidelijk "'ijn. Ieder kamerlid mag natnurl ijk brieven schrijven aan 

wie of wat hij wil. M~ar ook op dat terrein dienen rle fatsoensnormen 

in acht genomen te worden. Want waar blijven we als op basis van opinie

peilingen notabene een bondgenaatschap wordt geadviseerd, aan bondgenoten 

wordt geadviseerd om met de huidige regering maar geen zal<en meer te doen. 

Waar is men mee bezig al~ tegen een bondgenoot wordt gezegd je kunt overeen

komsten ~luiten zoveel al~ je wilt, als wij de baas zijn dan Qcheuren we ze 

doormidden. Wat is dat voor een soort redenering om te stellen dat als de 

huidige coalitiepartners een meerderheid zo11den krijgen de pvda automatisch 

in het kabinet komt. Voor~itter het is stuitend, het i8 ronduit stuitend 

om een partij rlie ook ministers heeft g<>han als al~ max van der Stoel op 

dit moment op internationaal terrein zo te zien zwalken. Maar laat er voor 

deze coalitie, laat het voor CDA en VVD nog eens een extra reden zijn 

om samen met onze bondgenoten eensgezind vastberaden en krachtig te streven 

naar verdere terugdringing van die zinloze wapenwedloop. Dat is wat wij 

ver~taan onder een liber!'lle vredespolitiek. Mijnheer de voorzitter dames en 

her~n in de afgelopen 40 jaar zagen we wederopbouw; stagnatie en ook 

achteruitgang- De bezjnning en herorientatie van de afgelopen jare~ die 

moest resulteren in een grondige vernieuwing van de peilers van on7.e 

welvaartsstaat heeft veel pijn en moeite gekost. Vrijwel geen enkele maat

schappelijke groepering is de afgelopen jaren gespaard gebleven. De mensen 

zijn soms boos, zijn soms verontwaardigd vanwege het beleid zoals dat nu 

wordt gevoerd. Het beleid dat ook ~iet altijd wordt begrepen. Of omdat men 

het niet begrijpen wil of omdat het kabinet en partij er niet in slagPn 

dnidelijk te maken waa"t"om sommige maatregelen onvermijdelijk zijn. Maar 

w<> zien op dit moment de eer<:'te -resultaten. We zien de resultaten van de 

gigantis~he inspanning die het ka~inet en regeringsraktiPS zich hebben 

getroost. Gijs van Ardenne heeft het een en ander voor 11 op een rijtje 

gezet en ik zal dat nu niet herhalen. Het was een duidelijke boodschap, 

een boodsr.hap ook met een duidelijk signaal. Maar daarmee zijn w.e er 

vanavond niet. Want urat uoor ons al~ VVD de komend<=! ja:ren, de komende 365 

dae-en uan fundamenteel belang js hoe we dit beleirl dag in, dag uit moeten 

uitdragen moeten uitleggen. En laten we wel wezen dat kan niet alleen met 

36 2e kamerleden. 
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Dat kan niet allePn met 17 leden van de e~rste kamerfraktie. nat kan 

nieT alleen door die 14 bewin~slieden die op dit moment in het kabinet 

hebben" Dat kan alleen maar als we dat als p~rtij gezamenlijk doen. 

Als we dat gezamenlijk doen in het besef dames en heren het k.an niet 

genoee gezegd worden op dit beleid de enige weg is waardoor ons land uit 

de ellende zal komen" En dat betekent vanaf vandaag de mouwen opstropen 

en de boer op om te vertellen wat ons bezielt en wat ons bPzighoudt. 

VoPr onze ontwikkeling in de komende jaren zijn 3 ondPrwerpen van essentieel 

helang. Te weten de technologie, het onderwijs en het informatie en media

beleid. En de ontwikkelingen op Technologisch terrein gaan snel. Zelfs 

razendsnel en de VVD juicht die ontwikkelingen toe" Waarom omdat het een 

welvarende samenleving mogelijk maakt waarin de individuele voorkeur 

een groot accent krijet, maar vooral ook omdat het de eigen keus is voor de 

burger dicht~rbij brengt. En wat liberalPn nu eenmaal bijna per definitie 

vertrnuwPn in plRatc: var1 wantrouwen koesteren tegen die technische voornit

gang. Ons vertrekpunt bij die technologische onTwikkeling is niet sturen 

ma!'lr stimuleren en niet remmen maar ruimte geven. En i.n d<>t opzicht 

blijven we ons telkenmale verbzen dan v~ de partij van de arbPid in hPt 

algemeen en de heer den Uyl tn hPt bijzonder. Omdat leek het Pr enige 

weken eeleden wel veel op dat den Uyl nit een lange winterslaa!' was 

ontwaakt, maar de ogen nog njet helemaal open had toen hij vertelde dat 

de overheid de samenleving moest voorbPreiden op een nieuw tijdperk. 

Alsof dames en heren de jeugd in ons land op dit moment al niet even ver

trouwd is met een home computer als de heer den Uyl met het zingE'n van de 

internationale. Hoewel ik heb h@ren fluisteren dat hij na bijna 65 jaar 

zijn lijflied nog steeds niet uit het hoofd kent" Voorzitter de computer

ontwikkeling van afgelopen jaren is niet te danken aan de overheid maar 

is te danken aan het bedrijfslPven. En vooral de inzichten van PvdA en 

VVD op het terrein uan tie tPchnologie die tonen op perfecte wijze aan 

hoe verc:chillend socialisten en liberalen aankijken tegen die zPlfstandige 

burger. Bij ons is het die burg~r die zelf zijn eigen weg 7,0ekt. F.n zij 

die menen dat de overheid de samenleving moet voorbereiden op een nieuw 

tijdperk die maken in fejte een denkfout. Onze samenleving die verandert 

zichzelf en zo'ioende stapt zij in dat n.ieuwe tijdperk en leert er ook 

ze-f mee te leven. En de rol van de overheici is in dat alle~ SlPchts 

bescheiden en dient daT ook in liberale visie te zijn. Een overheid die 

ons gaat voorbereiden zal het nooit kunnen laten ons nok te gaan sturen. 

En dat stuur dat houdAn wij als liberalen graag zelf in handen. 



Band 5 

Blad 89 

Voorzitter het is en blijft uiteraard wel de taak van de overheid en 

particulieren om goed onoerwijs af te leveren. We hechten aan onderwij~ 

dat kwaliteit- en ~restaties voorop stelt en dat aansluit op de echte behoeftE 

jn de samenlevinga Onderwijs dat vooral rust kent en niet voortdurend 

als objet::>t vAnuit de 60er jaren overgewaaide experimenten WOT'dt gebruikt. 

Het ond~rwijs vooral dat aaneep~st wordt aan de mogelijkheden van het 

individu. En wederom den Uyl repte op het recent~ partij van de arbeid

congres over de scholingskloof en de onderhuidse weerstand tegen de techniek, 

Ook d;:~t was een uitspraak om u over te verbazen. Want als er een partij is 

geweest die vrijwel ?.Onder onderbreking~n angstig tegen die njeuwe t~chno-

1ogiën heeft aangekeken dan was het wel de partij van de arbeid. Het 

was i.mmer den Uyl die in de 70er jaren met het idee van de automatiserings

heffing kwam. Het was de toenmalige mini~ter president den Uyl die in zijn 

beT'uchte nijmeegse rede pleitte voor een bewuste rem, tempo waarin 

technische vernieuwingen in onze economie met name nok in onze industrie 

zouden !'loeten worden toegepast. En het was eveneens den U~l d:ie pleitte 

voor het afremmen, wellicht geheel stoppen met het supersonische lllcht

verkeer. En bet was diezelfde rten Uyl rlie pleitte voor een selectieve 

toepassi.ng van de computerisatie. En als er dan mijnheer de voorzitter 

dames en heren als er dan in ons lanrl al sprake is van een schoningskloof 

als er al weerstanden besta;:~n tegen die techniek dan zijn die veroorzaakt 

door de fat~listische uitspraken in het begin van de jaren 70 en door het 

toen populaire doedenkene Dan zijn rlie weerstAnden ingegeven omdat de tech

niek en het tPchnisch on.deT"wijs te lang aJ s ondergeschoven kind werd 

hehandeld. Dan is dat mede het gevolg van het feit dat nog maar 5 jaAr 

geleden de vraag op -en VVD rongres om prestatiegericht onderwijs dat door 

de pa~tij van de arbeid werd afgewezen om dat onderwijs op te leiden voor 

prestaties; dat onderwij~ uitsluiten opleiden vonr algemene vorming. 

En gelukkig is die tijd voorbij. Maa~ we moeten waakzaam blijvAn. 

Voor alles v.ren~t de vvn ru~t aan het onderwijsfront. Rust voor de kineieren 

die we aan het- onderwijs toevertrouwen. Rust voor de mensen die dat- onrler

wijs geveno Rust voor de ouders die het beste onderwi.is voor hun kinderen 

willen hebbPn. Dat was en blijft onze boodschap aan het kabinet. 

Ons welzijn hangt in belangrijke mate af van een goede materiele bAsi~ 

die mede wordt gevormd door gebruikmaking van de techniek van goed onderwijs 

en door een gezonde economie" En ik trap bijna eigenlijk een open deur in 

als ik vandaag vaststel dat op mediaterrein die nieuwe technische moge

lijkheden nog te weinig kans hebben gekregen. Nog steeds WOT'dt er onvoldoend 

ingespeeld op de veranderende behoeftes van rle mensen. Maar dit kabinAt heef 

de moed gehad gevestigde monopolies en belangen t-e doorbreken. 



Band 5 

Blad 90 

De medianota zoals die door de 2e kamer is geaccepteerd is in ie~er geval 

een behoorlijke stap in de richting van de nieuw ~estel. En het wachten 

is nu op de mediawet die het vernieuwde bestel moet vastleggen. 

DamPs en heren in ons p~rlement worden bP.sluiten genomen bij meerderheid. 

En die meerderhei~ heP.ft in de discussie rond de merlianota aangegeven hoe 

dat nieuwe bestel e,.,.uit moet zien, En ik bE>n daarom verbijsterd, ronduit 

verbijsterd over het feit dat de NOS nu een jnridisrhe !lrocedure probeert 

te ve,.,.hi~de,.,.en dat rlie mediawet bij de 2e kamer word~ ingediend. 

w~ar ?:ijn we in ons land mee bezig, wat is dat voor onzin. De NOS die v~n 

A tm Z door de overheid wordt betaald de uitvoering van een democratisch 

genomen besluit probeert te boycotten. Is het niet te gek om over te 

praten dat het- gooise imperium via een gerechterlijke aktie tracht een 

democ-ratisch proces te dwarsbomen. Iedereen mag uiteraard na!:!.r dP rechter 

stappen, maar w~t dP N08 deze week heeft gepresteerd vind ik verwerpelijk 

onner ~aat en eigenlijk niet te accepteren. De vice premier heeft zojuist 

iets gezegd over de stand ~an ?-aken rond het crimin~litei~s bestrijdingsplan 

En ~ls ik hem goed heb ~eg-repen staat het hele kabinet achter het plan maar 

zoekt men nog naar een bP.drag van zo'n 200 miljoen gulden. Ik ben er 

eigenlijk een hee~je hoos over. Voo-r de ~echtshannhaving geeft de nederlands• 

ov~rheid zo'n 5 miljard gulnen rer jaar uit. Dames en heren dat is nauwe

lijks 3% van de totalP uitgaven die zo'n 160 miljard bedragen. Is het nan 

nie+ wat- droevig dat 200 miljoen voor zo'n belangrijk pl.an vandaag niet te 

vinden was. En ik ?:eg daarom vanavond tegen he~ kabinet in het regeer

akkoord hebben we met elkaar afge8prnken dat de bestrijding van c-rimi nal i

teit en vandalisme financieel prioriteit zou krijgen. Die 200 miljoen 

van het plan van Korthals Altes en Rietkerk is een druppel op de gloP.iende 

plaat. 200 miljoen over 14 departementen betekent 14 miljoen per departement 

Ik reken erop en zeg dat vanavond heel ui tdrukkel:i jk ook nam~ns 1• dat het 

criminaliteitsbestrijdingsplan volgende week moet worden vastgesteld. 

Het moet klaar zijn met het gepraat. Korthals Altes en Rietkerk moPten 

volgende week aan de slag. Voorzitter ik rond af. In de afgelopen 40 

jaar is er veel gebeurd om trots op te zijn, mRar ~r is ook veel misgegaan. 

We hP.bbPn veel geleerd en we doen nat nog steeds en daarom kiest de VVD 

voor de volgende 40 jaar voor Pen samenlP.ving waarin werk is voor iedereen 

die werken wil. Waa-rin goede sociale voorzieningen bestaan en de mensen 

die het echt nodig hebben. Waarin een extra inspanning weer wordt- beloond. 

Waa-rin onze kinderen het onderwijs krijgen wat- past bij hnn aard en bij 

hun aanlPg. Waarin we onze vei l.igheit:! regelen in bondgenootsrhappelijk 

ve,.,.band. De VVD zal blijven doen wat nodig is. 
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Dames en heren de algemene vergadering wordt thans voortgezet in de 

wandelgangen bij de muziek Pn bij de stands waar u onderling van gedachte 

kunt wis,::;e!E~n. Morgenochtend om tien ga"'n we formeel met elka-r verder. 

De vergadering is geschorst" 

Wilt u uw plaatsen innemen dan k,_,nnen we met de vergadering verder 

g~an. 

De vergadering is heropend. 

Het agendapunt dat nog voor gisteren was gepland maar waarmee we vandaag 

verder g~an bet~ef+ het beleid van het honfdbestuu~. Dames en heren 

bij het bepalen van het beleid heeft het hoofdbestuur zich meer dan ooit 

l~ten leiden door het besef dat het vooral de vrijwilligers tussen aan

halingstekens de vrijwilligers zijn waar de partij op rlrijft. Heel de 

partij, gewone leden, maar ook volksvertegenwoordjgers mag ik er best eens 

vragen er bij stil te staan dat het zonder de afdelingsbestuurders, de 

propagandisten, de kame~centralebesturen ach teve~l om op te noemen, maar 

het zijn wel globaal 5000 mensen absoluut niet 7.0U eaan. Partijcommissies 

7.ijn al en zullen nog meer ten dienste van de partij gaan werken. Voor

bereiding v~n thema~ongressen en partijraden het is aan de 0rde van de 

dag. Nu al is onder ~anvoering van de heer Hilarides een beleid voor de 

nieuwe commi,::;sies die na 1986 nR de 2e kamerve~kiezingen van start zull.en 

~aan in voorbereiding en het uitgangspunt daarbij is dat de commissies 

nog dichter bij de partij zullen staan met andere woorden dat de advies

fun'kti~ aan het hoofdbestuur aan de partij nog meer benadrukt wordt. 

Dames ~=>n heren VVDexpres dat is naa,. de mening van het hoofdbestuur de 

grootste vondst van die la"'tste jaren in het kader van de ve~beterde 

communicatie in de partij ~et name tussen de haagse politiek en het 

kader van de partij. Het best merk je de waarde van vrijheid en democratie 

als er eens gebeld wordt door een afdelin~sbestuurder met een noodkreet 

uan ik heb een afdeline;svergadering gehad en men was allemaal zo boos want 

enz. en dan weet ik n"' 40 co:econden telefoongesprek reeds of die afdelings

voorzitter geabonneerd is op VVD expres of niet. En dat vraag ik dan ook 

direkt en als het antwoord dan nee is dan zeg ik zou u dan eens niet doen 

want r!an had u mij niet hoeven bellen. Ik verzeker u dat dat medium voor 

het karler een geweldig instituut is en ik druk nogmaal,::; er rlringend bij u 

op aan vooral die VVD expres zorg~ruldig te bestuderen en te behandelt:>n 

ook naar uw vergaderingen toe. In afdelingshlarlen kunnen voor de 9fdelingen 

interessante stukken worden overeenomen dat werkt uitstekend. 
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En ik denk dat de partij aan degene die dat blad maken iedere week weer 

de redaktiecommi~sie en de mensen op de koninginn~grRcht dat we rlaar 

erg veel dank aan verschuldigd zijn. De kwaliteit van het blad zullen 

we streng bewaken en we zullen nog meer proberen ook wat algemene stukken 

wat algemeen politieke stukken met een belang op wat langere termijn erin 

op te nemen. Dames en heren de Haya van Somerenstichting is zeker dit 

jaBr op gewone leden gericht. op ~andidaten voor gemeenteraden met name 

We staan voor een uitermate belangrijk vergaderseizoen omdat zeer veel 

mensen juist nu geïnteresseerd zijn in het volgen van cursussen. 

We horen dat, we merken dat aan alle kanten. De belangstelling is 

aanzienlijk in deze tijd en het belein va~ het hoofdbestuur van de 

Haya van Somerenstichting moet ik eigenlijk zeggen is er op gericht de 

partij agressief te benaderen vonr het volgen van die cursussen. En nou 

is agressief natuurlijk tussen aanhalingstekens maa~ het. is werkelijk de 

bedoeling dP leden van de partij er op te wijzen dat die cursussen werkelijk 

van heel groot belang zijn wil men in de politiek zich verder ontplooien. 

De problemen rond het jongerenbeleid die lijken gelukkig te verminderen. 

Het was niet mogelijk een complete rapp0rtage aan u voor te legeen omdat 

het allemaal nog te kort isna de algemene vergadering in Dordrecht vier 

m aanden geleden, maar de commissies die toen met elka<>.r h~bben afge

sproken te zullen instellen die zijn inmiddels aan het werk en ik moet u 

zeggen dat het mijn indruk is dat de tegenstellingen die er zo hier en 

daar zijn gelukkig afnemen. Men is uitermate redelijk bezig en bezield 

door de wil er samen uit te komen niet het grote gevaar vBn 2 jongeren

organisaties 7 ich te laten voltrekken en ik moet u zeggen dat zowel 

vertegenwoordigers van de jongerencontacten ook de JOVD uitermate con

structief samenwerken, de stemming is zeer verbeterd. Ik denk dat 

taaie volharding van de heer Ginj-ars daaraan niet vreemd is. Dames en 

heren het financiele beleid van de partij is problematisch. Hoewel de 

contributiebetaling voor het jaar 19~5 bepaald bevredigend verloopt.. Juist iJ 

die tijd dat die contributienota verzonden werd was het niet allemaal 

even vrolijk en toen hebben wij ons hart vqstgehouden of dat niet voor 

veel mensen aanleiding zou zijn om die acceptgiro ~aar even enige tijd vast 

te houden. Nou dat js gelukkig niet gebeurd. We liggen ik meen van 0,7% 

achter van vorig jaar en dat is bevredigend zoals ik zei. Wel dat financiele 

beleid is pro~lematisch. We he~ben te maken met e~n uitermate lastige penninf 

meester; maar dat hebt u gisteren ook al ervaren. Maar die penningmeeste~ 

wordt wel steeds door de voorzitter gesteund; dus wat dat betre~t rooien 

we het wel in het hoofdbestuur. 
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Dames en heren de heer vd Boss~he heeft leiding gegeven aan wat wij in 

de wandelgangen in het hoofdbestuu~ zijn gaan noemen de werkgroep 

Wolfheeze. Daar is gesproken over het funktioneren van het hoofdhestuur 

mijnheer Meijeran heeft daRr gisteren al naar gevraagd. De hoofd

bestuursleden hehben zoals u weet in zekere zin -en dualistische funktie. 

Ene kant zijn ze bestuurder van de partij, aan de andere kant verte~en

woordiger van de kamercentrale in dat hoofdbestuur. Het hart van het 

ene hoofdbe~tuurslid ligt in die kamercentrale ik zit hier voor mijn 

kamercentrale en i.k zal wel zien wat er verder gebeurt. Het andere 

hoofdbestuurslid zegt nee ik bestuur de partij en ik zal mijn kamer

centr~le wel informeren. Wel dat spanningsveld dat loopt toch door dat 

hoofdbestuur heèn en we zijn jaren ~ezig geweest om te zien hoe we zonder 

een radikale wijziging van de structuur in de partij van het opheffen van 

het hoofdbe~tuur, het maken van een pRrtijbestnur met een klankbord 

groepen, a~viesgroepen, stuurgroepen wel vele suggesties hebben ons 

~aarover bereikt in de af~elopen maanden heeft het hoofdbestuur een 

hele dag verg_aderd in WolfheezP. en P.en aantal zaken op een rij gezet en 

we zijn er goed uitgekomen" In die zin dat het hoofdbestuur zich meer 

zal bezig houden met hoofdlijnen van zowel de politiek als de bestuurlijke 

organisRtie in de P~'~rtij en dat het dagelijks bestuur dP. voorbereiding 

van het beleid en. de 1.d tvoering van het beleid zorgvuldig aan dat hoofcl

best~·ur '7al :rapporteren. Kortom we hebben nu een hoofdbestuursvergadering

gehad volgens de nieuwe for~ule. Dat was volgens vel~ indruk al een 

hele verbetering. Overmorgen krijgen we een nieuwe k~ns en dan zullen 

we proberen het nog weer eens bete~ te doen. En we rekenen er op dat we 

daarmee het besturen van de partij alleen maar kunnen ve~beteren. 

Dames en heren de heer "d Bossche is voorts bezig met het afwerken van 

de beslui tvormin~ over de bijzondere beslui t•.rorming en ik kan u zeggen 

dat de behandeling van het verkiezingsprogramma ~olgens die lijnen zal 

kunnen pl~ats vinden. Vervolgens dames en he~en de sector buitenland. 

Een uitermate belangrijk gebeuren staat voor de deur en dat is het congres 

van de europese liberaal democraten dat over enkele weken in Groningen 

zal worden gehouden. Begin juni 4 tot 8 juni clan hebben '.'-'e voor het eerst 

sinds tien jaar meer dat ELDcongres in Nederland. Er wordt in het hoofd

bestuur door het algemeen secretariaat de heer Ditmar en vooral ook 

door de kamercentrale Groningen en de afdeling Groningen uitermate hard 

gewerkt om onze honderden buit~nlandse geestverwanten warm tP onthalen. 

Ik denk als ik zo d;.e vnorhereiding zie vorderen d~.t we een heel goedP. 

beurt ~unnen maken. In het bestuur in het d~gelijks bestuur van de europese 

fecter?ti~ komen dit jaar nogal wat mutatiP.s voor omdat de voorzittP.r 
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en de voce voorzitter lid zijn geworden van de europese commissie en 

daarom zijn daar vervanger~ nodigo Zij worden in Groningen 0ver een 

maandje worden zij gekozen" Ik moet u zeggen heel eerlijk dat de invloed 

van de VVD in de ELD op dit ~oment niet overhoudto Niet bovenm~tig is. 

Er is een tijd gewees+ dat we de algemeen secretaris h~ddPno Er is een 

tijd geweest ~at er ook op anderP punten meer invloed wasa Nu is dat 

weer teruggelopen , In het nieuwe dagelijks bestuur zaJ ook geen VVDer 

vertegenwoordigd zijn enkel omdat we niet voldoende vooraanstaa.11de 

men~en konden ?anbieden aan de ELD. Deels door tijdgebrek, deels door 

onverenigbaarheid van funkties" Ik vind dat we er rekening mee moeten 

houden dat wij in de komende jaren dRt zullen moeten versterken. 

De liberale internationale daar hebben we een omgekeerne ontwikkelinga 

De invloed van de vvn is daar de laatste tijd a<>nzienlijk toegenomPna 

Vooral omdRt er in het hoofdbestuur het besluit genomen is dat wij de 

werkza<>mheden in de liberale internationale als partij zeer serieus willen 

gaan opvatten en het niet moer alleen willen overlaten aan rle groep 

Nederland van de liberale internationale. Het i~ ui+voerig besproken 

met de groep Nederland, de wijze waarop de partij nu wat meer betrokken 

wil zijn. Daarover zijn ook gelukkig geen moeilijkheden ontstaana 

Tijdens het congres wat vorig jaar in Tel Aviv i~ er een grote VVD dele

gatie geweest en dat heeft in de kringen van de liberale internationalo 

grote indruk gemaakt en zod<>t je dan ook onmidrlellijk ziet dRt de invloed 

van de partij toeneemt. Dames en heren de rropaganda staat vanzelfsprekend 

voor een geweldig grote krachtproefo De h-er Verwaaijen is nu al samen met 

de campagneleider de heer Houterman bezig hoofdlijnen uit te 7,etten voo,.. 

de campagnes voor gemee~teraansverkiezingen en de tweede kamerverkiezingo 

Heel duidelijk is en ik zeg dat nog maar Aen~ weer dat door het hoofdbestnur 

de verkiezingen van volgl"nd jaar worden ge:üen al,:: de verkiezingen voor de 

gemeen,ter::~ado Het is niet zo dat gezl':'gd wordt ach nou ja diP gemeenteraads

verkiezingen daar moeten de afdelinge~ zi~h maar mee redden. Nee heel 

het bPleid is erop gericht het is zo dat wij weten dat die gemeenteraads

verkiezingen gewonnen moeten wo,..den omdat het anders bij de 21" kamer

verkiezingen al veel moeilijker wordtaHP.t beleid v::~n Verwaaijen is erop 

gericht deze keer nu eens heel nadrukkelijk afdelingvriendelijk te zijn~ 

nat wil zeggen de vrijwilligers in het land dienen noor het hoofdbestuur 

zorgvuldig te worden begeleid en alle gelegenheid te krijgen tijdig 

af te stemmen. Dames en heren de partijvoorzitter heeft me de portefeuillP 

politiek vrolijker tijden gekend dan de afgelopen winter. Ge~~kkig is er 

een zeer goed overleg tot stand gekomen, niet dat het daarvoor niet was. 
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Maar de lijnen zijn nogeens aangetrokken met frakties en bewindslieden. 

Nieuwe lijnen zijn getrokken we hebben inmiddels de blikken op vooruit 

gezet, we kijken niet meer achterom. Ik denk dat dat een goede zaak 

is. De donderwolken zijn overgetrokken en ik heb de overtuiging dat 

met het funktioneren zoals dat nu gebeurt het een stuk beter zal gaan. 

Dames en heren een belangrijke ontwikkeling in de partij zie ik in de 

verbeterde realtie, de grotere waardering die door de partij wordt 

opgebracht voor het algemeen secretariaat. Daar zijn ook een aantal 

redenen voor, concrete reden. In de eerste plaats is de ledenadministratie 

in de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd en klachten, natuurlijk zijn er 

altijd wel klachten, maar zoals we dat drie, vièr jaar geleden hadden 

bij kamercentralebezoeken een grote reeks van problemen omdat lijsten niet 

klopten en noem maar op, het is gelukkig allemaal verleden tijd. Er is 

geautomatiseerd, prachtig geautomiseerd, mensen zijn daar ook sterk bij 

betrokken geraakt, staan er ook helemaal achter en die problematiek 

is gelukkig over. Daardoor is er veel minder friktie met de afdelingen 

en dat is voor het algemeen secretariaat ook zelf uitermate plezierig. 

Dames en heren als partijvoorzitter zie ik als geen ander de enorme 

prestaties van het algemeen secretariaat zowel naar kwaliteit als naar 

kwantiteit. Wat mij betreft zou ik het algemeen secretariaat, de algemeen 

secretaris en de medewerkers op de schouders door de zaal willen dragen 

maar gelet op het postuur van de algemeen secretaris en van mij • 

Het is een partij met ongeveer 100.000 leden dat is niet veel minder dan 

PvdA en CDA. Als we zien wat wij allemaal doen als partij wat we zijn gaan 

doen in de loop van de jaren en we vergelijken dat met Pvda en CDA ik heb he1 

daar met mijn collega's een enkel keer over dan is het bijna niet te 

begrijpen hoe we er nog steeds in slagen met iets van 20-25 mensen de touwtjE 

aan elkaar te knopen als u bedenkt dat er bij de andere secretariaten ongeveE 

2 keer zoveel mensen zijn en daarnaast nog een aantal bestuurlijk profes

sionals. Kortom wij mogen uitermate tevreden zijn en mijn indruk is dat 

de mix op ons algemeen secretariaat, de mix tussen medewerker welliswaar 

maar toch ook vrijwilliger zijn. Dat die mix de enorme motivatie geeft 

aan de mensen om de organisatie op de been te houden. Ik wil de staf Wim 

van de Berg, Tineke Tangel, Ans vd Broek, Hugo Ditmar, Kees vd Meer 

sinds korte tijde Herman Lutke en dan tot 1 mei mevrouw van der Loo 

en verder alle medewerkers zeer bedanken voor de enorme inzet, grote 

betrokkenheid. We kunnen er absoluut niet zonder. Zeer bedankt voor alles 

wat u voor de partij doet. Ik moet nog een stembureau benoemen voordat ik 

u het woord geef over het beleid van het hoofdbestuur. Mag ik vragen 

aan mijnheer Rotscheid uit Rolde, mijnheer Bekkers uit het limburgse, 
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mevrouw Reesink uit Sneek, mijnheer de Jong uit den Haag en mevrouw de 

Water uit Capelle achter mij plaats te nemen. 

Wel beleid hoofdbestuur wie van u mag ik het woord geven. 

Derks uit Nieuwegein. 

Wij hadden ten aanzien van het beleid van het hoofdbestuur een motie 

ingediend en met enige moeite heb ik uit uw toespraak begrepen dat er 

althans een aantal dingen gedaan worden om de strekking van de motie uit 

te voeren. Dat betekent dus dat ik eigenlijk moet concluderen dat het hoofd

bestuur op zich wel achter deze motie kan staan. En mijn vraag is allereerst 

aan u neemt u de motie over want dat heb ik in het advies gemist. 

Ik denk dat de motie inmiddels door de feiten is achterhaald. Ik zou u 

willen vragen om hem in te trekken. 

Die vrijheid heb ik van de ledenvergadering niet en bovendien denk ik dat 

het best verstandig is om u deze motie als steun in de rug te geven. 

Ja maar we zijn uitermate gevaarlijk bezig met elkaar als we hier opdrachten 

hebben van de vergaderingen van afdelingen dan de vrijheid niet hebben om 

moties in te trekken terwijl ontwikkelingen op een algemene vergadering 

een bepaald beeld geven inmiddels. Dus u bent hier zonder last of ruggespraa~ 

Dan nog voorzitter gaat het terugnemen van de motie tegen mijn persoonlijke 

inzichten in. 

Ja ik moet u zeggen dat ik die motie toch ontraad want ik vind daar een 

toon uit spreken alsof het hoofdbestuur niet alles doet om het allemaal 

zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik denk dat ik teleurgesteld ben over 

de motie zeker nadatgene wat er gisteren is gezegd en na wat ik zojuist 

in mijn inleiding erover heb gezegd denk ik dat het niet nodig is om die 

motie aan te nemen. 

Dan voorzitter mag ik u wijzen op het feit dat de motie op geen enkele 

wijze de inzet van het hoofdbestuur onderuit haalt. Dat het hoofdbestuur 

slechts uitgenodigd wordt om te bevorderen dat het op dit moment 

ingezette beleid doorgaat. Dat voor mijn gevoel dat een heel duidelijk 

positieve constatering is. Dat ik uw negatieve opmerking dus in feite 

niet begrijp en dat ik me niet kan voorstellen dat het hoofdbestuur 

ongelukkig is met een duidelijke steun in de rug. 
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Maar u nodigt het hoofdbestuur uit dat het beeld op een meerevenwichtige 

wijze wordt uitgedragen. Ja wat moeten we daar nou mee. Dat is toch niet 

een concreet voorstel. U besluit dat het hoofdbestuur moet worden uitge

nodigd. Dat is heel vriendelijk van u, maar ik kan daar geen k~t mee op. 

Als u iets vindt en zegt dat er iets gebeuren moet concreet en duidelijk 

en helder dan zeggen we nou daar zijn we voor of tegen. Maar voor of tegen 

een uitnodiging. 

Voorzitter mij dunkt dat niet zo opportuun is om de gebeurtenissen v~ 

de afgelopen ma~den wellicht jaren nogeens allemaal de revue te laten 

passeren. 

Dat lijkt mij ook niet. Dan gaan we over tot een stemming als u daar 

behoefte aan heeft. Rose kaarten voor de motie v~ Nieuwegein. Tegen. 

Groene kaarten voor, tegen. Geel voor, tegen. Uw motie is verworpen. 

Wie verder nog over het beleid van het hoofdbestuur. 

Voorzitter nog een punt we zijn in Nieuwegein gewend om een jaarplanning 

te maken en in die jaarplanning hebben we al een vrij groot data moeten 

reserveren voor ondermeer het in de afdeling bespreken van de groslijst 

voor de tweede kamer, de groslijst voor de gemeenteraad enz. Wat wij missen 

zijn de termijnen waarbinnen het landelijk verkiezingsprogram besproken 

moet worden en het zou heel erg fijn zijn als die termijnen v~daag bekend 

konden worden. Per slot van rekening ook in de afdeling werken we met 

vrijwilligers. Het zou heel fijn zijn als we enige mate op tijd die 

vrijwilligers duidelijk konden maken in welke periode er van hen iets wordt 

verwacht. 

D~k u wel. 

Voorzitter Marije afdeling Hilversum. U hebt het daarstraks gehad over de 

toenemende invloed v~ de VVD in de liberale internationale. Ik wou vragen 

op welke wijze die invloed wordt uitgeoefend ten aanzien van de Oosten

rijkse vrijheidspartij. 

Dat is een goede vraag dank u wel. Iem~d ~ders nog van u. Niem~d. 

Het antwoord op de eerste vraag over de termijnen voor het verkiezings

program is dat wij het concept voor de planning inmiddels gereed hebben. 
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Het zal in de komende week besproken worden in het dagelijks bestuur. Ver

volgens zal overleg gepleegd worden met de commissie om te bespreken op 

welk tijdstip het concept definitief gereed kan zijn. Ik verzeker u 

dat op basis van de algemene vergadering die in januari is gepland 

er ruimschoots de tijd zal zijn voor de partij om de discussie te voeren 

zoals we dat met elkaar willen. Het zal zo zijn vermoedelijk dat het 

verkiezingsprogramma ergens half augustus moet worden gepubliceerd. 

Het kan nog ietsje later zelfs. Nou dat concept dat ligt er nu maar over

eenkomstig de lijnen van de commissie bijzondere besluitvorming zal het 

zonder probleem verlopen. En ruimschoots voor de zomer voordat u bij de 

planning van het vergaderschema voor het volgende seizoen daarmee rekening 

kunt houden, ruimschoots voor de zomer bent u precies op de hoogte van het 

tot stand komen van het verkiezingsprogram. De oostenrijkse vrijheidspartij. 

Heel eerlijk gezegd ik heb geaarzeld of ik het in mijn inleiding zou zeggen. 

Wij hebben het er niet bij laten zitten. Er is een onderzoek ingesteld 

door onze secretaris buitenland met Oostenrijkse relaties en wij hebben 

de indruk dat de Oostenrijkse vrijheidspartij niet een partij is waarmee 

wij als VVD ons graag identificeren. De heer van Bernmelen gaat deze maand 

naar een bestuursvergadering van de liberal international in Reijkjavik 

en hij zal daar aankondigen dat als volgend jaar het congres van de liberale 

internationale inderdaad in Wenen is dat de VVD daar dan niet aanwezig zal 

zijn. Voorts is het zo dat gevraagd zal worden om een commissie in te 

stellen die moet onderzoeken hoe het nu precies zit met die oostenrijkse 

vrijheidspartij, in die zin dat het ook binnen de liberale internationale 

duidelijkheid verkregen wordt. Die commissie zal moeten rapporteren of het 

congres in Madrid in september van dit jaar zodat dan ook de positie van 

de oostenrijkse partij een besluit genomen zou kunnen worden. Dat in antwoorc 

op uw vraag over die oostenrijkse liberale partij. Iemand nog naar aan

leiding hiervan. Niemand. Zeer bedankt dan sluiten we hiermee de behandeling 

van het beleid van het hoofdbestuur af en zijn we bij het volgende agendapun· 

dat is het beleid bespreking van het beleid van de hoofdredakteur van 

vrijheid en democratie. Mevrouw Dijkman hebt u nog behoefte aan het houden 

van een inleiding over dit agendapunt. Niet dank u. Dan wil ik graag de 

algemene vergadering in de gelegenheid stellen tot het bespreken van dat 

beleid. Iemand van u die daarover het woord wil voeren. 

Kamercentrale den Haag. 

De kamercentrale is tevreden over de uiterlijke verzorging van vrijheid 

en democratie. Alleen we hebben toch een aantal inhoudelijke kritische 

punten. 
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Wij vinden namelijk dat het meer een mededelingenblad voor de leden is 

geworden en we vinden dat het weinig een kritische noot in hoorto 

Het is meer een applausmachine zowel voor de frakties als voor de ELD 

fraktie en een weinige kritische benadering van het hoofdbestuur ten 

opzichte van de kamerfraktie en de bewindslieden. Wij zouden ook graag 

willen weten en graag willen vragen van of er wat meer gelegenheid voor 

de leden kan worden ingebouwd om hun zegje te doen in vrijheid en demo

cratie. Dan heb ik ook nog een laatste vraag en dat is met name over de 

spreekbeurten in van A tot z. Er worden alleen spreekbeurten van kamer

leden in vermeld, maar het kan best ook weleens voorkomen dat er een 

belangrijk provinciale statenlid of gemeenteraadslid spreekt en zou dat 

ook voortaan vermeld kunnen worden in van A tot z. Dank u wel. 

Marije afdeling Hilversum. 

Ik had een vraag ingediend ik heb daar ten onrechte punt 22 bij genoemd. 

Dat was bij dit agendapunt namelijk een vraag vanuit de afdeling Hilversum 

inderdaad of ook meer ruimte kan worden ingeruimd om leden hunzegje te laten 

doen. 

De motie van Nieuwegein ja. 

Ja voorzitter een belangrijk deel van wat te zeggen is is door de vertegen

woordiger van de afdeling den Haag gezegd. Ik heb daar eerlijk gezegd niet 

zo bar veel aan toe te voegen behalve dit. Het lijkt mij dat iemand die de 

hoofdredaktie over een blad voert in de introducerende artikelen de leden 

in feite moet uitnodigen tot kritisch zijn. Dat ontgaat mij in die inleidend, 

artikelen weleens. Ik heb een enkele keer weleens het idee dat in die arti

kelen elke discussie op voorhand toegeslagen wordt. En van mijn kant zou 

ik de hoofdredakteur gaarne nog willen vragen of misschien in die zin in 

haar intro's iets meer openheid te betrachten zou zijn zodat ik niet het 

gevoel heb van tevoren al duidelijk te weten dat het toch geen zin heeft 

tot kritische gedachte te komen. 

Niemand meer. Dan geven wij het woord aan mevrouw Dijkman. 

Er zijn van dire mensen vragen gekomen alleen van de laatste weet ik niet 

de naam. Ik begin met de heer Jacobse. Meer mededelingenblad. Wij hebben 

per jaar 18x24 pagina's en niet meer dan dat en daarin moet alles worden 

vervat. Dat geeft dus vrij weinig mogelijkheden. Het ombuigen van a tot z 

tot wat het nu is dat houdt namelijk in dat we anders in de oude vorm drie 

pagina's nodig zouden hebben alleen voor die mededelingen. 
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U vindt misschien niet dat het geeft, maar een heleboel andere mensen 

vinden dat 3 op de 24 toch wel ontzettend veel. Iets anders is namelijk 

en dat hoor ik ook bij de laatste spreker van vanmorgen dat is namelijk 

meer gelegenheid voor de leden om een aantal dingen naar voren te brengen. 

Het is overigens in deze zelfde algemene vergadering drie jaar geleden 

bepaald dat het 100 woorden zou zijn om zoveel mogelijk mensen aan bod 

te laten. Namelijk niet om lange verhale op te nemen. En het punt is 

namelijk nu dat wij proberen zoveel mogelijk reakties mee te nemen maar 

ons wel aan die honderd woordenlimiet moeten houden die ook door de 

algemene vergadering op zeker moment vertaald is. Dat was eigenlijk ook 

het punt van de heer Marije die is daar op terug gekomen. De leden moeten 

worden uitgenodigd kritisch te zijn. Nou ja als dat zou kunnen erg graag ik 

probeer dat zeer regelmatig maar dat weerwoord erop gebeurt niet zo gek 

veel. Op zeker moment is het wel gebeurd er is toen een stuk verschenen 

over ik geloof dat dat was staatsleden, raadsleden zonder las.t of rugge

spraak. Daarop is onmiddellijk gereageerd door iemand uit Overijssel. 

Dat is afgedrukt geweest. Ik heb het geprobeerd een tijdje geleden met 

de politie wetgeving was een hangijzer in het geheel. Het stuk was 

geschreven iemand zou er op reageren en dat gebeurde nooit. Af en toe de 

discussies worden gewoon niet door de leden opgepakt als ze gestart 

worden. Ja dan sta ik ook voor het blok. Laat ik het even zo zeggen. 

En bovendien had ik wel enigszins de indruk dat wij het laatste half jaar 

niet zo ontzettend veel behoefte hadden om daar ook nog een keer discussies 

in te gaan krijgen. Ik zou het er graag in eerste termijn bij willen laten. 

Dank u wel. Wil iemand van u nog reageren of bent u tevreden. Dan sluiten 

we daarbij dat agendapunt af. Ik heb er behoefte aan. Herkansing. 

We kunnen overgaan tot de stemming over de motie van Nieuwegein. 

Rose kaarten voor, tegen. Groene kaarten voor, tegen. Gele kaarten 

voor, tegen. Ik denk dat dat duidelijk is dank u wel. Ik heb er behoefte 

aan, ja ik heb er eigenlijk niets mee te maken want mevrouw Dijkman heeft 

te maken met de stichting vrijheid en democratie en daarvan is de heer 

Eenhoorn voorzitter, maar goed als ik dan even buiten mijn boekje ga 

dan wil ik haar toch bijzonder dank zeggen voor de wijze waarop zij dat 

blad voor ons runt inderdaad. Het is als hoofdredakteur niet gemakkelijk 

om te varen tussen de klippen van 2e kamerfraktie hoofdbestuur, 1e kamer

fraktie, bewindslieden europees parlement en alle die toch een zeker 

belang hebben en tegen de kandidaatstellingen een toenemend belang hebben 

om duidelijk te maken wat of de achtergronden zijn die de verschillende 

mensen bezielen. 
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De plezierige wijze ook van samenwerking. De loyaliteit naar de partij 

toe is voor ons allen van het grootste belang en ik wil Renie Dijkman 

daarvoor zelf ook zeer bedanken. 

Dames en heren wij zijn bij het agendapunt 20 dat is de benoeming van 3 leder 

van het dagelijks bestuur. Wegens periodiek aftreden van PL vd Bossche te 

Berkel Enschot, de heer Eenhoorn te Voorburg en de heer Hilarides te 

Drachten moet in deze vacatures worden woorzien. Het hoofdbestuur heeft 

in zijn vergadering van 1 oktober 1984 kandidaat gesteld in alfabetische 

volgorde vd Bossche, Eenhoorn en Hilarides. En voor de levensbeschrijving 

van deze kandidaten wordt verwezen naar vrijheid en democratie van 9 

oktober 1984 op bladzijde 17. Aangezien voor elk van deze benoemingen slecht! 

een persoon kandidaat is gesteld wordt deze persoon door de voorzitter 

benoemd verklaard en dat bij deze. Dames en heren de kandidaten de drie 

benoemde wil ik bijzonder bedanken voor de bereidheid en nieuwe periode 

te aanvaarden. Ik verzeker u dat het geen kleinigheid is om in het dagelijks 

bestuur te funktioneren naast een baan die voor alleen een vanzelfsprekend

heid is. Dat is geen kleinigheid omdat we in het dagelijks bestuur funktionel 

en in een vorm die wij zelf noemen gedecentraliseerde verantwoordelijkheid. 

Dat wil zeggen samen zitting in dat dagelijks bestuur, maar ieder heeft 

daarnaast een eigen portefeuile een eigen taak waar zeer hard in gewerkt 

moet worden samen met de staffunktionarissen van dat algemeen secretariaat. 

Zeer bedankt voor de bereidheid om het nog een keer te doen en ik wil ook 

best zeggen dat we er een beetje trots op zijn met elkaar dat voor het 

tweede achtereenvolgende jaar het dagelijks bestuur zoals u dat nu achter 

de tafel ziet zitten in funktie is gebleven. Geen mutatie, we gaan nu het 

derde jaar in dezelfde samenstelling in. Ik denk dat dat voor de continuï

teit van het bestuur voor de stabiliteit een zeer goede zaak is. Ik denk 

de vergadering voor het in de drie en ik denk daarmee het dagelijks 

bestuur gestelde vertrouwen en ik verzeker u denk ik namens de drie dat 

wij in het komende zeer belangrijke jaar ons met volle inzet in de strijd 

zullen werpen om de resultaten zo goed mogelijk te laten zijn. Dank u wel. 

Dan zijn we bij het agendapunt 21 dat is het afscheid van de hoofdbestuurs

leden die in het afgelopen jaar zijn afgetreden en welkom aan de nieuwe 

leden van het hoofdbestuur. Het zijn bijna allemaal oud gedienden die deze 

keer zijn teruggetreden en dat is verdrietig aan de ene kant omdat we zo la~ 

met hen hebben samengewerkt, maar aan de andere kant een heel goede zaak om

dat in het verleden wel wat heel snel in het hoofdbestuur de mutaties plaats 

vonden. Maar mevrouw van Scherpenberg die is afgetreden heeft 6 jaar in 

het hoofdbestuur gezeten. We kennen elkaar vanuit dat hoofdbestuur al heel 

lang Wiesje. 
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Gelukkig is ze nu voorzitter van de kamercentrale Dordrecht geworden, 

want zij is een van degene wiens inzet bestuurskracht, loyale samenwerking 

we absoluut niet kunnen missen in de partij. Bedankt voor die zes jaren 

voor ons allen en gelukkig dat je doorgaat in die kamercentrale. We zullen 

elkaar nog vaak zien. Zij is opgevolgd door de heer van Riet die we al 

enige maanden in ons midden hebben. De voorzitter van de afdeling 

Amsterdam is afgetreden de heer Coljé. Hij had een bijzondere positie in 

het hoofdbestuur omdat Amsterdam de enige kamercentrale was moet ik zeggen 

inmiddels die het voorzitterschap van de kamercentrale koppelde aan het 

hoofdbestuurslidmaatschap en dat was toch een feit wat opmerkelijk was 

waardoor je merkte dat hij in een wat andere positie zat in dat hoofd

bestuur. Ik moet zeggen dat we met de heer Coljé zeer goed hebben samen

gewerkt. Een uitermate constructieve man. We hebben aan zijn inbreng 

veel gehad. Met heel veel spijt hebben we afscheid genomen van de heer 

Hazewinkel. Hij heeft drie jaar daar gefunktioneert. Hij heeft zeer grote 

inbreng gehad, maar vond het nuttig dat na drie jaar toch iemand anders 

de vlag overnam.Zoals de heer Coljé is opgevolgd door mijnheer ten Broek 

is mijnheer Hazewinkel opgevolgd door mijnheer van Ekster. De heer Hazewinke: 

hebben we gelukkig inmiddels kunnen strikken door de commissie die het 

verkiezingsprogram schrijft zodat we van zijn ervaring op die manier toch 

weer kunnen profiteren. Ook met veel spijt hebben we afscheid genomen van 

de heer Ziens die de kamercentrale Drente zeer lang heeft vertegenwoordigd. 

De heer Ziens was een van de hoofdbestuursleden die niet vaak veel zei maar 

als hij dan wat zei dan moest je wel opletten want dan zat het heel erg 

diep daar in Drente en dan maakte dat ook grote indruk. Heer Ziens dank 

ik zeer voor zijn trouwe en loyale samenwerking in het hoofdbestuur. 

Hij is opgevolgd door de heer Hurink.Dan is er een probleem want dan neem 

ik afscheid van iemand waarvan we nog geen afscheid zouden. Mijnheer 

Schellekeus uit de kamercentrale Limburg die is welliswaar nog niet helemaal 

weg maar de kamercentrale Limburg heeft inmiddels zijn opvolger de heer 

Bekkers aangewezen. De heer Schellekeus heeft een zeer opmerkelijke rol 

gespeeld in het hoofdbestuur. Hij was altijd aanwezig. Zeer fanatiek betrok

ken bij alle aangelegenheden en die heeft in Vrij Nederland de historische 

woorden gesproken dat hij geen commentaar wenste te geven dat was niet in 

het belang van de partij, niet in het belang van de politiek en niet in het 

belang van het land. Dat was in het kader van de daarvoor in het hoofdbestuu 

gemaakte afspraken was dat precies de bedoeling. De kamercentrale Utrecht 

daar heeft mijnheer Lugteveld afscheid genomen om een formele reden die 

in Utrecht geldt en in andere delen van de partij niet namelijk dat de 

heer Lugteveld kandidaat wil zijn en inmiddels is voor de 2e kamer. 
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En daarom is het als zuiverder beoordeelt wanneer hij uit het hoofd

bestuur zou terugtreden. Ik denk dat dat een uitermate elegante zaak is 

en ik wil de heer Lugteveld zeer bedanken voor zijn grote inbreng vooral 

op juridisch gebied hier in het hoofdbestuur is geweest. Lastig hoofd

bestuurslid, maar van grote waarde. Hij is opgevolgd door mijnheer 

Regelink. Wel sinds enige tijd is er de vertegenwoordiger van de europese 

fraktie als adviserertd lid tot het hoofdbestuur toegetreden mijnheer Nord 

en die blaast al dapper zijn partijtje mee en namens de vereniging voor 

staten- en raadsleden is de heer de Bruine teruggetreden omdat hij is 

afgetreden als voorzitter en hebben wij het grote genoegen in ons midden 

nu mevrouw Coenen te hebben die met haar grote bestuurlijke ervaring 

inmiddels voor plezierige en belangrijke bijdrage zorgt. Wel tot zover 

het afscheid. Alle die zijn afgetreden hartelijk bedankt. Groot welkom 

aan de nieuwelingen ik hoop dat u zich in dat hoofdbestuur thuis voelt. 

Dat was het agendapunt 21 en dan zijn we inmiddels bij 22. Dat is de rede 

door de voorzitter van de jongerenorganisatie vrijheid en democratie. Het 

woord is aan de heer Julius Remark. 

Dank u wel voorzitter. Zeer geachte dames en heren. Traditiegetrouw stelt 

u de voorzitter van de JOVD in de gelegenheid het woord te voeren op de 

algemene vergadering van de VVD. Ik ben u daarvoor buitengewoon erkentelijk 

en wil graag van de gelegenheid gebruik maken om u in de komende minuten 

iets te zeggen over enkele politieke maar ook organisatorische ontwikke

lingen in de JOVD. Zo direkt zal ik u vertellen hoe de vlag erbij staat in 

's lands grootste politieke jongerenorganisatie. Maar sinds wij in december 

vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst met elkaar sloten. Maar eerst 

wil ik toch uw aandacht vragen voor een paar politieke items die zich 

momenteel voordoen en even stilstaan bij de situatie waar de VVD zich in 

bevindt na 2! jaar zwoegen in het kabinet Lubbers- van Ardennen. Kan de 

VVD tevreden zijn met het beleid van het kabinet waarin zij zo prominent 

vertegenwoordigd is. Mij dunkt van wel. Nog nooit is er in zo korte tijd 

zoveel verwezenlijkt van het verkiezingsprogramma van de VVD. Op een 

aantal hoofdpunten van beleid voert dit kabinet een VVD-beleid. De collec

tieve lasten dalen. De lastendruk is gestabiliseerd. Het gigantische finan

cieringstekort wordt langzamerhand weer teruggebracht tot aanvaardbare 

proporties. Het bedrijfsleven de motor van onze economie krijgt meer wat 

ruimte en de werkeloosheid gaat onmiskenbaar omlaag. Zij het langzamer dan 

gewenst. In grote lijnen is ook de JOVD positief gestemd over het door

zettingsvermogen waarmee de liberaal professionele ploeg de nationale 

economie weer in het goede spoor helpt. 



Band 6 

Blad 104 

Ik ben ervan overtuigd dat de VVD volgend jaar een goede verkiezingsuit

slag zal maken door aanhoudend te wijzen op de resultaten die zij via dit 

kabinet heeft bereikt.Het terugdringen van een abstract cijfer als het 

financieringstekort is op het eerste gezicht vast niet populair bij veel 

mensen die liever zien dat de overheid leuke dingen doet met hun belasting

geld. Maar juist de jonge mensen moeten blij zijn dat nu wordt voorkomen 

dat zij later de rekening moeten betalen voor al die leuke dingen die de 

politiek in de jaren 70 zo makkelijk de mensen ter beschikking stelde. 

Toch heeft de JOVD niet uitsluitend lof voor de opstelling van de VVD 

bewindslieden en de 2e kamerfraktie. Ik heb de indruk dat het af en toe 

nodig is de VVD eraan te herinneren dat zij ook nog een liberale partij 

is en niet alleen een kampioen in bezuinigen. Ik zal niet weer over 

Brand Corstius beginnen maar een meer aktueel voorbeeld kiezen. Een paar 

weken geleden werd het kebinet het eens over een nieuw stelsel van sociale 

zekerheid. De voorstellen daarover zouden een gruwel moeten zijn voor 

iedere liberaal. Niet alleen omdat er nu vier ipv drie wetten komen 

waardoor er weer niets terecht komt van de broodnodige vereenvoudiging 

van het stelsel, maar ook omdat het kabinet het wettenarsenaal wil 

uitbreiden met een zogenaamde toeslagenwet waarin geregeld wordt hoeveel 

meer een leefeenheid zal krijgen boven een eenpersoonshuishouden. 

Dat wordt dus wederom tandenborstels tellen op de wastafel ipv dat nu 

eindelijk het individu eens als uitgangspunt genomen wordt. Dit zijn 

typische CDA-ideën waarin het gezin weer als uitgangspunt van wetgeving 

wordt genomen. De JOVD pleit al jarenlang voor een basisinkomen voor 

ieder individu. ledereen die bereid is om een bijdrage te leveren aan 

de welvaart in onze samenleving ontvangt een inkomen voor de minimaal 

noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud moeten dekken. Dat geldt 

bijvoorbeeld ook voor een huisvrouw of een huisman die een gezin verzorgt. 

Daarmee is het basisinkomen het systeem dat optimale individualisering 

tot gevolg heeft. Een liberaal principe. Daarnaast is dit systeem zeer wel 

betaalbaar. Het basisinkomen vervangt onder andere de bijstand, de algemene 

werkeloosheidswet, de AOW, de kinderbijslag en studiefinanciering. Ook 

nog een waar staaltje van deregulering dus. De JOVD biedt u alternatieven 

aan. Ik hoop de tweede kamerfraktie met een liberale uitgangspunten rekening 

houdt bij het beoordelen van de regeringsvoorstellen. Een vergelijkbaar 

punt is de voordeurdelersregeling. Ik ben ervan overtuigd dat deze 

principieel verwerpelijke regeling eenzelfde lot beschoren zal zijn als 

de omstreden tweeverdienerswet. Over enkele maanden zal blijken dat de 

regeling op grote schaal ontgaan wordt en bij lange na geen 175 miljoen 

gulden oplevert. 
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De JOVD wil in dit verband graag haar waardering uitspreken voor de rol 

van de eerste kamerfraktie van de VVD. Deze fraktie laat zien dat zij 

ook de principiele kant van veel wetsontwerpen de aandacht geeft die zij 

verdient. Andere onderwerpen waarop de VVD zich in de komende tijd duidelijk 

liberaal kan profileren zijn o.a. de wet gelijke behandeling die er nu 

eindelijk eens moet komen en een spoedige wettelijke regeling van de 

euthanasiekwestie. De VVD moet zich af en toe durven ontworstelen aan de 

soms wel zeer hechte greep waarin zij door het CDA wordt gehouden. Totzover 

enkele politieke suggesties van de kant van de liberale jongeren. 

Over de politieke ideën van de VVD kunt u nog weleens iets lezen in de 

krant vooral als die afwijken van die van de VVD helaas. Maar waar u nooit 

iets over leest dat is de grote hoeveelheid jongeren die door de JOVD 

betrokken wordt bij de politiek. Betrokken wordt bij het liberalisme 

middels talloze aktiviteiten. Nog steeds neemt het aantal JOVDafdelingen toe 

en belangrijker nog het ledental groeit nog steeds. Ik ben blij u 

vandaag te kunnen melden dat we binnen enkele maanden de belangrijke grens 

van 5000 leden zullen passeren. Dat gaat natuurlijk niet zomaar daar wordt 

door honderden bestuurders in afdelingen en districten hard aan gewerkt. 

Het is verheugend om te kunnen constateren dat er in veel JOVDafdelingen 

constructief wordt samengewerkt met de VVD. Geheel in de geest van de 

samenwerkingsovereenkomst biedt de JOVD aan alle liberale jongeren de moge

lijkheid om zich te ontplooien tussen leeftijdsgenoten en te discussieren 

over zaken die hen aangaan. Niet onvermeld mag blijven dat de combinatie 

van politiek en gezelligheid liberaal denkende jonge mensen nog steeds 

aanspreekt en daardoor de basis vormt voor het succes van de JOVD. 

In onze samenwerkingsovereenkomst staat duidelijk dat VVD en JOVD vinden 

dat er een liberale jongerenorganisatie moet zijn in Nederland en dat dat 

de JOVD moet zijn. Ik wil u bedanken voor het vertrouwen dat u hiermee 

voor de JOVD heeft uitgesproken. We zijn ons bewust dat dit vertrouwen 

ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Een verantwoorde

lijkheid om alle liberale jongeren de mogelijkheid te bieden om aktief 

in de JOVD te participeren. De JOVD doet dan ook niet mee aan de polarisatie 

tussen verschillende groepen liberale jongeren. Iedereen is welkom bij ons 

juist ook de mensen van de jongerencontacten want VVD en JOVD werken elk 

op hun eigen manier aan het uitdragen van het liberalisme en zijn daar 

allebei hard nodig in ons overgereguleerde en nog steeds overgenivelleerde 

maar toch nog vrijheidslievende Nederland. Dank u wel. 
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Zeer bedankt mijnheer Remark. Datgene wat u hebt gezegd past in het 

kader van de goede contacten en de plezierige samenwerking die we in 

de afgelopen maanden toch hebben opgebouwd en ik kan u zeggen van de kant 

van de VVD dat wij die graag willen voortzetten. Dan is het woord aan de 

voorzitter van de eerste kamerfraktie de heer Zoutendijk. 

Voorzitter, dames en heren wat de heer Remark net gezegd heeft heb ik 

eigenlijk geen woord toe te voegen, althans voorzover het de eerste kamer

fraktie betrof. Het lijkt wel voorzitter of er een klein wonder is gebeurd 

in Nederland. Eind 1982 bij het aantreden van het kabinet Lubbers- van 

Ardenne was er sprake van een met ca. 15.000 personen per maand stijgende 

werkeloosheid. Van een sterk stijgend financieringstekort dat boven de 

12 %dreigde uit te komen van tot 70% van het nationaal inkomen opgelopen 

collectieve uitgaven van een vermogenstekort van ongeveer 40 miljard in 

het bedrijfsleven en van bedrijfssluitingen aan de lopende band. 

De sociale verstarring was op haar hoogtepunt en de politiek was machteloos 

gebleken om het getij te keren. We waren in een diep dal terecht gekomen 

waaruit het heel moeilijk weer omhoog klauteren zou zijn. 18 jaren van 

verkeerd beleid waren daaraan vooraf gegaan. Te grote loonstijgingen en 

een bijkans ongeremde uitbouw van het sociale zekerheidsstelsel in de periode 

64 tot 73 waarin het leek dat alles kon. Een verkeerd reageren door het 

kabinet den Uyl op de oliecrisis van 73 door de aanzienlijke extra aardgas

inkomsten te benutten om het minimumloon en de sociale uitkeringen te 

verhogen ipv het bedrijfsleven door middel van lastenverlichting een 

compensatie te bieden voor de sterk gestegen energiekosten. En vervolgens 

door de diverse kabinetten van Agt een anticiperen op niet aanwezige 

economische groei. Waardoor de verwachte inverdieneffecten uitbleven. 

Ook herinneren wij ons nog het goed bedoelde maar door de CDAfraktie in de 

tweede kamer goeddeels onderuitgehaalde bezuinigingsplan bestek 81. En 

daardoor grotendeels mislukte poging om het getij te keren. Ik sprak reeds 

van een klein wonder, want het huidige kabinet is erin geslaagd daarbij 

geholpen door de opleving van de internationale conjunctuur om een wending 

ten goede te bewerkstelligen. De collectieve uitgaven zijn in 2 jaar met 

5% punten gedaald waarvan 2 gekomen zijn ten gunste van het financierings

tekort. Terwijl de belasting- en premiedruk met drie punten is gedaald. 

Alles genomen als percentage van het nationaal inkomen. Er is weer 

produktiegroei. In het kielzog van de expoterende industrie wordt het overige 

bedrijfsleven meegezogen. Van een duale economie blijkt geen sprake te 

zijn. 
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De bedrijfswinsten nemen toe en dit vertaalt zich zei het aarzelend 

in een groei van de bedrijfsinvesteringen. De particuliere consumptie 

blijkt na enkele jaren van stagnatie weer te gaan stijgen. Volgens het 

centraal economisch pl~ dit jaar met 1,5%. A~ de stijging v~ de 

werkeloosheid is een einde gekomen. Eerder is er sprake v~ een lichte 

daling en dit mag vooral ook gezien de demografisch bepaalde uit

breiding v~ de beroepsbevolking een opmerkelijk resultaat worden 

genoemd. Al is het huidige a~tal werkelozen nog steeds onaanvaardbaar 

hoog. En zijn het vooral veel jongeren, veelal verkeerd opgeleid die 

in een positie v~ uitzichtloosheid terecht dreigen te komen. 

Er is een begin gemaakt met het vereenvoudigen van regelgeving. Zowel 

bedoelt om de sociale verstarring te doorbreken, de vele knellende 

voorschriften die het eigen initiatief dreigen te smoren als ook 

om de overheid zelf effectiever, efficienter en dienstbaarder te maken. 

Helaas zijn er ook weer veel regeltjes bijgekomen. Waarv~ de noodzaak 

of wenselijkheid l~g niet altijd duidelijk was. Vele onaangename maat

regelen moesten worden genomen om de structurele problemen van onze natio

nale economie te lijf te ga~. Vele werden daardoor rechtstreeks 

in hun inkomen getroffen en het is d~ ook begrijpelijk dat het beleid 

kritiek ontmoette. Nog steeds zijn er in ons l~d mensen die denken 

dat het stimuleren van de consumptieve vraag desnoods ten koste v~ 

enige verdere stijging van het financieringstekort de economie zou 

kunnen aanzwengelen. Alsof de problemen daarmee niet opnieuw naar de 

toekomst zouden worden geschoven. Alsof handhaving van de koopkracht 

en liefst enige uitbreiding daarvan niet al onderdeel van het kabinets

beleid is. Alsof het gevaar van weglekken naar het buitenl~d van de 

extra vraag niet levensgroot aanwezig is en vooral alsof onze 

problemen conjunctureel ipv structureel zouden zijn. Zij hebben kennelijk 

niets geleerd van de fouten van het verleden. Het is niet de particuliere 

consumptie die achterblijft, maar het zijn de bedrijfsinvesteringen. Die 

zullen voor de economische groei moeten zorgen waardoor de werkeloosheid 

k~ worden teruggedrongen. Daarom begrijp ik diegene ook niet zelfs in 

eigen partij die pleiten voor afschaffing v~ een investeringsinstrument 

zoals de WIR. Voor mij zijn investeringspremies niet heilig, maar willen 

we tov het met ons concurrerende buitenland voordelen als vestigingsplaats 

voor nieuwe aktiviteiten behouden dan zullen de investeringen gestimuleerd 

moeten blijven worden. Nog steeds wordt er gesteld dat dit kabinet 

de lasten eenzijdig heeft afgewenteld op de zwakkeren in de samenleving. 
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Alsof er geen beleid is gevoerd met betrekking tot de echte minima. 

Alsof er geen beleid is gevoerd geen inkomensprijzen en subsidies bestaan. 

Alsof het niet waar zou zijn dat het verschil tussen modaal en minimum 

inkomen onder bepaalde vergelijkbare omstandigheden niet meer bedraagt 

dan 5 gulden per dag. En alsof er in dat inkomenstraject geen marginale 

lastendruk percentage zouden zijn van 90 of meer. De wereklijkheid is 

dat vooral bij de lagere inkomens tot ongeveer anderhalf maal modaal 

de nivellering veel te ver is doorgeslagen en dat daar hoognodig 

iets aan moet gebeuren. Nog steeds zijn er mensen die de overheid te 

passief vinden. Die pleiten voor een meer aktief industriebeleid. 

Voor een sektor structuurbeleid wat het ook zijn mogen. Door het aan 

banden leggen van nieuwe technologische ontwikkelingen alsof de overheid 

beter dan ondernemers zou kunnen weten waar groeikansen liggen. Alsof er 

geen RSVdrama is geweest. Alsof niet elke overheidsinterventie tot 

bureaucratie verwordt. Nog steeds zijn er personen die arbeidstijdverkort

ing bij wet zouden willen afdwingen alsof de situatie overal hetzelfde 

zou zijn" Alsof er geen schaarste op de arbeidsmarkt zou bestaan dus dat 

elke werkeloze op elke plek zou kunnen worden ingezet en kennis en 

ervaring onbelangrijk zouden zijn. Alsof de ontwikkelingen in het buitenland 

er niet toe zouden doen. De overheid kan niet alles en moet niet alles 

willen kunnen. Die les uit het recente verleden kan niet voldoende worden 

herhaalde Dankzij het kabinetsbeleid zijn wij op de goede weg, maar 

wij zijn er nog lang niet. Er is weer optimisme, er is weer ondernemingslust 

en nieuwe bedrijvigheid maar de economische dynamiek is nog onvoldoende 

om de werkeloosheid werkelijk te doen dalen. Het beleid van te korte 

reduktie, stimuleren particuliere sector door lastendrukvermindering en 

bestrijden van de werkeloosheid zal dan ook moeten worden voortgezet. 

In een volgende kabinetsperiode zullen financieringstekort en collectieve 

lastendruk in ongeveer hetzelfde tempo verder moeten worden teruggebracht. 

Dit zal nieuwe bezuinigingen noodzakelijk maken al zijn die bij bijvoorbeeld 

3% economische groei en 3% inflatie van relatief beperkte aard. Althans 

vergeleken met wat de laatste jaren heeft plaats gevonden en zeker als aan 

de bestrijding van de fiscale en sociale fraude meer aandacht zal worden 

besteed. Bij de verdere bezuingingen zou ik in het bijzonder een lans 

willen breken voor verbetering van de effectiviteit en efficienty van 

het overheidsapparaat en de grote uitvoeringsorganen. In recente kranten

berichten was te lezen dat een studie van Mackinzy had aangetoond dat 

hierbij een besparing van ongeveer 20% bereikt zou kunnen worden. 

Dat zal wel overdreven zijn, maat ik ben ervan overtuigd dat een 

vereenvoudiging van regelgeving stroomlijnen van de uitvoering, 
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Betere afstemming tussen beleidsterreinen, vermijden van duplicatie, maar 

vooral door een grootscheepse professioneel opgezette automatisering zeer 

veel bespaard kan worden. Naar schatting tussen de 5 en 10 miljard. 

Je zult dan echter wel diegene die leiding aan deze veranderingsprocessen 

moeten geven het salaris moeten betalen dat zij op de arbeidsmarkt waard 

zijn. 

Integrale korting van ambtenarensalarissen zal niet meer mogen plaats vinden 

Integendeel, deze salarissen zullen beleidsmatig gekoppeld moeten blijven 

aan die in het bedrijfsleven. Waarbij arbeidsmarktkriteria een grote rol 

zullen moeten spelen. En ook bij de sociale uitkeringen zal na de stelsel

wijziging de tijd van integrale kortingen voorbij moeten zijn. 

Voorzitter terugkomende op de vereenvoudiging van regelgeving en het 

afschaffen van overbodige of knellende regels wil ik herhalen dat het er 

hierbij niet alleen om gaat dat de overheid zelf beter en goedkoper gaat 

funktioneren maar vooral ook dat het sociale verstarring wordt doorbroken. 

Het keurslijf van geboden en verboden dat elk initiatief smoort, nieuwe 

aktiviteiten onnodig vertraagt en kostbaar maakt en dat daardoor de lust 

om iets nieuws te ondernemen doet verdwijnen. Reeds vele malen heb ik 

gewezen op de schadelijke neveneffecten van bepaalde op het eerste gezicht 

sympathieke regelegeving. Op de sociale verstarring die daar het gevolg 

van blijkt te zijn en derhalve op het inproduktieve karakter van deze 

regels. De dereguleringstoetsen zullen op alle bestaande regelegeving 

moeten worden losgelaten en het kabinet zal met nog meer kracht en vaart 

dat werk moeten voortzetten. De vele tegenwerkende krachten op een bepaald 

terrein doordrammende belangengroeperingen de door verdere complexiteit 

zich belangrijker voei ende ambtenaren, het overdreven rechtvaardigheids

gevoel en de angst voor oneigenlijk gebruik en tenslotte de zich in 

meer ingewikkelde regeltjes uitende geldingsdrang van sommige ministers 

en tweede kamerleden. Deze krachten zullen overwonnen moeten worden. 

Dit zal een immense maar noodzakelijke taak zijn. Een taak die overigens 

niet vereenvoudigd zal worden door in een wet vast te gaan leggen in 

welke dereguleringskriteria andere wetten zouden moeten voldoen. 

Het toetsen van wetten aan elkaar is in ons staatsbestel nu eenmaal voor

behouden aan de wetgever zelf en die heeft geen wettelijk voorschrift 

nodig om andere wetsvoorstellen te beoordelen. Bestrijding van de 

onaanvaardbaar hoge werkeloosheid zal eveneens een hoge prioriteit moeten 

blijven behouden. structureel zal een zo hoog mogelijke economische 

groei hiertoe het belangrijkste middel zijn. En dit vereist weer het 

zoveel mogelijk wegnemen van alle groeibelemmerende faktoren. Uiteraard 

binnen de randvoorwaarden van een verantwoord sociaal en milieubeleid. 
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Groeibelemmerend zijn bijvoorbeeld de weinig flexibele arbeidsmarkt. 

De veelal verkeerde opleiding van jongeren en de veelheid van knellende 

regeltjes. Daar zal dus meer aan moeten worden gedaan. Arbeidstijd

verkorting is een ander middel maar zal met mate en beleid moeten worden 

toegepast om averechtse gevolgen te vermijden. Geen centrale regeling, 

maar overlaten aan de sociale partners die beter dan de overheid weten 

wat in een bepaalde bedrijfstak wel of niet mogelijk is en die in het 

r ecente verleden getoond hebben hun verantwoordelijkheid aan te kunnen. 

En wat de overheid als werkgever betreft geen geforceerde herbezetting 

maar tuisluitend herbezetting als aangetoond is wat nodig is. Anders wordt 

weer nieuwe inefficientie ingebouwd. Er zal nog veel meer nodig zijn, teveel 

om uitvoerig op in te gaan. Onderwijs dat beter is afgestemd op de arbeids

markt en zich meer tot doel stelt de de leerlingen op te leiden voor maat

schappelijk noodzakelijke beroepen. Een telecommunicatie, infrastructuur 

die nieuwe toepassingen tegen realistische prijzen mogelijk maakt en 

grotendeels vrij is van monopolistische en daardoor anti inovatieve 

tendensen. Toepassing van kernenergiezodat onze elektriciteitsprijzen 

weer concurrerend worden en vooral ook een europees beleid dat ernst 

maakt met het verder wegnemen van handelsbelemmeringen met het 

bevorderen van produktstandaardisatie en met het uitbannen van concur

rentievervalsing. Zodat er werkelijk een grote europese markt ontstaat 

zo dringend noodzakelijk om de concurrentie met de verenigde staten 

en japan aan te kunnen en technologisch bij de tijd te blijven. Dit 

kabinet voorzitter is op de goede weg. Nu verslappen zou fataal kunnen 

zijn, niet alleen omdat dan bij een volgende recessie de klap des te harder 

zal aankomen, maar vooral ook wegens onze kwetsbare positie te midden 

van een wereldeconomie vol fundamentele onevenwichtigheden en ook omdat 

onze aardgasinkomsten helaas niet het eeuwige leven zullen hebben. Het 

kabinetsbeleid zal moeten worden voortgezet. Niet alleen in 1986 maar ook 

in de jaren daarna. Dat kan alleen bij een zo sterk mogelijke VVD en 

daar zullen wij eensgezind en met ons aller inzet aan moeten werken. 

Dank u wel. 

Dames en heren dan zijn we bij bespreking van het beleid van de kamer

frakties en van de VVDleden in het europese parlement. U hebt in vrijheid 

en democratie van 23 april een notitie aangetroffen die gezien kan worden 

als een zekere verantwoording van de tweede kamerfraktie naar de algemene 

vergadering. Een basisstuk om over van gedachte te wisselen met elkaar. 

Vanzelfsprekend is het zo dat ook punten die wellicht niet in de notitie 

staan onderwerp van gesprek kunnen zijn. 
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We hebben in de loop van de jaren vaak geworsteld met de vraag op welke wijze 

nu dat beleid van de kamerfraktie het beste besproken zou kunnen worden. 

Vorig jaar is een proef genomen met deze vorm die is niet zo slecht 

bevallen vandaar dat we ermee voort zijn gegaan. Het uitgangspunt de 

bedoeling van dit overleg is op grote lijnen politieke punten, echt politieke 

punten het overleg met onze politieke vertegenwoordigers wordt gevoerd. 

Kleine punten, details kunnen op bilaterale wijze wellicht worden opgelost. 

Ik hoop dat u een uitermate constructieve gesprek, debat zult hebben met 

de 2e kamerfraktie en ik wil u graag de gelegenheid geven tot het maken 

van opmerkingen, het stellen van vragen. Wie van u mag ik het woord geven. 

De 2e kamerleden stellen zich thans in slagorde op. 

Mijn naam is Schuitemaker kamercentrale Drente. 

Ik heb een vraag aan de heer Nijpels. Eind vorig jaar heeft de VVD2e kamer

fraktie een uitstekend plan over criminaliteitsbestrijding en vandalisme 

gepubliceerd. Vervolgens is het weer enige tijd vrij rustig geweest rond 

dit politiek toch belangrijke onderwerp. Echter deze week hebben we in de 

media kunnen vernemen dat het kabinet deze week en wel in haar vergadering 

van gisteren een standpunt terzake van deze criminaliteitsbestrijding en 

v andalisme zou innemen. Dus hedenmorgen heb ik de krant erop nageslagen 

en werkelijk de hele krant uitgeplozen en ik heb nergens ook maar een 

woord kunnen over de standpunten van het kabinet ten aanzien van deze 

criminaliteitsbestrijding en vandalisme. Mijn vraag aan de heer Nijpels 

is nu is er op dit moment nog geen stnadpuntbepaling. Zo nee is er geen 

standpuntbepaling wat is er dan de oorzaak van. Het was ons toegezegd dat 

het vanmorgen zou worden gepubliceerd. Of is er wel een stnadpuntsbepaling 

hoe luidt die dan van het kabinet. 

Roosendaal uit Apeldoorn. 

Ik heb twee vragen naar aanleiding van de laatste pagina 14 is dat waar 

het stukje staat over onderwijs en met name de laatste alinea's daarvan over 

het HOSakkoord. Daarin staat onder punt a dat de mogelijkheden dienen te 

worden opengehouden om mensen die hun carriere buiten het onderwijs hebben 

gehad en die met hun deskundigheid en het onderwijs willen werken op een 

goed salarisniveau in te schalen. Ik denk dat het HOSakkoord wat dan in

middels is bereikt al het andere bereikt dan datgene wat daar net staat 

geschreven. Want die mensen die nooit in overheidsdienst hebben gewerkt 

en dus geen dienstjaren bij de overheid hebben die krijgen nu een aanvangs

s alaris zodra ze het onderwijs binnenstappen. Dus dat betekent dat de 

economen met name en mensen die natuurkunde of wiskunde of allebei 
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kunnen geven nu helemaal niet meer voor het onderwijs beschikbaar zullen 

zijn. En het tweede punt dat mij daarin is opgevallen en wat mijns inziens 

o ok niet klopt dat is dat onderaan bij punt e staat dat met name de positie 

van eerste graadsieraren met onderbouw van de HAVO en VWO is gesterkt. 

Dat klopt niet want de onderbouw van de HAVO en VWO is met ingang van de 

invoering van de HOSnota volledig tweede graadssektor geworden. 

En dat is helemaal niet interessant voor eerste graadsieraren om daar les 

te gaan geven. Althans het is interessanter om ergens les te gaan geven en 

deze uren zullen toch moeten worden opgevuld door mensen van de nieuwe 

lerarenopleiding of mensen met een MOA. Daar wil ik het even bij laten. 

Willie Stigter. 

Met belangstelling heb ik de beleidsnota van de tweede kamerfraktie 

gelezen maar ook met stijgende verwondering. Ons kabinet heeft bij 

herhaling emancipatie als een van de prioriteiten genoemd. Een onderwerp 

dat op vele beleidsterreinen een rol speelt. Vandaar ook een facet en 

flankerend beleid •• Emancipatie wordt ook wel een van de belangrijkste 

cultureel sociale veranderingen van deze eeuw genoemd. Geen woord echter 

hierover in deze beleidsnotitie. Betekent dit dat wordt mijn vraag dat 

onze fraktie aan de gelijke behandeling en gelijke berechtiging van de 

vrouw geen prioriteit toe kent of nog verontrustender daar geen oog voor 

heeft. En als je gaan oog ergens voor hebt, geen zicht op een samenhangend 

en inclusief beleid namelijk en dat is de enige manier om het probleem 

van deze achterstelling zo goed mogelijk stapsgewijs uit de wereld te 

helpen en om niet te blijven steken in een verward en telkens een probleem 

bij de kop vattende beleid symptoombestrijding in plaats van de oorzaken 

van de achterstelling aan te pakken is geen goede weg. 

Goede voorwaarden om veel vrouwen meer economisch zelfstandig te maken 

zet meer zoden aan de dijk dan een verscherpt verhaal schrijft over kosten 

verslindende controle op bijstandsvrouwen. Is het feit dat er nooit 

uitvoering is gegeven aan de motie aangenomen op de algemene ledenvergaderinl 

in december 83 te Alkmaar waarin het hoofdbestuur gevraagd werd in overleg 

met de tweede kamerfraktie de concrete beleidsaanbevelingen van de Telder-

s tichtingrapport naar maatschappelijke zelfredzaamheid in te passen in het 

beleid van de fraktie en daarover in 1984 te rapporteren al een indice 

voor het bedoelde manco in deze beleidsnotitie. Deze notitie eindigt met 

de woorden inlossen van andere punten en ik neem aan dat daarmee bedoeld 

wordt de niet genoemde punten zal moeten wachten tot financieel gunstige 

tijden. Hoe zit het dan met de prioriteit die aan de achterstelling van 

vrouwen wordt gegeven. 
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Mijnheer de voorzitter een van de basisonderdelen van een staat is een taal. 

En Nederland munt uit door de verwaarlozing van zijn taal. Het nederlands 

wordt van hoog tot laag miskend en wordt op een manier gehandteerd 

dat wie zijn taal liefheeft daarvan schrikt. Mevrouw Lucassen en die 

afdeling onderwijs richt zich mijn taak want je moet aan de basis beginnen 

heeft in de kamer gezegd dat de jonge mensen geen sollicitatiebrieven 

kunnen schrijven. Welnu mijnheer de voorzitter ik heb vorig jaar gevraagd 

en de nadruk erop gelegd dat het onderwijs in het nederlands duidelijk zou 

verbeterd worden. Het zou misschien voor onze bewindslieden en kamerleden 

ook nog nodig zijn. Maar als onze kinderen en onze jeugd niet leert een 

behoorlijk nederlands te schrijven dan zal je houden dat ze niet kunnen 

solliciteren, dat ze moeilijk zullen worden aangenomen en dan kan het 

gebeuren wat ik onlangs in de Rrant las dat men op de eindexamens de 

opgaven niet kon lezen omdat ze zo moeilijk gesteld worden. De grootste 

aandacht van een staat hoort aan zijn taal toe. 

Even ter opheldering. Gisterenavond zijn mij vele vragen gesteld hoe kan 

het nou dat er tijdens het congres van de partij van de arbeid zoveel 

televisie was en er nu vanavond bij de VVDalgemene vergadering geen 

televisie is. Het is zo dames en heren omdat de paus vandaag komt kon 

de NOS gisteren niet aanwezig zijn, maar vandaag wel u bent van harte 

welkom. 

Ja voorzitter in een recent interview in de tijd zegt de regeringscommissa

ris voor de rijksdienst de heer Tjeenk Willink dat men zich bij het aanpakkei 

van decentralisatie en deregulering op het ogenblik nog steeds meer bezig 

houdt met het hoe en niet met het wat. En als ik de notitie over binnenlands• 

zaken decentralisatie enz. leest dan constateer ik daar inderdaad weer dat h• 

gaat over het hoe en niet over het wat. En het afstoten van en het drastisch 

afslanken van allerlei rijksdiensten zie ik hier helemaal niet staan. Mijn 

vraag aan de fraktie is wat op dat terrein nu gebeurt. Daarom mag ik 

misschien vastkoppelen een heel kleine vraag over pagina 10 het kopje 

sociale zaken en werkgelegenheid de laatste alinea daar begint met de 

blijde zin dat de netto afbraak van arbeidsplaatsen is gestopt en zelfs 

weer enigszins stijgt. Die zin snap ik niet. En misschien dat ook dat nog 
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Mijnheer Schootenboer. 
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Voorzitter de heer Nijpels heeft gisterenavond gesproken over de 

rust in het onderwij~. Nu wil ik daar een paar vragen over stellen omdat 

het wellicht misverstanden kan geven en ik zou graag wat opheldering 

van de fraktie daarover willen hebben. Wat moet ik daaronder verstaan 

onder rust in het onderwijs. Betekent dat dat het onderwijs zich moet 

afsluiten van de ontwikkeling in de samenleving. De heer Nijpels heeft 

gisterenavond al aangegeven dat het eigenlijk niet kon gezien de 

technologisering van de samenleving. Betekent dat dat de regering de 

maatregelen die nu onrust veroorzaken in het onderwijsveld terug 

moet nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan de herschikking en fusie in het 

voortgezet onderwijs een zaak die veel onrust veroorzaakt. Of moet 

ik daaronder verstaan dat een stukje stabilisering mag ik het zo noemen 

van het ontmoedigingsbeleid dat op een -antal punten is gevoerd. Betekent 

dat ook rust in het onderwijs dat er niet gekomen wordt tot verbetering 

in het onderwijs met name kwalitatieve aspecten. Mevrouw zojuist maakte 

daar ook reeds opmerkingen over. Volgens mij is er een stilstand en dus 

achteruitgang en past niet in het onderwijs. Ik vind dat de overheid daar 

een aantal voorw-arde scheppende zaken moet creêren en niet met 

allerlei formatieregelingen moet komen. Ik denk aan de wet op het basis

onderwijs die een dusdanige, de heer Dijkstal heeft het woord chaos gebruikt, 

chaos veroorzaakt, die onrust veroorzaakt en ik denk dat daarin ook een 

taak ligt om die rust te herstellen. Een aspect dat ik er ook bij wil 

aanhalen is de effectiviteit van het onderwijs. Wij zijn jaren bezig geweest 

allerlei maatregelen in te voeren of weer in te trekken. Wat zijn de 

effecten daarvan geweest. Die zijn nooit onderzocht. Wat zijn de effecten 

geweest van het bestaande beleid. We hebben 15 jaar schoolbegeleidings

dienstne. Wat zijn de effecten daarvan geweest op het beleid. Zaken die 

in het onderwijs enorm belangrijk zijn, maar die moeten wel op hun waarde 

worden getoetst. In verband met de kwaliteit wil ik nog een andere opmerking 

maken .• Zojuist gebruikte ik het woord de schoolbegeleidingsdiensten, maar 

daarnaast moet je ook kijken naar de opleidingsinstituten. De heer Fransen 

heeft daar deze week heb ik begrepen wat voorstellen over gedaan en om die 

kwaliteit ook daarvan te verbeteren door een duidelijke samenhang te komen 

tot een instituut tussen schoolbegeleidingsdiensten en nascholingsinstituten, 

Ik begrijp dat daar dus de fraktie achter staat en ik zou dan graag weten 

wat ze zich daar dan bij voorstellen of er weer eenzelfde structuur moet 

krijgen of onverzuild zodat effectief en doelmatig en kwalitatief goed 

kan lopen. 
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Kortom voorzitter vier punten rust in het onderwijs. Wat betekent dat in 

verband met de formatieregeling basisonderwijs en wat zijn de effecten 

van het effectiviteit van het onderwijs en de gedachte van een kwalita

tieve verbetering van van begeleiding en scholing en nascholing. 

Mijn naam is Dijkse van de afdeling Pijnacker. 

Gisterenmiddag tijdens de vergadering was onze motie aan de orde of had 

aan de orde kunnen zijn maar op verzoek van u is dat verplaatst naar dit 

agendapunt bespreking van het beleid van de frakties. En ik weet niet of u 

het gewoon mee wil nemen als een punt nu. 

Ja zeker ga gerust uw gang. 

Dank u. Voor de mensen die dat misschien niet direkt bij de hand hebben 

het gaat om agendapunt 9c van deze vergadering. Dat is een motie van de 

afdeling Pijnacker wat gaat over de koppeling van de aardgasprijzen voor 

kleinverbruikers aan de prijzen van de huisbrandolie. Deze koppeling komt 

op ons als zeer onrechtvaardig over omdat maar liefst 95% van het energie

verbruik in Nederland voor de kleinverbruikers bestaat uit aardgas en 

slechts 5% gebruikt huisbrandolie. Dat dus die 95% de prijs moet betalen 

van die 5% dat komt op ons in eerste instantie al als onredelijk over. 

In de tweede plaats brengt die koppeling op dit moment vele mensen in grote 

problemen. Het energieaandeel van het gezinsbudget rijst de pan uit. 

En dit heeft met name ook in grote steden grote sociale gevolgen. Daarom 

dat wij graag willen pleiten voor die motie en ik zou graag er is een 

toelichting van de fraktie toegezegd en die zou ik ook graag willen horen 

zo dadelijk. 

Mijnheer Minkhorst. 

Mijnheer de voorzitter mag ik u vragen van de orde of u dit punt als een 

apart punt kunt behandelen. Ik denk dat we anders niet goed discussieren 

kunnen bovendien zou er een toelichting komen en ik denk dat het goed is 

dat die komt voordat we gaan praten over de moties. 

Alle vragen worden als aparte punten behandeld en ik wat bedoelt u met apart 

Nou er is gisteren een motie aangehouden die ik voorstel als apart punt op 

de agenda te plaatsen en af te ronden en daarna de normale vraagstelling 

door te zetten. 
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Nou mijn bedoeling is om nu na deze toelichting na de lunchpauze de 

fraktievoorzitter deze zaak te laten behandelen en nadat hij daarop 

geantwoord heeft kunnen we, hij zou misschien daarmee kunnen beginnen 

of op een ander geschikt moment kunnen we dan de motie eventueel in 

stemming brengen. Als daarvoor nog aanleiding is. Maar ik denk dat het 

goed is om in het kader van de totale vraagstelling de fraktie daar 

tussen de middag over te laten vergadering na de toelichting ook die 

gegeven is en ook na de lunchpauze daarover te laten stemmen. Goed. 

Goed voorzitter mag ik dan op dit punt ingaan. Wij zijn als afdeling den 

Haag heel blij met het feit dat de afdeling Pijnacker die motie ingediend 

heeft. Niet in de eerste plaats omdat wij het voor 100% met die motie 

eens zijn maar wel omdat de afdeling Pijnacker een motie indient over een 

onderwerp dat bij ons als in een grote stad buitengewoon zwaar leeft. 

En dat is de woonlastenproblematiek waar de energieproblematiek er een 

onderdeel van is. Nu is het antwoord van het hoofdbestuur op de motie 

wat onvoldoende naar mijn mening daar wordt namelijk gesteld dat er 

eigenlijk alleen maar sprake is van een energiebeleid terwijl er in feite 

bij de hele energieprijskwestie een gecompliceerder zaak aan de orde is. 

Er is in feite aan de orde de vraag van de vervangingswaarde en het 

vreemde daarvan is dat die nogal theorethisch is. Nu is het zo dat 

wanneer je praat over de energieprijsontwikkeling en als onderdeel van 

de woonlastenproblematiek waar menbijvoorbeeld in een stadsvernieuwings

wijk buitengewoon veel problemen mee hebt • Men moet daar van een goedkope 

oudbouwwoning naar een duurdere nieuwbouwwoning dat is ook overheidsbeleid. 

Tegelijkertijd daalt het inkomen, de energieprijzen stijgen dus het is 

niet alleen een inkomensbeleidkwestie, het is een veel ruimer onderwerp 

en mijn vraag aan u is eigenlijk wilt u deze problematiek in zijn samen

hang behandelen. Aan de ene kant de woonlastenproblematiek aan de andere 

kant de woningbouwproblematiek en in de derde plaats de inkomensproblematiek, 

Het is niet zo dat men kan zeggen dat wanneer de energieprijs verlaagd 

wordt in zijn algemeenheid er dan van een inkomensbeleid sprake is dat 

is een generieke maatregel. Dus ik vraag u deze drie zaken in samenhang 

te willen bekijken. Ik denk dat het van groot belang is dat nu niet meer 

zoals totnutoe en energie en woonlasten en woningbouw apart worden behandeld, 

Ik vraag u om straks door de drie specialisten uit de fraktie te laten 

behandelen. 

Dank u wel mijnheer Monkhorst het woord is aan mijnheer Swart. 
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Ja mijnheer de voorzitter rust in het onderwijs is net aan de orde geweest. 

Een plek waar het voorlopig nog niet rustig is en waar het ook rustig moet 

worden zijn de sociale diensten. Ook wij zijn als gemeenteraadsleden in 

Enschede zijn de afgelopen weken benaderd door de sociale dienst met alle 

onrust die daar bestaat over de uitvoering van de voordeurdelersmaatregel. 

We hebben ons uiteraard op het standpunt gesteld dat als er een wet is 

aangenomen die wet moet worden uitgevoerd, dat het niet vrij staat aan 

ambtenaren om wat voor rede dan ook om zelf te gaan zitten uitmaken of 

ze al of niet daartoe zullen overgaan. Ik denk aan de andere kant mijnheer 

de voorzitter dat er bij ons wel een hoop gedeelde zorgen zijn, zorgen die 

wij delen met de sociale dienst over de uitvoering van deze wet. Ik denk 

dat het verreweg het belangrijkste probleem is dat deze wet bij de mensen 

die erdoor geraakt worden geen enkel moreel gezag heeft. En ik denk dat 

het nog versterkt wordt als verschillende kamerleden zelfs in de VVD 

ook breeduit uitmeten hoe het mogelijk is om onder de werkingssfeer van 

deze wet uit te komen. En ook bekend is dat een partij als de VVD zowel 

in haar verkiezingsprogramma in 1981 als op de jl partijraad nog eens 

een dikke streep heeft gezet onder het principe van de individualisering 

onder het uitgangspunt dat je mensen per persoon moet behandelen en 

niet als onderdeel van een huishouding een gezin of een leefeenheid. 

En als dan toch mensen die toevallig in de bijstand zitten worden geconfron

teerd met een uitvoerige controle in wat voor situatie bevind jij je nu. 

Lijk je op een gezon, ben je zelfstandig, ben je een beetje zelfstandig 

of niet. Ik denk dat je op dat moment een controle moet gaan uitvoeren die 

menselijkerwijs niet doenlijk is en als ze wel doenlijk is leidt tot een 

invasie in de persoonlijke levenssfeer. We hebben gisteren hele goede uit

spraken gehoord over het feit dat de overheid moet worden teruggedrongen. 

Dat regelgeving eenvoudiger mag worden. Ik denk dat dit een punt bij 

uitstek is waar de regelgeving nu ingewikkelder is gemaakt en ik denk dat 

als er een plek is waar de overheid moet worden teruggedrongen dat het dan 

de persoonlijke levenssfeer van de burgers is en ik zou daarom willen 

vragen of het niet mogelijk is de voorderusdelersregeling dezelfde weg 

te laten volgen. Als nu voor de twee, als nu voor de tweeverdienersmaat

regel bij de belasting het geval is dat daar toch na de volgende verkiezingeJ 

nog een heel grondig naar gekeken gaat worden. Want voor mijn idee heeft 

deze maatregel geen enkele zin. 

Kruis afdeling Giessenburg-Schelluinen. 

Giessenburg en Schelluioen liggen in de Alblasserwaard zoals u weet. 

Mijn eerste opmerking zal dan ook gaan over het onderwerp binnelands beleid 



Band 7 

Blad 118 

en wel de gemeentelijke herindeling. Ik denk dat ik hiervoor diverse aan

wezige mensen niet nog weer eens een keer hoef te gaan staan te vertellen 

waarom ik zou vinden dat gemeentelijke herindeling niet nodig is. 

Want dat station zijn we al voorbij. Het is nu dus echter zo dat al sinds 

lange tijd gesproken wordt over een datum wanneer die gemeentelijke herin

deling ingang zou vinden. Wij hebben als VVD in de Alblasserwaard en 

vijfherenlanden hebben we in ieder geval gehoopt dat dat nu eindelijk zou 

zijn 1 januari 1986. Gisteren is de kamercommissie voor een hoorzitting 

geweest in het dorpshuis in de gemeente Hoornaar midden in de Alblasser

waard. Ik heb vanmorgen nog even vluchtig in de krant kunnen lezen dat 

de CDAvoorzitter van de vaste kamercommissie daar gisteren gesteld heeft 

althans in een klein interview met de pers dat we nu niet als een olifant 

door de Alblasserwaard heen moeten gaan lopen en die zaak perse nog in 

een jasje persen dat het ingaande 1 januari 1986 zou kunnen gaan plaats 

vinden maar dat we er dan maar mee zouden moeten leren leven dat het 

1 januari 1987 zou worden. Ik wil van onze fraktie vragen om toch zoveel 

mogelijk te bewerkstelligen dat die datum van 1 januari 1986 nu niet 

opgeschoven wordt. Dat geeft alleen maar meer frustraties en onzekerheid 

bij ons binnen de waard en de vijfherenlanden. Ik denk dat dat geen goede 

zaak is. Ik wil er nog wel even aan toevoegen het is niet een kwestie van 

door de porceleinkast heenlopen om dat nu op snelle termijn te doen. Er 

zijn diverse inspraakmogelijkheden geweest. Het is een procedure die 

zoals u weet die al jaren loopt. ledereen heeft de gelegenheid gehad om 

zijn zegje te doen. Dat hebben wij ook gehad en ik wil bij deze ondanks 

de felle kritiek die wij door de loop van de jaren heen geuit hebben 

maar ik neem aan dat de fraktieleden en de leden van provinciale staten 

en gs in zuid holland ons dat niet euvel zullen duiden, want ja dan is het 

toch zo het bloed kruipt waar het wellicht niet gaan kan. Ik wil 

bijzondere waardering uitspreken voor de inspanningen die zowel de provinc~ 

iale Statenleden als de leden van gs en ik bedoel daar uiteraard mee 

onze VVDleden uit de staten en gs van zuid holland en uit de fraktie, de 

inspanningen waarmee zij toch bewerkstelligd hebben dat er voor een groot 

aantal gemeente in ieder geval een plaatje voor is komen te liggen waar als 

die gemeentelijke herindeling dan toch door moet gaan tenminste mee te 

leven is. En ik wil dat hier dus duidelijk benadrukken want ik ben een van 

de mensen geweest die door de loop van de jaren heen vrij veel kritiek 

op de diverse frakties heeft uitgeoefend maar hierbij dan ook een stukje 

lof. Het volgende onderwerp zal zijn het milieubeheer. Ik heb gisteren een 

aantal keren de loftrompet horen steken over het milieubeleid wat door 

twee achtereenvolgende ministers van de VVD tot stand gebracht is. 
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In grote lijnen ben ik het daarmee eens alleen het beleid zoals het op dit 

moment gevoerd wordt ten aanzien van het terugdringen van het probleem 

zure regen, ik wil niet zeggen dat er voor de rest niets gedaan is, alleen 

er is een groot accent komen te liggen op de uitstoot van de automobiel 

en ik denk dat u inmiddels ook wel uit publicaties gelezen zult hebben 

dat de bijdragen van het autoverkeer aan deze kwalijke zaak 10,84 of 10,85 

% is, maar laat ik het afronden op 11% en om dan nu allerlei maatregelen 

te gaan nemen waardoor in ieder geval de autokosten voor autorijdend 

Nederland aanmerkelijk zullen gaan stijgen met daarbij regelingen die 

dan een auto gaan rijden waar wel eencatalisator onder gebouwd is die gaan 

dan weer minder BVB. Ik vind dat allemaal vrij ingewikkelde zaken. Temeer 

daar we natuurlijk in Nederland een motorbrandstof hebben en ik doel daarbij 

dat op het autogas LPG waarvan van bewezen is dat de uitstoot van een motor 

die loopt op LPG belangrijk minder schadelijk is voor het milieu dan 

de uitstoot van een auto met catalisator gebruik makend van ongelode 

benzine. Nou mijnheer de voorzitter hetzelfde wat kan gelden voor die auto's 

die rijden op ongelode benzine met catalisator kan natuurlijk ook gelden 

voor die autous die al lang rijden op LPG. En ik vraag toch of de mensen 

in de fraktie en de minister daar eens wat meer aandacht aan wil gaan 

besteden. 

Ik zal het kort houden met het oog op de tijd en ik ben enigszins een vreemd• 

in Jeruzalem en zal in zoverre dat ik de heer Nijpels in ratio niet heb 

kunnen horen. In de eerste plaats een vraag aan hem. Heeft de achteruitgang 

van de VVD in de opiniepeiling te maken met het beleid van de 2e kamer

fraktie. En ik zou dit willen zeggen voorzitter het is bepaald niet mijn 

bedoeling om hier deze standaardisatie op gang te brengen zoals op het 20ste 

partijcongres met alle respect overigens. Het is dus een eerlijke 

openhartige vraag. Dan denk ik aan twee punten hoe kun je bijvoorbeeld 

als inkomens achteruit moeten en aardgasprijs verhogen als overheid en de 

huishuren en dan een liberale fraktie daarachter gaan staan. Een derde is 

de kwestie van de Taiwanliberalen, maar daar hoef ik verder niets over te 

zeggen dat is zo lang geleden maar misschien dat ook daar de fraktie de 

voorzitter van de VVD in de kamer antwoord op wil geven. Wat de heer 

Zoutendijk betreft ik heb alle lof voor uw reden. Ik mis alleen iets. 

U bent doorg-ans naast het zakelijke heeft u altijd wel een citaat van 

Peter. Ik denk als u hier een menselijk element daarin brengt dat dat ook 

laten we zeggen ten goede zal zijn aan onze partij. Dank u zeer. 
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Voorzitter ik wilde graag een opmerking maken over de inleiding, een 

algemene opmerking en een punt van binnenlandse zaken. U heeft daarnet 

gezegd dat er verleden jaar een proef was genomen met deze vorm van 

en dat die wel goed was bevallen. Ook in de inleiding van de beleids

notitie lees ik dat vormgeving en inhoud van deze beleidsnotitie nauw 

aansluiten op die van 9 februari 1984. De inhoud zou ik zeggen dat moet 

wel spreken als u een consistent beleid voert alleen wordt dat 

natuurlijk toch iets anders omdat je een jaar verder bent. De vorm is 

gelijk maar de ontstaansfront of de aandragen van dat materiaal wat vorig 

jaar bij wijze van proef genomen is met een rondvraag via de kamercentrales 

dacht ik dat ook niet onbevredigend was verlopen. En die aanzet tot een 

bepaling van de punten die in de beleidsnotitie zouden worden opgenomen 

heb ik gemist. Dat is een punt. Van de proef van verleden jaar wat niet is 

meegenomen tot mijn spijt. En in de tweede plaats is het tijdstip van 

verschijning ook niet hetzelfde als verleden jaar. Toen hadden we een 

eerdere algemene vergadering akkoord. Maar als je over een afgelopen 

jaar iets maakt, verleden jaar kon dat 9 februari 1984 het had nu toch 

wel liever medio maart kunnen zijn dan 23 april. 

Ja maar het gaat niet alleen over het vorig jaar, het gaat over de aktuele 

situatie. Daarom is het een spanningsveld. Een vroege notite is niet aktueel 

en een late notitie komt te laat. Deze keer is de voorjaarsnota afgewacht en 

toen is die publikatie verschenen. 

Nou laten we zeggen dat medio maart dan iets te vroeg is geweest. Maar een 

eerder nummer dat zou voor de vergadering dan toch wel prettiger geweest 

zijn. 

Ja maar dan hadden we moeten regelen dat het kabinet die voorjaarsnota eer

der ging doen en dat is -ok zo moeilijk. 

Nee we zijn voor deregulering dus dat moeten we vooral niet regelen. 

Bovendien op wat wij voor het kabinet zouden moeten regelen kom in nu 

terug voorzitter, want ik heb een algemeen punt gemist in de beleids

notitie en ik zou daarvoor als motto willen geven wat de partij vrijwel 

unaniem in het liberaal manifest 1981 heeft gezet en dan nog wel in het 

hoofdstuk de partij in de jaren 80. En daaruit lees ik voor dat op het 

amdelijk niveau het dualisme bestaat dwz het staatsrechterlijk systeem 



Blad 7 

Band 121 

waarbij de gescheiden verantwoordelijkheden tussen regering en parlement 

worden benadrukt om maar niet te spreken van gescheiden verantwoordelijk

heden tussen kabinet en de voorzitter van de partij natuurlijk. 

Maar ik zou dit als algemeen motto graag boven in deze beleidsnotitie 

hebben gezien niet alleen, Maar ik zou ook graag zien dat men daar wat 

meer naar handelt na deze uitspraak die zoals ik zei met bijna unanieme 

stemmen en ik denk dat deze uitspraak wel unaniem is onderschreven destijds. 

En dat zal dan voor de partij in de jaren 80 en ik zou dat in de belang

stelling van onze fraktievoorzitter en de zijne van harte willen aanbe

velen. Dat was mijn algemene opmerking. En dan over binnenlandse zaken. 

Daar lees ik niet onbegrijpelijk over de grens van 10.000 wat een 

aanvaardbaar ijkpunt zou zijn als je aan herindeling begint en een aan

vaardbaar compromis. En bij dat aanvaardbaar compromis heb ik me afgevraagd 

een mooi compromis als het CDA 6-7-8000 zou wensen en de PVDA 15 dan is 

10.000 een aardig compromis. Maar als je er 7000 als VVD van had gemaakt 

dan was het ook een heel goede meerderheidsbeslissing geweest misschien. 

In het algemeen lijkt het mij dat toch aldoor het getal een te grote 

betekenis blijft houden of je nou een valbijl noemt of een ijkpunt 

of wat dan ook en ik zou in dat verband toch een klein sommetje in deze 

vergadering nog eens willen noemen. 50% van de gemeente is kleiner dan 

1 0.000 inwoners. Nou weet ik wel als je gaat herindelen dat je er daar 

dan weer een aantal van overhoudt. Maar het kan naar mijn idee niet zo 

zijn dat op het moment 50% van de gemeente zodanig gebrekkig zouden 

funktioneren dat je uit dien hoofde 50% zou moeten gaan herindelen en 

ik vind dus dat 10.000 niet zo'n aanvaardbaar compromis als je het bekijkt 

als een grootst gemene deler van wat er in gemeente zal leven inwoners 

van grotere en kleinere gemeente maar vooral elk aantal is zeer arbitrair 

en dat moet het dacht ik blijven en small is beautiful. 

Voorzitter mijn naam is Korsten ondercentrale Horst noord limburg. 

Ik wil het hebben over een problematiek die in de beleidsnota in het fraktie 

verslag niet aan de orde is gesteld, maar wel als een tamelijk rode draad 

door de verschillende vraagstellingen heenloopt. Ook in het betoog van de 

heer Zoutendijk nadrukkelijk aan de orde is gesteld. Dat is de uitvoerbaar

heid van overheidsmaatregelen. U kent allemaal de voorbeelden wel met name 

de recente voorbeelden zijn naar voren gehaald. Voordeurdelersproblematiek 

tweeverdienersproblematiek maar er zijn natuurlijk al wat oudere voorbeelden 

Of het nou gaat om de leerplichtwet uit te voeren of een zaak als het 

arbeidsplaatsenplan Gardeniers, Albeda-Gardeniers met een succespercentage 

van 3,5%. Er zijn uitvoeringsproblemen met betrekking tot wetgeving en 
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Ik denk dat dat bij de kamerleden nadrukkelijk ook bekend is. Waar het 

mij nu om gaat is wat de visie meer in het algemeen is van de fraktie 

om deze problematiek te lijf te gaan. Ik denk dat er een aantal alterna

tieven zijn. De heer Nijpels heeft daar ook gewag van gemaakt recent 

in een artikel in intermediair. Ik denk dat het ontwerpen van overheids

beleid nadrukkelijk zal zorgvuldiger moeten met name als gedacht wordt aan 

merkelijk maatschappelijke ontwikkelingen te corrigeren. In dat verband 

is weleens de suggestie gedaan van effectrapportage recent bloeien alter

natieven in die zin op. Vrouweneffectrapportage heb ik hoofdredakteur 

Berk van de VNG voor de conferentie van vrouwelijke burgemeesters. Het 

bekijken van de konsekwenties van wetgeving voor de positie van de 

vrouw. Er zijn andere voorheelde genoemd. Bestuurseffectrapportage waar 

de raad voor het binnenlands bestuur ouer drie maanden met een stuk over 

komt. Bestuurseffectrapportage betekent dat de overheid duidelijk maakt 

wat de konsekwenties zijn van rijksmaatregelen voor de gemeente. Zo zijn 

er nogal wat andere voorbeelden te noemen. Dat is een punt. Een tweede 

punt en dat is eigenlijk wel wat aktueel dat is in het regeerakkoord aan 

de orde. Een kamer zou de mogelijkheid hebben als het beleid eenmaal 

op de rails is gezet na verloop van tijd dat beleid eens opnieuw te beoor

delen. Dat kan middels het in de VVD wel aangekaarte principe van horizon

wetgeving. Een zaak die in de jaren 80 nadrukkelijk in verkiezingsprogramma'! 

aan de orde is geweest. Een zaak die ook.in het regeerakkoord in 82 is opge

nomen zei het in een verborgen zinnetje • ''• In het regeerakkoord staat 

namelijk alle nieuwe wetgeving zal bezien worden of de mogelijkheid tot 

het opnemen van een eindtermijn. Bekijk ik feitelijk wat het effect is van 

die regel in het regeerakkoord dat moet ik zeggen dat ik enigszins 

teleurgesteld nog moet zijn. Eindtermijnen zijn in een paar wetten opge

nomen wet periodieke autokeuringen, weet melding buitenlandse boycotmaatrege: 

en vooral als een laat compromis op een moment dat sommige de wet willen 

afschaffen en andere zeggen nou die moet toch nadrukkelijk ingevoerd w0rden. 

Resumerend twee mogelijkheden om de greep op beleid, de uitvoerbaarheid van 

beleid te versterken, de beleidsvoorbereiding van beleid verbeteren. Als 

je beleid eenmaal op de rails gezet hebt als parlement een tweede kans 

proberen te pakken na twee, drie vier vijf jaar terugkijken en zeggen 

wat is er eigenlijk van terecht gekomen en hoe kunnen we het corrigeren. 

Mijn vraag zal zijn aan fraktieleider NSjpels, kamerleden hoe kijkt u 

tegen deze problematiek aan. Ik dacht dat het een aardige vraag was voor de 

heer Nijpels om althans een paar van die inzichten op dat punt nog eens hier 
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te etaleren. Misschien wil u er ook nog wat nieuwe gedachte aan verbinden. 

Zeer bedankt. 

Mijnheer Jaan. 

Ik heb twee vragen. Ik heb ook nog een vraag over het vrede- en veiligheids

beleid om daar nog enige duidelijkheid over te krijgen. In november moet er 

weer een heel belangrijke beslissing hierover genomen worden. En zoals we 

allemaal weten ligt er het 1 juli besluit. Maar ondertussen zijn de onder

handelingen tussen de verenigde staten en de sowjet unie weer begonnen en 

ik ben bang dat het kabinet of met name de invloed van het CDA 2e kamer

fraktie toch dan weer misschien zal besluiten om tot een compromis te 

komen om nog niet tot plaatsing over te gaan. Mijn vraag is of de tweede 

amErfraktie of onverkort blijft vasthouden aan het 1 julibesluit en 

want het is welliswaar zo dat de sowjet unie nu al meer dan 378 ss20 

raketten heeft geplaatst. Dan mijn tweede vraag en dat is over de pakketverg4 

lijking tussen de burger ambtenaren en de militairen. Wat is het standpunt 

van de 2e kamerfraktie in deze en deelt de tweede kamerfraktie de studie 

over de pakketvergelijking. Dankuwel. 

Mijnheer de Jong. 

Een enkele vraag mijnheer de voorzitter betreffende het onderwijs. Zeer 

onlangs verscheen in de pers berichten dat besturen van bijzondere scholen 

zoveel meer aardige dingen kunnen doen in het onderwijs omdat zij hun 

scholen zo efficient en zo zuinig beheren terwijl diezelfde bedragen die 

zij nou zo goed kunnen besteden bij het openbaar onderwijs dat ons liberalen 

toch zo lief is in de -eheerskosten blijven hangen. Er zou daar al naar ik m 

heb laten vertellen al geruime tijd geleden een studie naar· zijn gestart 

Is daar iets meer over te zeggen. 

Mevrouw Brilstra. 

Ik heb twee vragen. De eerste vraag heeft betrekking op het onderwijs en 

met name de onrust die op dit moment in het basisonderwijs gaande is. 

Ik vraag mij dan ook af of het werkelijk verantw-ord is dat de nieuwe wet 

op het basisonderwijs per 1 augustus 1985 ingevoerd zal worden. Gezien alle 

veranderingen die plaats zullen vinden heb ik een beetje het idee dat alle 

aandacht vooral uitgaat naar de leerkrachten en naar het onderwijsmiddelen 

maar niet naar de kinderen voor wie het basisonderwijs toch de s-art voor 

een verdere toekomst is. Mijn tweede vraag heeft betrekking op Europa 
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op europese zaken. Ik ben erg blij dat de heer Nord hieraan tafel zit, 

maar waar mijn vraag over gaat is of het mogelijk zou zijn dat er in 

vrijheid en democratie wat meer aandacht besteed zou kunnen worden aan de 

successen die toch ook behaald worden door de liberale fraktie. En waarvan 

we helaas in de gewone pers weinig te horen krijgen. Dank u. 

Mevrouw Stigter. 

Nog een paar vragen. Onder welzijnsbeleid staat een zin die niet begrijp en 

ik citeer - waar de maatschappelijke ontwikkelingen weer zodanig is geworden 

dat mensen bereid zijn een deel van de zorg van de partner of kinderen op 

zich te nemen heeft de VVDfraktie middels een motie de regering gevraagd in 

het huidige ziektekostenstelsel en het sociale zekerheidsstelsel naar moge

lijkheden daarvoor te zoeken. Ik vraag me af wat hiermee bedoeld wordt. 

Ik heb nooit gemerkt dat mensen niet bereid waren die zorg op zich te 

nemen. Het zou wel plezierig zijn als ook door herverdeling van betaald en 

onbetaald werk tussen mannen en vrouwen ook de mannen hier hun steentje 

bij bijdroegen. En het punt dat banen en dat zijn vooral banen waar 

vrouwen in werken in de g~zondheiszorg gaan verloren is het de bedoeling 

dat die door vrijwilligers meestal weer vrouwen maar weer moeten worden 

opgeknapt. Ik vraag me af of dat de bedoeling is. Over onderwijs er 

wordt volwasseneneducatie. Er wordt gesproken over de toegankelijkheid dat 

dat voor vrouwen belangrijk zou zijn. ik vraag me af of bij die toegankelijk· 

heid ook bedoeld wordt goede kinderopvangvoorzieningen, en of er er is ook 

niet gesproken over de vorm waarin de tweede kansonderwijs gegeven wordt. 

En u ontving daarover een uitvoerige brief van de organisatie vrouwen in de 

VVD. Een ount binnen het kabinet zegt u is uitwerking gegeven aan een VVD 

motie dat de regering bij het nemen van maatregelen systematisch zal 

aangeven welke de maatregelen zijn voor het bedrijfsleven. De zogenaamde 

bedrijveneffectenrapportage. Mag ik de fraktie in overweging geven eenzelfde 

motie het licht te doen zien wat betreft de de gevolgen van vrouwen. Zoals 

ook wordt voorgesteld in het concept beleidsplan emancipatie. Een laatste 

punt voorzitter wat betreft de onder binnenlands beleid wat betreft 

de afschaffing van de verplichte comparitie het advies van de emancipatieraa< 

dat uiterst terughoudendheid moet worden betracht zolang vrouwen nog 

de zwakke positie innemen beveel ik in de aandacht aan. Ditzelfde geldt 

voor het beperken van de alimentatieduur op zichzelf een zeer goede en 

redelijke zaak. Maar zolang de positie van afhankelijkheid nog voortduurt 

moet men niet beginnen met de bescherming af te breken maar moet men beginne 
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de oorzaken van die zwakke positie weg te nemen cq te slechten en 

structurele basisvoorwaarden te scheppen om die positie te versterken. 

Zoals de economische onafhankelijkheid. 

Nog twee vragenstelsters. 

Mijnheer de voorzitter ik wil even ingaan op het voorstel van Pijnacker. 

Ook de afdeling den Helder heeft hierover een motie ingediend. Mevrouw Brand 

den Helder. Motie 32 van den Helder. Het voorstel van Pijnacker bestaat 

uit de zin geen doorgang, de prijsverhoging zal geen doorgang mogen vinden. 

Wij stellen voor en ik hoop dat u in uw antwoord ook wil betrekken om een 

commissie te te onderzoeken en ik sluit even aan bij de 2e spreker wat 

betreft dit onderwerp om dat in een groter verband te onderzoeken, een 

commissie in te stellen en de uitslag per 1 januari 1986 de leden in ieder 

geval kenbaar te laten maken. 

Zeer bedankt. 

Boezer-Wassenaar. 

Ik heb een vraag naar aanleiding van de toespraak die de heer Kamminga 

gisteren heeft gehouden. Hij noemde in het verband van de bestrijding 

van de criminaliteit ook het onderwijs als een instelling die een faktor 

zou kunnen zijn ten goede en daar zou ik graag wat conreter over willen 

horen hoe dat onderwijs ook zodanig zou kunnen funktioneren. Ik denk 

namelijk inderdaad dat dat zo kan zijn in die zin dat in het onderwijs 

met name kinderen kunnen worden geconfronteerd met normen waaraan zij hun 

eigen presteren of wanpresteren kunnen afmeten en ook daar geleerd kunnen 

worden om verantwoordelijkheid te dragen voor de konsekwenties van hun 

eigen handelswijze. En een van die normen die natuurlijk in het onderwijs 

gehanteerd worden wel vaak verguisd maar toch heel acceptabel lijkt mij 

is het cijfer en het probleem waar ik nu mee zit is dat ik merk dat bij 

de normen die zij van hogerhand moeten, nu praat ik uitsluitend over mijn 

vak, want daar weet ik het van. De normen die wij krijgen van hogerhand wordE 

jaar in jaar uit soepeler. En dat frustreert mij in die zin dat ik denk ik 

geef latijn en grieks onder andere en ik probeer kinderen tot een bepaalde 

hoogte te brengen en mijn pogingen daarin worden eigenlijk van hogerhand 

naar mijn gevoel afgebroken omdat die normen die ik hanteer blijken 

zwaarder te zijn dan wat van hogerhand n-ar ons toe wordt geschoven met 

als reaktie bij mij dat ik denk laat maar waaien wat zal ik proberen ze 
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En ik denk dat dat doorwerkt en dat dat meewerkt aan een normvervaging 

die naar mijn oordeel zeker voor een aantal kinderen heel slecht kan zijn 

Een tweede vraag die ik heb is naar aanleiding van een spree::beurt die 

de officier van justitie mevrouw eoezijn onlangs in Wassenaar hield 

zij had het over een sterke toename van de druk op hun apparaat en naar 

mate haar verhaal vorderde schoot bij mij steeds meer de zinsnede gezin 

als hoeksteen van de samenleving naar boven. En nou is dat natuurlijk 

niet de laatste waarheid, maar soms denk ik dat we misschien met de over

matige nadruk die we als VVD op het individu en de individuele vrijheid 

leggen aan de ene kant natuurlijk iets heel goeds doen en aan de andere 

kant misschien moeten uitkijken dat we niet te ver doorschieten en dat 

misschien ook soms wel fiscale maatregelen de mensen zo als het ware van 

elkaar loskoppelen dat ze dan wel individueel vrij en verantwoordelijk 

zijn, maar dat de samenwerking en de verantwoordelijkheid voor een 

verband dreigt afgebroken te raken. 

Niemand meer, dan schors ik de vergadering tot twee uur. 

De vergadering is heropend. In op-dracht van hare majesteit de koningin 

breng ik u haar oprechte dank over voor de gevoelens van trouw en aan

hankelijkheid zoals in uw telegram vertolkt. Adjunct van hare majesteit 

Jansen. 

Het woord is aan de heer Nord. 

Mijnheer de voorzitter dames en heren mevrouw Brilstra heeft gevraagd om 

meer aandacht voor europese aangelegenheden in vrijheid en democratie. 

Dat is voor ons natuurlijk prettig te horen dat zij dat vraagt. En de goede 

wil daartoe bestaat stellig. We hebben zowel in het dagelijks bestuur 

als in het hoofdbestuur als ook met de redaktie het daar ook vaak over 

gehad. We weten allemaal wat de problemen van plaatsgebrek zijn. Mevrouw 

Dijkman heeft dat vanmorgen nog eens een keer uitgelegd. Maar de goede 

wil is er en er zijn ook zaken genoeg waar de europese en de nationale 

politiek elkaar zo rechtstreeks raken dat het van belang zou zijn om 

daaraan aandacht te besteden. Ik wil u daarvan een voorbeeld noemen. 

Ik heb dat voorbeeld gekozen omdat het ook vanmorgen al verschillende 

malen aan de orde is geweest. Dat is de emancipatie, de wetgeving dus 

betreffende de gelijkstelling van mannen en vrouwen. De derde richtlijn 

op dat gebied is door Nederland niet alleen als hekkensluiter maar zelfs 

objectief te laat ingevoerd. 
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En het is van belang om daar even aan te herinneren want er staan 

alweer twee nieuwe richtlijnen op het punt om te worden aangenomen. 

Een voor beroepsregelingen in de sociale zekerheid en een over ouderschaps

verlof. Wij hopen erg vanuit de europese fraktie dat ons land niet opnieuw 

de allerlaatste zal zijn om aan aangegane verplichtingen te voldoen en 

de belofte om nationale wetgeving door te voeren tijdig na te komen. 

In elk geval wij houden dat in de gaten. Tenslotte mijnheer de voorzitter 

is er nog een prachtige gelegenheid ook voor vrijheid en democratie om ver

schillende vliegen in een klap te kunnen slaan. Begin juni van dit jaar 

wordt de europese hoofdstad voor een week gevestigd in Groningen. 

We gaan daar eerst als europese fraktie en vervolgens als ELDcongres 

vergaderene Het zal ongetwijfeld nog gebeuren maar ik wil toch hier alvast 

anticiperend een hartelijk woord van dank spreken aan onze Groningse 

vrienden die daar nu al enorm hard aan werken. Dit dames en heren wordt een 

grote liberale manifestatie. Wij zullen daar aan onze europese vrienden 

kunnen tonen wat liberaal nederland te bieden heeft. Ik dank u zeer. 

Dames en heren ik wil graag met u de afspraak maken zo weinig mogelijk 

onderling communiceren in de zaale Rust in het onderwijs daarover is 

nu het woord aan de heer Nijpels. 

Voorzitter we hebben de taken wat verdeelde Ik zal over een aantal algemene 

onderwerpen het een en ander zeggen. Daarnaast zullen een paar voorzitters 

van fraktiecommissies over een aantal specifieke onderwerpen ingaane 

In de allereerste plaats wil ik toch graag iets zeggen over de vraag die 

gekomen is van de heer Schuitemaker van de kamercentrale Drente. Waarome 

Omdat ik denk dat toch daarbij het gaat om een essentiele vraag, zeker ook 

als we kijken naar de besluitvorming zoals die komende week nog in het 

kabinet moet plaats vinden en ik doel dan op de discussie over de crimina

liteitsnota. Het plan zoals de heer Korthals en de heer Rietkerk vorige week 

hebben ingediend bij het kabinet, het plaan als het gaat om de aanpak van 

de criminaliteit en de aanpak, de bestrijding van dat vandalismee Ik heb 

daarover gisterenavond het een en ander gezegd en ik wil dat graag vandaag 

nog eens nader herhalen en ook nog een precies uitleggen waar het nu in feit« 

om gaat. Het plan is ingediend bij het kabinet en het kabinet heeft zich 

volledig achter de maatregelen opgesteld. Dat betekent dus dat er politieke 

overeenstemming in het kabinet is over de plannen zoals Korthals Altes en 

Rietkerk die hebben gepresenteerde De discussie de afgelopen week heeft 

dan ook uitsluitend betrekking gehad op de financiele aspecten. 
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Het kabinet heeft inmiddels 150 miljoen voor dat plan vrijgemaakt. Maar 

als dat plan daadwerkelijk moet worden uitgevoerd dan zal dat in totaal 

200 miljoen per jaar gaan kosten. En dat betekent dat de discussie in het 

kabinet dus niet meer gaat over 200 miljoen maar dat het gaat over dat 

ontbrekende bedrag van die 50 miljoen. Ik heb daar gisterenavond over 

gezegd en ik herhaal het hier heel duidelijk het moet mogelijk zijn om 

die 50 miljoen volgende week te vinden. Als we die 50 miljoen zouden 

verspijkeren over de 14 departementen dan betekent dat 3,5 miljoen 

per departemento Ik vind dames en heren dat wij als VVD vandaag nog eens 

uitdrukkelijk tegen het kabinet moeten zeggen kabinet laat Rietkerk, laat 

Korthals Altes volgende week aan de slag gaan, maak dat mogelijk en zorg 

daarom -at die financien volgende week voor elkaar komen. 

Ik zeg er overigens nog iets bij, want als het gaat om financiele priori

teiten dan zijn wij als VVD altijd gewend om dat ook realistisch te benadere1 

En als u zich nu realiseert dat voor de rechtshandhaving, voor dat uiterst 

belangrijke punt waarvoor we in het regeerakkoord financiele prioriteit 

hebben gevraagd, maar ook beleidsmatige prioriteit dat daar per jaar 

5 miljard mee is gemoeid dat betekent zo'n drie procent van de totale 

rijksbegroting van 160 miljard, dan zal het duidelijk moeten zijn dat die 

3% niet in verhouding staat, liever gezegd in geen enkele verhouding staat 

tot de zorg die niet alleen bij de VVD niet alleen bij het CDA ook niet 

alleen bij de PvdA maar in grote lagen van de bevolking bestaat over 

de toenemende criminaliteit en het gebrekkige optreden van de overheid in 

die richtingo Ik wil in dat kader ook nog een opmerking maken over dat 

wat mevrouw van Boezen heeft gezegd uit Wassenaaro Die heeft gezegd is 

die criminaliteitstoename in feite niet het gevolg van de vervreemding 

van de maatschappij en moeten we niet oppassen met het benadrukken van de 

positie van het individu en met het polariseren het tegenover elkaar 

zetten van het gezin en van dat individuo Ik denk dat we het met haar 

eens kunnen zijn dat er sprake is van vervreemding in onze samenleving. 

Dat er sprake is van normvervaging van onvoldoende overheidsoptreden en 

dat er tal van sociaal economische problemen zijn die leiden tot onthechte 

gezinnen. Maar dames en heren waar het ons om gaat is niet om de vraag 

of wij een voorkeur uitspreken over het gezin of ons opstellen tegen het 

gezin. We moeten ons als VVD niet in dat soort dilemma's laten drukken. 

Voor ons staat voorop dat iedere burger jong en oud zelf die keuze 

zal maken. Zelf zal bepalen of men kiest voor dat gezin of dat men kiest 

voor die anderen samenlevingsnorm. En ook in dat gezin en ook in dat 

, die andere samenlevingsvormen dan kan er aandacht worden besteed aan de 

opvoeding van de kinderen. 
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Ook in die andere samenlevingsnormen, ook in het gezin mogen wij en Jan 

Kamminga heeft dat gisterenavond over gesproken vragen dat die ouders hun 

kinderen ook attent maken op dat wat er in de wereld aan de hand is en ook 

dat die ouders ervoor zorg dragen dat die kinderen dat normbesef dat 

vervaagd is dat ook weer krijgen. En daarom denk ik dat het ook heel 

gevaarlijk is om een relatie te leggen tussen die individualisering en 

die criminaliteit. Wij staan een samenleving voor van mondige burgers. 

Wij staan ervoor dat burgers zelf eigen keuze kunnen maken maar we staan er 

ook voor dat is onverbrekelijk verbonden met ons streven naar individualiser· 

ing naar een verantwoordelijke maatschappij, verdraagzame maatschappij, 

een maatschappij waarbij de normen niet door de overheid of door een 

kabinet of door de 2e kamer worden opgelegd, maar die normen zelf vanuit de 

samenleving tot stand komen en daardoor ook door die samenleving zelf 

worden gerespecteerd. 

Ik kom tot een enkele opmerking over de wet gelijke behandeling. 

Mijnheer de voorzitter dames en heren er zijn daar vandaag geen vra-gen 

over gesteld maar er is wel een opmerking over gemaakt door de voorzitter 

van de JOVD. U vindt dat de JOVD terecht vandaag aan ons congres de vraag 

heeft voorgelegd waar blijft die wet op de gelijke behandeling. En daarom 

over dit punt in het kort het volgende •• We hebben in het regeerakkoord 

afgesproken dat het kabinet zou studeren op de juridische problemen rond 

het voorontwerp zoals dat destijds door het kabinet van Agt-Wiegel met 

name door een CDAminister en een CDAstaatssecretaris de heer de Ruiter 

en mevrouw Kraaijeveld is gepresenteerd. We hebben ook afgesproken aan 

de hand van een motie van mevrouw Rempt dat het kabinet voor de zomer met 

een standpunt zou komen. En ik zeg daarom ook op dit punt heel uitdruk

kelijk vandaag het volgende. Ik heb gisterenavond niet voor niets hier 

een verhaal gehouden over liberale verdraagzaamheid. Ik heb gisterenavond 

ook niet voor niets vastgesteld dat het juist aan ons liberalen is om 

die fakkel van die vrijheid die fakkel van die verdraagzaamheid voortdurend 

voor ons uit te dragen. En dat betekent heel onomwonden dat wij aan het 

kabinet vragen om inderdaad voor 1 juli voor het zomerreces een stand-

punt te bepalen voor iets dat wij liberalen van essentieel belang achten. 

Waarom. Omdat discriminatie het veroordelen van mensen of het nou gaat 

om een levenskeuze, of het nou gaat om een vrouw of een man zijn, of het 

nou gaat om een seksuele geaardheid, fundamenteel in strijd is met dat 

wat wij als liberalen onder menswaardigheid verstaan. Daarom ook kabinet 

kom voor de zomer ook op dit punt duidelijk met een standpunt. 
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Er zijn ook door de heer Jaan den Haag een paar vragen gesteld. De een 

heeft betrekking op de pakketvergelijking tussen de militaire ambtenaren 

op defensie en de andere ambtenaren. En het antwoord daarop kan kort 

zijn. Er is een werkgroep ingesteld op verzoek van de VVD. Die werkgroep 

heeft rapport uitgebracht aan de staatssecretaris van defensie de heer 

Hoeksema en er zullen eind van dit jaar ook voorstellen worden gedaan door 

de heer Hoeksema omdat het resultaat al was zoals wij verwachten namelijk 

een verschil in honorering in het nadeel van de militaire ambtenaar en 

dat betekent dat daarmee ook gelijk een einde is gekomen aan de mythe 

dat militairen overbetaald worden in ons land. Het betekent dat het kabinet 

ook de resultaten van het onderzoek in haar beleid zal moeten verwoorden. 

Dat was de tweede vraag van de heer Jaan, maar de eerste vraag was eigen

lijk van groter belang. Want wat vroeg de heer Jaan. Hij vroeg of we er niet 

bang voor zijn dat het CDA zal proberen straks het besluit over de kruis

raketten te ontkomen. Of het CDA niet de dans zou ontspringen. En zo 

luidde de vraag in het kort samengevat houdt de VVD vast aan een be-sluit 

per 1 november 1985. In de eerste plaats zou ik nog eens een keer willen 

zeggen dat er in november 1985 niets meer besloten hoeft te worden. Het 

besluit hebben we genomen op 1 juni 85. Dat betekent dat het kabinet 

straks in november van dit jaar alleen maar zal moeten bekijken of het 

besluit zal worden uitgevoerd en de criteria, de uitvoering van het 

besluit die hebben we heel uitdrukkelijk met.elkaar afgesproken. Zijn we 

nou bang als fraktie dat het CDA toch zal proberen op dit punt een andere 

koers te varen ik moet u zeggen nee. Er is geen enkel signaal dat het 

CDA van plan zou zijn om van het 1 juni besluit af te wijken. Eerder het 

tegenovergestelde. Alles wijst erop dat het CDA straks in november het 

besluit van 1 juni loyaal naar letter en naar geest zal gaan uitvoeren. 

En ook het verkiezingsprogramma, het concept van het verkiezingsprogramma 

zoals dat deze week is gepubliceerd door het CDA maakt nogeens duidelijk 

dat het CDA op dat punt een duidelijke koers vaart en dat lijkt me ook van 

fundamenteel belang voor een goed vrede- en veiligheidsbeleid zoals de 

VVD dat al jarenlang voorstaat. Ik kom dan weer terug voorzitter op een 

paar opmerkingen die mevrouw Stogter heeft gemaakt en die hadden betrekking 

op emancipatie. Ik zou daarover het volgende willen zeggen. Het was mij 

eigenlijk ook opgevallen toen ik de beleidsnotitie van de fraktie deze 

week nogeens doornam dat we nergens speciale aandacht besteedde aan 

emancipatie. Dat heeft eigenlijk ook een heel duidelijk oorzaak. Waarom. 

Omdat wij een vorm wat de partij in het verleden heeft uitgesproken eigen

lijk emancipatie niet alleen specifiek in zijn programma willen verwoorden 
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maar die emancipatie in het beleid van de tweede kamerfraktie weer alle 

onderdelen van het beleid eigenlijk iedere keer aan de orde komt. En dat 

is niet zo maar een flauwe kulopmerking om ons te onttrekken aan een 

serieus antwoord. Het is inderdaad in de pratijk ook het geval. 

Als u kijkt naar het optreden van de 2e kamerfraktie als u kijkt bijvoor

beeld naar de debatten zoals de heren Linschoten en de Grave die de afge

lopen maanden voor de fraktie hebben gevoerd dan blijkt dat en bij alle 

onderwerpen die betrekking hebben op de sociale zekerheid en bij alle 

onderwerpen die betrekking hebben op de fiscale politiek iedere keer 

die individualiseringsgedachte weer naar voren wordt gebracht •• Ik wijs 

bijvoorbeeld op de behandeling van de WWV waar de VVD uiteindelijk haar 

zin heeft gekregen en het kostwinnersprincipe buiten de deur is gehouden. 

Ik denk bijvoorbeeld aan de behandeling van de AOW waarbij we ook een 

aantal voorstellen hebben gedaan waar tot onze grote schrik CDA en Pvda 

een monsterverbond hebben gesloten en uiteindelijk daarmee de emancipatie 

een dolkstoot in de rug hebben toegebracht. Het zijn voorbeelden die 

aangeven dat we er wel degelijk als fraktie iedere keer bij ieder onder

werp aan de orde komt proberen die emancipatiegedachte zoveel mogelijk 

te benadrukken. En ik zeg daar ook nog het volgende over. Toen een ander

half jaar geleden de studie van de Telderstichting op wel naar maat

schappelijke zelfredzaamheid werd gepubliceerd toen heb ik dat rapport 

graag geïntroduceerd bij de pers met het volgende. Ik heb toen gezegd 

dat de VVDfraktie zich in grote lijnen kon vinden in dat wat de Telder

stichting nu naar voren heeft gebracht. En ik heb toen ook toegezegd 

dat het rapport van de Telderstichting het spoorboekje zou vormen voor de 

tweede kamerfraktie als het gaat om haar oordeel over de verschillende 

onderdelen van het beleid. En dat betekent het spoorboekje betekent niets. 

Een spoorboekje voor een jaar zoals dat bij de nederlandse spoorwegen 

het geval. Een spoorboekje in liberale zin betekent dat wij iedere keer 

opnieuw weer bekijken hoe wij de individualiseringsgedacht e of beter 

gezegd die gelijke behandeling van man en vrouw hoe we die zoveel mogelijk 

in het kabinetsbeleid en in dat wat in de kamer aan de orde komt kunnen 

integreren. U moet zich overigens op dat punt wel het een en ander 

realiseren. Ik heb daar ook een paar weken geleden op de partijraad iets 

over gezegd. We hebben het in dit land helaas niet alleen voor het zeggen 

en dat betekentdat als we discussieren over emancipatieen vooral over 

de concretere gevolgen van de emancipatie in het beleid dat we dan ook 

er rekening mee moeten houden dat andere partijen daar dikwijls anders 

over denken. Het CDA onze coalitiepartner heeft een fundamenteel andere 

visie op de positie van de vrouw in de samenleving van morgen. 
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De partij van de arbeid staat op dat emancipatiepunt wat dichterbij 

ons, maar ook in de politieke praktijk blijkt dat de partij van de arbeid 

dat principe van tijd tot tijd ook best eens wil laten varen. We hebben 

dat gezien bij de AOW. We hebben geprobeerd juist die positie van die 

mensen die een AOWpensioen krijgen en die daarnaast nog een kleine 

bijverdienste hebben om die positie te beschermen. Juist die vrouw 

die erbij werkt om die te beschermen. In de praktijk bleek dat noch 

CDA noch pvda rijp waren ons standpunt in dat opzicht te ondersteuneno 

Dat betekent niet dat we bij de pakken neer moeten zitten, niet dat we 

daarom het emancipatiebeleid maar moeten vergeteno Het betekent integendeel 

dat we iedere keer weer in de tweede kamer die emancipatie aande orde 

moeten stellen en ook iedere keer weer in het kader van onze eigen verant

woordelijkheid voorstellen zullen moeten doen waarin die emancipatie

gedachte tot uitdrukking komto Het is een lang proces. We hebben ook 

nooit gedacht met elkaar dat we in vijf jaar tijd die emancipatie 

zouden regelenj maar het is wel een proces dat ook weer behoort tot 

een van onze fundamentele overtuigingen namelijk dat die man en die 

vrouw een gelijke positme moeten hebben en dat de overheid in dat kader 

wel degelijk een taak heeft om die gelijke positie van man en vrouw te 

behartigeno 

Mevrouw Stigter heeft een klein half uur later ook nog een vraag 

gesteld over de mogelijkheid zoals die in het emancipatieplan van het 

kabinet wordt genoemd om in de toekomst voor ieder wettelijke maatregel aan 

te geven wat daarvan de gevolgen zijn voor de vrouwo Ik vind het een 

sympthieke gedachte. Ik wijs wel op een praktisch probleemo Ik geef daarmee 

overigens geen negatief oordeel. We zullen het als fraktie straks bij 

-e behandeling van het plan ook aan de orde stellen. We hebben in het 

verleden ook eens geprobeerd om voor de consumenten bij ieder stuk wet

geving aan te laten geven wat de konsekwenties daarvoor zijn en in de 

praktijk is gebleken dat dat vrijwel onmogelijk is. Dat betekent dus dat 

we ook moeten kijken of deze maatregel ook praktisch haalbaar iso Maar 

de gedachte namelijk zorgen dat je bij wetgeving ook iedere keer weer 

erop let of die vrouwvriendelijk of vrouwonvriendelijk is spreekt ons 

buitengewoon aan en zullen zeker kijken of dat straks bij die discussie 

over de nota van het kabinet kan worden betrokkeno Een aantal van mijn colle 

ga's die zullen andere vragen beantwoorden, maar ik wil graag nog even iets 

zeggen voordat de heer Lauksterman het zo dadelijk daar uitgebreid over 

gaat pra-en over die gemeentelijke herindeling. Ik wil me eigenlijk beperken 

tot een politieke opmerking. 
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Het is natuurlijk zo en de vragensteller die dat stelde heeft gelijk 

je kunt niet stellen dat als een groot aantal gemeente moet worden opge

heven en dat zal blijken te zijn zo'n percentage van 40-50% dat daarom 

al die 50 % van die gemeente op dit moment niet goed funktioneren. 

Dames en heren het gaat er niet om of die gemeente die kleine gemeente 

van 1000-1500-3000 inwoners of die op dit moment goed funktioneren of niet. 

Ik ben ervan overtuigd dat die lokale besturen heel goed in staat zijn 

om die belangen van die burgers te behartigen. Maar waar het omgaat en 

dat is eigenlijk een wat verder oogmerk en daarom moeten we vooral bij 

dit soort discussies toch heel goed opletten het gaat ons er vooral om om 

te zorgen dat het lokale bestuur wordt versterkt. Waarom. Om als dat lokale 

bestuur versnipperd is over 800 gemeente het ontegenzeggelijk zal leiden tot 

centralisatie, het ontegenzeggelijk zal leiden tot een provinciaal bestuur 

en tot de rijksoverheid die probeert een grote grip te krijgen op dat 

l okale bestuur. En daarom kiezen wij voor versterking van dat gemeentelijk 

bestel. Niet omdat we zo graag kleine gemeente opheffen, maar vooral omdat W4 

die kleine gemeente, dat lokale bestuur van zo groot belang vinden dat die 

versterking noodzakelijk is om juist die neiging tot centralisatie die 

je iedere keer opnieuw ziet in dat haagse apparaat om die neiging tot centra· 

lisatie zoveel mogelijk te onderdrukken. Dames en heren laten we eerlijk 

zijn in kleine gemeente kan gewoon niet alles. Ik heb weleens een keer 

het voorbeeld gehoord van hoe moet nou in vredesnaam een kleine gemeente 

van 1500 of 100o inwoners een rampenplan maken. Dat zou alleen maar 

kunnen als het rampenplan bestaat uit twee punten a de burgemeester consta

teert of er een ramp heeft plaats gevonden b. de burgemeester loopt aan 

het hoofd van zijn onderdanen de tegenovergestelde richting uit. 

Het betekent dus dat we ons bij die discussie over de gemeentelijke her

indeling niet moeten laten meeslepen door emoties en dat we ook op dit 

punt nuchter moeten bekijken wat de feiten zijn en wat in onze ogen vooral 

op de lange termijn het meest wenselijk is. Ik kom nog tot een enkele 

o pmerking van mevrouw Stigter en die had betrekking op het echtscheidings~ j 

recht. Verplichtecomparite in beperking voor alimentatieduur. En eigenlijk 

heb ik de vraag van mevrouw Stigter zo beschouwd in de zin is het niet zo 

dat alle nadelen voor de vrouw zoals die met voorrang worden geregeld en 

dat alle voordelen als het gaat om emancipatie dat die pas achterop komen. 

Ik geloof inderdaad dat we moeten oppassen dat dat niet gebeurt. Maar ten 

aanzien van die beperking van die alimentatieduur toch ook nog een enkele 

opmerking. We hebben jarenlang als VVD gezegd dat er een beperking op dit 

terrein zou moeten komen. 
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Maar we hebben er ook altijd bijverteld dat juist de vrouwen die in een 

knelpositie komen juist de vrouwen die zich in een zwakke positie 

bevinden dat die ook in zo'n nieuwe regeling beschermd zullen moeten worden 

en dat betekent dat het wetsontwerp zoals dat door het kabinet is vastge

steld en zoals dat naar de tweede kamer zal worden gestuurd dat dat in zijn 

algemeenheid de instemming kan krijgen van de fraktie en dat we verder 

dat wetsontwerp vooral zullen toetsen op de waarborgen die er bestaan voor 

de vrouwen die langdurig gehuwd zijn geweest, die kinderen hebben en die 

vooral ook zullen toetsen of de positie van de wat oudere vrouw die nader

hand tot echtscheiding heeft besloten. Ook in dat opzicht dus een genuan

ceerd verhaal. Enerzijds aansluiten bij de maatschappelijke realiteit en 

ook beperking van alimentatieduur doorvoeren. Anderzijds ook rekening houden 

met het echtscheidingspercentage zoals we dat kennen in ons land, rekening 

houden met de emancipatie van de vrouw en dat betekent ook zelfstandigheid 

in dit opzicht doorvoeren. Voorzitter ik sluit af met een opmerking die 

door een vragensteller helemaal achterin de zaal wordt gemaakt. Hij stond 

zelfs zo ver weg dat ik zijn naam niet meer heb kunnen verstaan, maar zijn 

vraag heb ik wel verstaan, heb ik wel begrepen. Zijn vraag die ging over 

die opiniepeilingen. Hij vroeg bestaat er nu eigenlijk een verband tussen 

die opiniepeilingen en tussen dat wat er in den Haag gebeurt. Het antwoord 

luidt simpel ja natuurlijk bestaat dat verband er. Maar ik wil er toch 

graag iets aan toe voegen. In de eerste plaats omdat het laat het duide

lijk zijn op dit moment ook in die opiniepeilingen weer goed gaat met de 

VVD, we staan weer boven de 30 zetels. Maar ook dames en heren omdat de 

komende 365 dagen tot 21 mei 1986 nog gaat om een hele lange periode. 

Dat betekent dat we niet iedere keer naar die opiniepeilingen moeten kijken 

want we hebben in het verleden gezien dat sommige partijen die opinie

peilingen grote voorsprongen kunnen hebben, voorsprongen die verdwijnen 

als sneeuw voor de zon als het tijdstip van de verkiezingen nadert. We hebbe 

ook zelf in het verleden tijdens het kabinet van Agt-Wiegel meegemaakt dat 

we grote verliezen leden in de opiniepeilingen en dat we uiteindelijk 

toen de verkiezingen werden gehouden die grote verliezen vrijwel volledig 

hadden goedgemaakt. Daarom kijk niet zoveel naar de opiniepeilingen maak u 

daar niet teveel zorgen over. Maar u moet zich wel zorgen maken over een 

andere zaak. Dat is namelijk over het verkopen van het beleid. Ik heb daar 

gisteren een paar opmerkingen over gemaakt en wil daar graag vandaag mijn 

bijdrage aan dit agendapunt mee behandelen. Ik heb u gisterenavond gezegd 

dat in de tweede kamerfraktie, eerste kamerfraktie onze bewindslieden primai 

als taak hebben om uit te leggen waarom dit beleid op dit moment wordt 

gevoerd. Waarom deze maatregelen noodzakelijk zijn. Waarom we iedere keer 
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toch weer moeten besluiten tot het aanpakken van een bepaalde situatie 

ook al leiden die tot pijn, ook al leiden die tot boze mensen ook al leidt 

dat tot verontwaardiging. Wat mij de afgelopen 2! jaar is gebleken dat 

als je iedere keer opnieuw aan de mensen uitlegt aan de hand van de feiten 

aan de hand van de cijfers waarom dit beleid noodzakelijk is dat 

begrijpen die mensen dat dan hebben ze er waardering voor, dan hebben ze 

er begrip voor en dan is men ook bereid dit kabinetsbeleid te ondersteunen. 

Dat betekent dat die 90.000 leden van de VVD het komende jaar ook de 

frakties in 1e en 2e kamer en die bewindslieden zullen moeten ondersteunen. 

Door iedere keer weer opnieuw te zeggen waarom dit een rechtvaardig beleid 

is. Misschien niet helemaal rechtvaardig op de korte termijn, maar wel 

rechtvaardig voor die lange termijn. Dat is wat ons als liberalen voor 

ogen staat. Uiteindelijk voeren wij geen korte termijnpolitiek. Uiteindelyk 

hebben we niet voor niets vanaf het begin van de 70er jaren gesproken over 

noodmaatregelen die genomen moesten worden. We hebben gezegd dames en heren 

er zullen een aantal xx~sexx~kepijnlijke maatregelen moeten worden getroffen 

er zullen pijnlijke jaren volgen. Waarom, omdat het onze vaste overtuiging 

is dat wij onze kinderen in een samenleving na wensen te laten waarin 

wordt gezegd dat dit kabinet dat deze VVD in de jaren 80 de maatregelen 

heeft genomen die leiden tot een nieuw Nederland. Wij zullen blijven doen 

wat nodig is. 

Nu het woord aan de heer Evenhuis. 

Voorzitter dames en heren er zijn nogal wat punten naar voren gebracht op 

het terrein van het onderwijs en wanneer je een antwoord geeft op al die 

punten en de vragen die zijn gesteld dan zal het er op kunnen lijken alsof 

wij nogal wat kritiek hebben op dit onderwijsbeleid. Het is ook wel zo 

maar het is natuurlijk maar een deel van het geheel want er zijn tal van 

zaken die niet aan de orde zijn gesteld en waar wij van harte achter staan. 

Zo zijn er een stuk of 12 punten naar voren gebracht. De partij mag zich 

gelukkig prijzen dat onderwijs zulk een grote aandacht in liberale 

gelederen heeft, trouwens dat behoort ook to~ de traditie van onze partij. 

In de eerste plaats is er gesproken over de problemen bij de invoering 

van de nieuwe wet op het basisonderwijs, de invoering van de nieuwe basis

school. U moet zich voorstellen dat dat een gigantische operatie is. Er is 

nogal wat kritiek op op dit moment. Maar als je nou echt van een revolutio

nair hervormingsvoorstel wilt spreken dan is dit het wel. Ouderen onder u 

die moeten zich een schooltype voorstellen waarin het onderwijs ongeveer 

alles anders is dan u het zelf hebt gehad. 
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Vakken worden afgeschaft klassen worden afgeschaft kortom het is 

een geweldig ingrijpende operatieo Maar er zijn problemen en die hadden 

kunnen worden voorzien en dus worden opgelost in die zin hebben mijnheer 

Schootenboer, mevrouw Bakker, mevrouw Brilstra en mevrouw Drees hebben 

dat in die zin gesignaleerdo Afgelopen donderdag is er over die invoering 

nog een debat geweest in de kamercommissie de heer Dijkstal heeft daar voor 

ons het woord gevoerd en geconstateerd dat op dit moment de onzekerheid 

veel te groot is. Veel zaken zijn nu anno mei 1985 niet gergeld en er 

resteren nog 3 maanden voordat een en ander feitelijk werkelijkheid moet 

worden. Zaken die nog onvoldoende zijn geregeld betreffende de formatie

regeling, de inhoudelijke kant, huisvesting, financien zijn onvoldoende 

geregeld en de nieuwe bekostigingssystematiek is ook niet gerealiseerd. 

De commissie Londel heeft daar jaren op gestudeerd en is met een aanbeveling 

gekomen en niettemin is dat op dit moment nog niet bij de kamer terwijl 

het binnenkort moet g-an funktionereno De VVD heeft in 83 bij de overgangs

wet gewaarschuwd voor de geweldige inhoudelijke en organisatorische 

prohelemen die een en ander met zich mee zou brengen en heeft toen niet 

willen luistereno Men heeft toen met name CDA en PVD hebben gezegd 

dat het per 1 augustus 1985 moest worden ingevoerd en u moet constateren 

dat er feitelijk op dit moment geen weg terug meer is. Voorzitter wanneer 

we in het verlengde van die wet op het basisonderwijs een paar punten 

aan de orde stellen dan is dat in de eerste plaats dat de inhoud van 

het basisonderwijs goed geregeld moet wordeno Daar moet de aandacht op wordel 

gericht. Dat is voor ons de kern van de zaak, betekent dat als u straks 

sprak over rust dat ik denk dat er juist in alle rust daar goed inhoudelijk 

over moet worden gediscussieerd en aan de vrok worden gestoken. In de tweede 

plaats is in dat verband van belang de kwaliteit van het onderwijs en het 

onderwerp wat doorlopend op dit congres op deze algemene ledenvergadering 

op deze algemene vergadering moet ik zeggen terug is gekomen in de afge

lopen jaren. De VVDfraktie heeft daarvoor in de kamer de nodige aandacht 

gevraagd en uiteindelijk ook gekregen in het regeerakkoord is daar wat 

over geformuleerdo En uiteindelijk is er dan ook een nota naar de kamer 

gekomen over die kwaliteit van het onderwijs-De heer Fransen is daar voor 

ons oa de woordvoerder geweest. Maar het betekent dat toch merk je in 

die kamer dat bij CDA maar vooral bij PvdA er niet alle medewerking is 

tav datgene wat wij op dat punt zouden willen realisereno Met name kregen 

wij de indruk van de PvdA dat men eigenlijk het hele debat over de 

kwaliteit van het onderwijs zo ongeveer mag ik zeggen overbodig vondo 

Vandaag is hier bijvoorbeeld de taalproblematiek aan de orde gestelda 

Mevrouw Lucassen heeft daar een tijdje geleden nogal aandacht voor gevraagd, 
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Maar het betekent toch dat dat soort dingen die juist te maken hebben 

met die hardheid van het onderwijs dat die doorlopend aan de orde gesteld 

moeten wawden. Het debat in de kamer over die kwaliteit van dat onderwijs 

is een commissievergadering geweest en we hebben daar een paar voorstellen 

gedaan. Een van die voorstellen houdt in dat er nu is eindelijke doel

stellingen over het onderwijs geformullerd moeten worden. Ik herinner mij 

dat toen ik nog niet in de kamer zat en dat is al.een hele tijd geleden 

daar eens een onderwijscongres hebben gehad in Apeldoorn waar de heer 

Vonhoff een geweldig verhaal heeft gehouden over die doelstelling van 

het onderwijs en u ziet dat werkelijke veranderingen in het onderwijs 

heel langzaam gaan, want het is nog steeds niet gerealiseerd. We hebben 

er nu opnieuw om gevraagd. Niet dat we er anders niet om gevraagd hebben 

maar het is doorlopend aan de orde gesteld, maar hoe moeizaam dat 

politieke proces is om die zaak daadwerkelijk van de grond te krijgen. 

Kernpunt is doelstellingen formuleren, de inhoud bepalen en vervolgens de 

eindtermen vaststellen. Dat ritme moet als het ware heel goed in het onder

wijs structureel worden ingebouwd. Tweede punt als het gaat om die kwaliteit 

in het onderwijs is de positie van de inspectie die rapporteert nu 

jaarlijks of incidenteel maar dat is een beetje teveel achter de schermen, 

komt niet naar buiten. Wij vinden dat de inspectie onafhankelijk moet rap

porteren en dat dat stuk wat door die inspectie wordt gerapporteerd een 

openbaar stuk moet zijn zodat we daar een goede publieke discussie over 

kunnen krijgen. De regelgeving in het onderwijs is ook zo'n punt. Het 

onderwijs kenmerkt zich door een geweldige centralisàtie, hangt samen met 

de grondwet. Dat is dan het gegeven. Dat is ook een van de argumenten 

waarom men zegt dat deregulering in het onderwijs zo moeilijk is. Voor 

mezelf zou ik zeggen laat die gemeentes veel meer op dat punt zelf organiserE 

dat kan best en daarom is het misschien ik weet niet of er een bespreking is 

geweest, maar een klein hoopvol teken dat die staatssecretaris van onder

wijs mijnheer van Luijenhorst onlangs heeft gemeld dat ook vanwege deregul

eringsaspecten die problematiek van de basisschool onvoldoende van de grond 

was gekomen in dit korte tijdsbestek. Indien dat zo is dan zou misschien 

zelfs het CDA nog op punt van deregulering in het onderwijs een bondgenoot 

kunnen worden. We wachten wat dat betreft de zaak met belangstelling af. 

Dan het meten van achterstanden, belangrijk punt wordt zeker bij de formatie 

regeling nu een grote rol speelt. Velen van u die kennen de problematiek. 

Centraal staat dt achterstanden in het onderwijs moeten worden bestreden 

dus dan verdelen wij. Alleen de vraag is natuurlijk hoe doe je dat. 
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Wij vinden dat daarbij het kind centraal moet staan dat is het uitgangspun

en dat moet het uitgangspunt blijven. De heer Dijkstal heeft daar violen 

der toorn over uitgestort over het systeem dat de staatssecretaris had 

ontwikkeld. Heeft die trouwens goed gedaan moet ik zeggen, want wat is nu 

aan de orde nu zeggen men dat de beroepsgroep van de ouders daarbij het 

kriterium moet zijn en ik moet u zeggen ik vind dat een stukje stigmati

serend etikettenplakkerij in het onderwijs waar de VVD niet aan mee moet 

doen. Die flauwekul mag niet doorgaan. Voorzitter dan is er door de heer 

Roosendaal aan de orde gesteld de kwestie van de eerste graads in het 

onderwijs. Een zorg die de VVD deelt en daarom moet ik zeggen is het ook 

door de fraktie opgepakt. Alleen dat zijn nou zaken die zou je wel willen 

regelen maar dan moet u ervoor zorgen dat we een absolute meerderheid inde 

kamer krijgen en zolang dat niet het geval is zitten wij toch in een 

minderheidspositie waarbij we niet alles kunnen realiseren. Wat is de 

achtergrond van die herstructurering want dat betekent het onderwijssala

rissenpost. Houdt in dat het voorstel afhnakelijk was dat de eerste graads 

alleen in de hogere klassen van VWO en HAVO les zouden kunnen geven. 

Wij vonden dat fout, wij vinden dat dat integraal moet kunnen gebeuren ook 

in de lagere klassen van datzelfde HAVO VWO. Uiteindelijk zijn we er met 

moeite in geslaagd om dat probleem in zoverre een klein beetje richting 

te geven dat nu 16% van die lessen in die lagere klassen inderdaad door 

eerste graden mag worden gegeven. Dat is verder van belang dat als je die 

tweedeling in het onderwijs aanbrengt dan doemt er iets anders boven de 

horizon namelijk dat het rondom het 16e levensjaar van de kinderen gaat 

gebeuren en dan krijg je een tweedeling die ook naar de structuur van het 

onderwijs toe van belang is en dan kom je uit bij een onderwijssysteem 

via die achterdeur waar wij steeds voor waarschuwen dat daar dan die 

middenschool steeds weer ligt te wachten. Daarom is het van belang dat je 

die structuur als het ware die salarisstructuur goed integreert in het 

hele voortgezet onderwijs. Voorzitter dan de kwestie van de onbevoegden 

daarover is ook een vraag gesteld door de heer Roosendaal. Ik moet u 

zeggen dat wij vinden dat ook onbevoegden en met name daar waar dat effect 

kan hebben voor het onderwijs dat dat meer mogelijkheden in het beroeps

onderwijs met name zou kunnen geven. Daar zal het in de praktijk plaats 

vinden. We hebben daar onlangs schriftelijke vragen over gesteld. Die zijn 

nog niet beantwoord maar ik kan u verzekeren dat de collega's die daarvoor 

verantwoordelijk zijn dat die daarvoor duidelijk de trom zullen roeren. 

Tot slot dit over dit onderdeel dat de komende week is de wet op het 

gradenstelsel aan de orde zeer belangrijk en zo de kaarten nu liggen 

kan daar toch een kleine confrontatie dreigen tussen onze fraktie en het 
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kabinet en misschien druk ik me dan ook nog wat zachtjes uit. 

Voorzitter de heer Schrootenboer die heeft gesproken over de rust in het 

onderwijs. De heer Schrootenboer zover ik hem ken is zelf een onderwijsman. 

Behoort niet tot de revolutionairen denk ik trouwens, maar ik zou hem op 

een punt willen wijzen. De ontwikkeling gaat natuurlijk wel verder. 

Ontwikkeling in het onderwijs zelf, het onderwijskundig denken en daar 

moet je het kaf van het koren scheiden en de maatschappelijke ontwikkeling 

en ik denk dat dat laatste toch van belang is. En als we nu zien een paar 

punten die er toch in deze jaren, de jaren 70, de jaren 80 op ons af zijn 

gekomen dan liggen er zo vier punten voor het oprapen. Dat is de nieuwe 

problematiek ten aanzien van de financiering van de overheidsuitgaven 

als zodanig, voldoende bekend, maar geeft ook konsekwenties voor het 

onderwijs, geeft ook konsekwenties voor de organisatie in het onderwijs. 

In de tweede plaats de technologische ontwikkeling voor eenieder die 

regelmatig onze congressen beluistert en die de heer Zoutendijk beluistert 

kan daar ook mee instemmen denk ik. Derde punt het teruglopen van het 

aantal leerlingen. Een ontwikkeling die heel fors is. Dertig procent 

van het aantal leerlingen dat levend geboren is in de jaren 70-77 met 30% 

gedaald. Dat merk je nu bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs. En dat 

betekent dus ook dat dat geweldige konsekwenties gaat geven en in de 

vierde plaats de problematiek van de minderheden. In die zin kan er 

natuurlijk geen rust zijn in het onderwijs omdat in dat in de praktijk van 

het onderwijs en het onderwijsbeleid de die werkelijkheid van die dag van 

alledag moet worden gerealiseerd. Voorzitter de heer Schrootenboer heeft ook 

gesproken over de onderwijsopleidingen die heten thans FABO vroeger kweek

school de schoolbegeleidingsdienst dat zit net buiten het onderwijs. Dat 

zit in de verzorgingsstructuur. Ik zou willen zeggen dat de nieuwe ont

wikkeling die dan als het ware aan de zijlijn steeds aan het onderwijs 

peutert. Wat wij voorstaan is dat ook tegen de achtergrond van de budgetten 

ook tegen de achtergrond van de kwaliteit van het onderwijs en het terug

lopend aantal leerlingen dat die verzorgingsstructuur veel meer in die 

opleidingen wordt geintegreerd. Waarom omdat het daar natuurlijk allemaal 

gaat uiteindelijk om dat kind. Waar die schoolbegeleidingsdienst wat aan 

doet, waar de schooljeugd wat aan doet, kortom iedereen ook de leesmoeders 

n iet te vergeten. Maar dat even terzijde. Dat is van belang in elk geval 

dat je dat wat meer aan elkaar koppelt en de VVDfraktie vindt dat eingelijk 

dat samengevoegd moet worden tot zeg maar dan in zo'n PABO een regionaal 

onderwijsinstituut. Dat zou heel goed zijn. Dat geeft konsekwenties, het biec 

de kwaliteit. Het betekent wel dat wij dan heel praktisch komen te staan 

voor de vraag wil je de schoolbegeleidingsdienst verzuilen of niet. 
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Dat is een konsekwentie van het ande~. Die vraag is niet beantwoord, maar 

ik denk dat we dat pragmatisch moeten beoordelen zeker wanneer het 

centraal gaat om die kwaliteit. Ik denk dat het denken in het CDA op dat 

punt aan het voortschrijden is. Een jaar of wat geleden een jaar of 5-6 

geleden sneden we dit punt aan bij het CDA. Toen zei men het is te laat. 

Nou dé ontwikkeling is sindsdien zo gigantisch geweest dat het nooit te 

vroeg kan zijn en ik heb de indruk dat daar op dat punt thans beweging in 

komt. De heer de Jong uit Amsterdam heeft gesproken over de problematiek 

openbaar bijzonder onderwijs in de zin van wat is duurder. Daarvoor is een 

onderzoek gestart voor het instituut voor het onderzoek voor de overheids

uitgaven dat is indertijd gebeurd door de toenmalige minister Lais. 

Het resultaat is er op dit moment feitelijk mog niet alhoewel wij daarover 

in de krant kunnen lezen. De kamer weet het niet en de r,egering zal :net 

een standpunt moeten komen. Wij v"Lndcn dat je zo na de geruchten en de 

artikelen die zijn verschenen dat deze zaak zo snel mogelijk in de kamer toe 

moet komen. Even een punt wat in de discussie van afgelopen weken de zaak 

versluiert. Wat u hebt gelezen is vooral dat in een sfeer van het beheer en 

het bestuur de kosten van het openbaar onderwijs hoger zouden zijn dan van 

het bijzonder onderwijs. Ik denk ook dat dat zo is. Overigens vindt er nu 

een soort inloopprocedure plaats in het bijzonder onderwijs omdat de laatste 

jaren steeds meer vergoedingen van overheidszijde zijn gegeven voor kosten 

van beheer en bestuur waar vroeger mensen heel veel deden op non profit 

basis. Maar het kernpunt is de financiele gelijkstelling. De overloop nameli, 

dat iedere gulden die aan het openbaar onderwijs wordt gegeven dat die ook 

moet worden betaald aan het bijzonder onderwijs en dat is een verhouding van 

een op twee. Dat betekent in feite dat iedere gulden die wordt gespendeerd 

aan dat openbaar onderwijs in drievoud door de rijksoverheid moet worden 

uitgegeven en waar het om gaat dat dat systeem wordt veranderd. En dat 

systeem zal worden veranderd. De heer Koning heeft indertijd denk ik mee aan 

de basis gestaan van de gedachte-ontwikkeling hieromtrent. Maar dat er een 

budgetsysteem komt per school zodat de scholen eigenlijk zelf kunnen 

beslissen over datgene wat er met het geld gaat gebeuren en datgene wat nodi1 

is kunnen krijgen niet meer en niet minder en dan heb je die overloop van 

de financien niet. Dat punt is in elk geval niet voldoende onderzocht en 

het gaat er om of dat nou wel goed in het rapport staat. Ik heb enige 

twijfel daarover maar niettemin daarom is het des te belangrijker dat die 

zaak zo snel mogelijk naar de kamer komt. Dan mevrouw Tamhouzen heeft 

specifiek gesproken over de examenproblematiek en het niveau dat daarmee 

samenhangt dat is een punt wat eigenlijk continu een discussie met zich 

meebrengt. 
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De examencommissies zijn onafhankelijk natuurlijk. Het punt is een beetje 

dat je over harde bewijzen moet beschikken dat inderdaad in die examenregel

ingen om eens wat te noemen inderdaad het niveau naar beneden gaat. Als je 

kijkt naar de toeloop naar het onderwijs zou je daaruit kunnen afleiden 

dat dat zo is. Aan de andere kant kun je zeggen dat vanuit de aanpak van 

bepaalde problematieken meer kinderen naar het algemeen voortgezet onderwijs 

zouden kunnen. Niettemin is de bewijsvoering moeilijk en ik vind het van be

lang dat dit ook met name in de organisaties waartoe onderwijsgevenden behor· 

en dat het in die organisaties goed aan de orde wordt gesteld. De organisa

ties denken er wat verschillend over. Maar ik denk dat het heel belangrijk 

is ook voor het eigen funktioneren van leerkrachten dat dat punt goed 

in de organisaties wordt opgepakt begeleidt en afgehandeld. 

Mevrouw Stigter heeft gesproken over de toegankelijkheid tot het tweede 

kansonderwijs oa door kinderopvangvoorzieningen. De VVD vindt tdat tweede 

kansonderwijs uiteraard van grote betekenis zowel uit ontplooingsoogpunt 

als uit emancipatieoogpunt en kinderopvangvoorzieningen zijn dus ook in die 

zin gewenst. Vaak is afwezigheid daarvan een drempel om iets te doen. 

De vraag is dan in elk geval hoe die zaak moet worden gefinancierd. 

VVD stelt zich daarbij het volgende voor. Profijtbeginsel aan de ene kant 

tweede kant financiele steun van de overheid alleen dan niet via de weg 

van WVC, maar via de weg van een fiscale maatregel. Dat punt is een 

verschil van mening met het CDA en Pvda die duidelijk voor de WVCmarsroute 

kiezen en wij die de andere marsroute willen. Cda en VVD doen dat dus 

inclusief de acceptatie van centralisme, overregulering zou je kunnen 

zeggen en bureaucratisering. Voorzitter de realtie onderwijs criminaliteit 

is aan de orde gesteld en kan het onderwijs daar wat aan doen. Ik denk 

het wel. Daar ligt in elk geval een taak voor het onderwijs. Zeker • 

In gedrag en we spreken niet alleen over onderwijs en opvoeding. Opvoeding 

taak van de ouders, Niettemin gaat er ook een opvoedende element uit van 

datgene wat een leerkracht in de praktijk in de school doet alleen al 

door gedrag en dergelijke. Kortom in die zin zit er zeker een opvoedende wer: 

king in. Dat past overigens ook precies in de geest van het liberalisme 

en de traditie van het liberalisme. Wanneer we even de geest vervluchtigen 

en denken aan de 19e eeuw het optimistische vooruitgangsgeloof van die 19e 

eeuw waarbij men dacht dat je inderdaad door onderwijs en opvoeding, maar 

vooral door onderwijs de mensen zou kunnen verbeteren onder het motto 

leuk om d-ar nu over na te denken, bouw scholen dan kun je gevangenissen 

sluiten. We weten nu dat die realiteit op zichzelf een wat andere is. 
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Maar de inspiratie die daaruit voortkomt ten aanzien van diegene die 

onderwijs geeft blijkt denk ik een eeuwigdurende kracht in datzelfde libe

ralisme. 

Voorzitter tot slot nog een punt van de heer Schrootenboer dat is de 

normering van de onderwijsvoorzieningen in het voortgezet onderwijso 

De zogenaamde herfo-operatie. Dat is herstructurering van datzelfde 

voortgezet onderwijso De terugloop van het aantal leerlingen. Ik heb 

daar zopas al iets over gezegd en wat dreigt nou te gebeuren dat dat 

nogal wat betekent voor de dunner bevolkte gebieden. Daarover vindt een 

stevig debat plaats op dit moment met het kabinet. Dat is een klein 

beetje in de wat discusterende zin niet direkt in de kamer, maar buiten de 

kamer omdat tal van mensen daar natuurlijk in het land bij betrokken zijno 

De VVD vindt dat niet ongenuanceerd een algehele norm kan worden ingevoerdo 

De bevolkingsopbouw in dit land is zeer onevenwichtig. Kijk naar grote 

delen van het land waar verhoudingsgewijs tamelijk dun bevolkingsniveau 

aanwezig is. En een zeer grote concentratie in andere delen van het land. 

Hoe klein Nederland ook is in dat opzicht is die opbouw onevenwichtig 

met alle gevolgen van dien. Een te centraal normen-systeem funktioneert 

dus in dus in dat opzicht niet goedo En dat betekent dus dat wij a zijn 

voor een gedifferentieerd systeem van normeno B dat de laatste norm terug 

moet. Daar zullen wij voor knokken onder het motto dat er geen ont-

scholiug mag plaats vinden vanuit het platteland. 

s 

Het volgende optreden is voor de heer Dees. 

Voorzitter ik heb voldoende tijd gehad om een kort verhaal voor te bereideno 

De vraag van mevrouw Stigter zij vraagt een toelichting op de passage in de 

beleidsnotitie waarin staat dat de mogelijkheden voor thuiszorg en thuis 

verpleging moeten worden vergrooto Wat is de achtergrond. Wij krijgen 

als fraktie steeds meer opmerkingen en verzoeken van ouders van bijvoorbeeld 

gehandicapte kinderen die hun zoon of dochter thuis willen verzorgeno 

We merken ook steeds meer dat patienten met een terminale ziekte bij 

voorkeur thuis willen sterven en verzorgd willen worden voor de partnero 

Welnu als je kijkt naar de huidige wet- en regelgeving en dat kunnen zijn 

de collectieve arbeidsovereenkomsten dat kan zijn de verzekeringswetgeving 

dan moet je constateren dat die wet- en regelgeving eigenlijk geen openingen 

biedto eigenlijk geen mogelijkheden verschaft voor die mensen die die ver

zorging thuis willen geveno 
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Margreet Kamp heeft namens de fraktie in de 2e kamer een motie ingediend 

die nagenoeg kamerbreed is aangenomen waarin de regering wordt verzocht 

om in overleg met de CAOpartners en ook via de lijn van de verzekerings

wetgeving meer ruimte en meer mogelijkheden te scheppen voor mensen die 

deze wens tot thuisverpleging hebben. Technisch is het heel ingewikkeld. 

De adviesaanvragen die zijn door staatssecretaris van der Reijden zijn 

uitgegaan. Wij hebben het idee willen poneren omdat past bij een aantal 

principiele uitgangspunten die we hebben. Meer ruimte voor zelfzorg en 

thuisverpleging past in het volksgezondheidsbeleid dat verschuivingen 

tot stand willen brengen van professionele zorg naar zelfzorg. Het past 

ook in de liberale filosofie van de keuzevrijheid voor de mens zelf. 

Het is uit oogpunt van kostenbeheersing heel aantrekkelijk. U zult 

zich dan afvragen ja wat verzet zich er nog tegen. Dat is de structuur 

van de huidige wet- en regelgeving daar past dat niet in en wij hebben 

dat willen doorbreken als liberalen en volgend jaar hoop ik u namens de 

fraktie willen zeggen hoe het precies is uitgevoerd. 

Mijnheer Braams. 

Voorzitter ik zal een aantal opmerkingen en vragen samenvatten die te maken 

hebben over energieprijzen. Er is in ons land gekozen over een lange ter

mijnbeleid ten aanzien van het aardgas. Dat is om het zo goed mogelijk te 

gelde te maken om met d~ inkomsten veel te doen voor het welzijn en de 

welvaart van de bevolking. In 83 hebben wij in de kamer voor de komende 

drie jaar dus 84, 85, 86 dat beleid opnieuw herbevestigd. De staat 

gebruikt die baten voor allerlei welzijnsvoorzieningen. Oa huursubsidie 

en allerlei andere aspecten. Vanuit het energiebeleid is het verstandig 

om zuinig om te springen met aardgas. Zo zuinig mogelijk en zoveel mogelijk 

kostprijs in rekening te brengen. Kostprijs in rekening brengen is bij gas 

n iet zo makkelijk. Maar dan moet je het koppelen aan de vervangende 

brandstof en dat is in ons land in zeer beperkte mate huisbrandolie. 

In de landen om ons heen allemaal huisbrandolie. En vandaar dat wij tot 

een van de laagste stookkosten in Europa liggen. We wensen geen inkomens

politiek te bedrijven met aardgas, dat wordt een micropolitiek. 

Inkomenspolitiek dat heeft zijn eigen beleid en dat gebeurt door dit 

kabinet doordat steeds de koopkracht in de gaten worden gehouden en in 

de koopkrachtplaatjes worden de energiekosten meer dan evenredig mee 

genomen en daardoor worden die gecompenseerd in het uiteindelijke 

inkomensbeleid. En dan is er nog een uitermate royaal systeem van 

subsidies mede dankzij het aardgas om voor die lage inkomensgroepen 

nare effecten te compenseren. Er is gesproken over woonlasten. Wij menen 
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in de fraktie dat dat niet de juiste uitdrukking is. Het zijn de vaste 

lasten. Het gaat hier om grondstofkosten en energie hoort daarbij. Het 

is in feite geen vaste woonlasten. Het is heinvloedbaar en het is op 

2 manieren te heinvloeden namelijk in de grote steden door te zorgen voor 

een goed voorlichtingsbeleid. Hoe dat men zuinig kan stoken want daar is 

een grote variatie in. En verder door betere isolatie en dat wordt door 

de overheid ook met kracht aangemoedigd met name voor huurwoningen. Daar 

is een grote achterstand in isolatie van huurwoningen met name in de grote 

steden. Die grote gemeente die zijn genoemd. Juist daar vinden wij de 

hoogste inkoemsn voor die gemeente uit energie. Dus steek de hand in eigen 

boezem en de gemeente grote gemeente zijn ook de grootste eigen woning

bezitters die waar de achterstand bij de isolatie aanwezig is en ook daar 

steek de hand in eigen boezem. Achterstanden op de energierekeningen is mij 

door mijn collega de Beer medegedeeld die mij geassisteerd heeft bij het 

opstellen van dit betoog. Meegedeeld dat die niet bij de laagste inkomens 

voorkomen m-ar in andere betalingsroepen. Nu dan is er het punt van het 

milieubeheer waar ook vragen over gesteld is dat ging met name over de zure 

regen. Er was zo'n groot accent op de uitstoot van automobielen. Nu dat 

is niet geheel het beeld. De zure regen wordt op allerlei fronten bestreden. 

Ook op uitdrukkelijk verzoek van onze fraktie. Zwaveldiozyde bij de grote 

verbranders. stikstof oa bij het verkeer waar we nu voorbereidingen doen 

want we bestrijden nog niets op dit moment, maar we maken voorbereidingen. 

Ammoniak belangrijk bij de mesterijen. Op al die punten wordt die zaak 

bestreden. Of de bijdragen van het autoverkeer maar 10% is zoals wordt 

gezegd vele malen krijg ik die cijfers. Ik trek ze in twijfel. Het gaat 

er wel om wat zijn de doelmatigste maatregelen en dan is de lage uitstoot 

bij het verkeer van een grote hoeveelheid stikstofoxyde zeker de moeite 

waard om aangepakt te worden. En wat LPG betreft het is nu juist onze 

fraktie geweest die voortdurend de aandacht heeft gevestigd op de goede 

aspecten van LPG, de schone uitlaatgassen die daarbij horen. De regering 

heeft dat beleid mee ook wel ondersteund, iets voorzichtig maar duidelijk 

ondersteund. We zullen LPGstations blijven en er is een volume LPGgas 

beschikbaar zodat een aantal extra nog zodat het gebruik nog met 50% 

tov nu kan worden opgevoerd en er is een technologische ontwikkeling zodat 

LPG ook weer alle kansen kan krijgen het heeft van deze fraktie de aandacht. 

U wilt een interruptie. 

Was deze beantwoording van de heer Braams wat betreft het eerste deel 

althans die energieprijzen was niet aan de hand van een vraag maar aan de 
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hand van een motie van de afdeling Pijacker. Dus daarom lijkt het me goed 

om op dit moment op in te haken en dus die motie en ook de motie van den 

Helder en het amendement van Sneek op dit punt te behandelen. 

We hebben nog twee sprekers namens de fraktie die zullen antwoorden en 

nof de heer Zoutendijk en daarna wou ik dan direkt beginnen met Pijnacker. 

Dus dan wordt die hele motie apart behandeld. 

Aan het begin van de tweede ronde. 

Daar ga ik mee akkoord. 

Dan is nu het woord aan de heer te Veldhuis. 

Voorzitter dames en heren 2! jaar geleden is in het regeerakkoord van 

het kabinet Lubbers-van Ardenne voorgesteld om een nota aan de kamer 

voor te leggen over de problematiek van regulering en deregulering. 

Ik denk dat dat het eerste winstpunt was op het gebied van denken over 

regels. De VVD heeft jarenlang op dit punt al het voortouw genomen. 

Maar voor het eerst in de historie dacht ik is officieel toen vastgelegd 

dat er zelfs een partij als het CDA op deze toer nu eens serieus mee wilde 

gaan denken waarschijnlijk mede gelet op de ervaringen tot dat moment. 

We hebben nadat we daar over een eerste nota van de regering hadden 

gekregen op zich misschien ook bij sommige partijen wat vreemd tegenaan 

gekeken. Ik heb dat toen ook aan andere partijen eens voorgelegd. We zijn en 

we staan denk ik aan het begin van een van de grootste krachtproeven op 

wetgevend gebied in Nederland namelijk dat de wetgever nu eens de hand in 

eigen boezem steekt. Dat betekent dat je langs allerlei schuttinkjes 

en over allerlei zuiltjes heen in Nederland gaat bekijken of we de tot dan 

toe vastgelegde regels en uitzonderingen voor allerlei kleine groepen 

is niet aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Pas overigens ook 

inmiddels gebleken dat die vele regels tot nogal wat vervelende resul

taten had geleid. U kent ze ongetwijfeld allemaal ook uit de partij. 

Het overzicht is weg, ze zijn niet effectief. Ze kunnen niet meer worden 

gecoördineerd of geintegreerd. De kosten van uitvoering zijn hoog. 

De vierde machtverschijnselen. Het toezicht controle zijn eigenlijk in 

veel gevallen niet of nauwelijks meer handhaafbaar. En wat ik zelf 

als regelmatig vervoerder, reiziger in het openbaar vervoer meemaak de 

noodzaak van de vele aroptreinen die vanuit alle delen van het land naar 
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den Haag rijden om daaraan het Nederland bekende rechtsbeginsel zoveel 

mogelijk uitvoering te geven. 

Degene die een beschikking heeft gekregen valt erin, degene die de beschik

king had uitgevaardigd, degene die bezwaar had uitgemaakt allemaal vaak 

indezelfde coupe op naar den Haag om zelfs over allerlei kleine akkefietjes 

daar een strijd aan te gaan. Wat is er nu gebeurd sinds dit regeerakkoord 

de wens had uitgesproken voor meer deregulering. Er is een speciale 

procedure voor gevolgd. We hebben in de kamer afgesproken om niet 

concreet per individueel wetje te beginnen, maar we hebben gezegd we nemen 

het hele wetgevingscamplex in Nederland in een keer bij de hand en we gaan 

daar een deregulerings- een versoberings- een vereenvoudigingstaets over 

uitbrengen zodat we alles op een gelijke of gelijksoortige manier benaderen. 

Dat betekende dat we in het begin niet zulke duidelijke tastbare zichtbare 

of voelbare resultaten konden overleggen en dat heeft begrijpelijk maar 

ik denk niet helemaal terecht bij velen weleens de gedachte geopperd ja 

ze praten wel over deregulering maar wat doen ze er nou eigenlijk aan. 

Wat gebeurt er nou eigenlijk. Mag ik u toch even voor de volledigheid 

aangeven dat we dat complete complex waar ik het net over had in zijn 

totaliteit in een maand drie of vier in de kamer hebben besproken voor 

wat betreft de algemene lijnen. Om de regering een signaal te geven ga 

deze kant op, ga die kant op met de concrete wetten, werk dat verder 

uit en kom dan bij ons terug zodat we in ieder geval over de politieke 

hoofdlijnen op dat moment al overeenstemming hebben bereikt. Dat ging 

om ongeveer 200 wetsonderwerpen. Dat is dacht ik geen kleinigheid als 

je ziet dat de regering dat toch in minder dan een jaar op tafel had gelegd. 

En dat betrof dus vele complexen. Ruimtelijke ordening, milieu, economische 

wetgeving in het algemeen de inkomensvorming en de arbeidsontwikkel~ng 

de bouwregelgeving, de woningbouwregelgeving. 200 wetten in totaal. Om er 

toch de vaart in te houden hebben wij een motie ingediend om het merendeel 

van die 200 wetsontewerpen voor de zomer 1985 aan de kamer voor te leggen. 

En Korthals heeft pas vorige week aan ons een overzicht gegeven van de 

stand van zaken van die 200 wetsontwerpen en het gaat heel duidelijk de 

goede kant op. Overigens is er buiten die algemene operatie die ik net 

noemde ook wel degelijk concreet op onderdelen al wel resultaat aan te 

geven. En ik denk ook dat we ons dat toch allemaal goed moeten beseffen 

en niet in de negatieve maalstroom van van verkeerde berichten mee te 

lopen. Mag ik u een paar van die voorbeelden noemen. De intrekking van de 

wet selectieve investeringenrekeningen, de uitverkopenwet, de kaderwet 

specifiek welzijn, het wetsontwerp vermogensaanwasdeling, die zijn allemaal 

ingetrokken. 
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De diverse milieuvergunningen die nu nog nodig zijn voor het oprichten 

van een bedrijf die zullen worden vervangen door een integrale milieu

vergunning. Binnenkort zal Pieter Winsemius met voorstellen op dat punt 

komen. En stelt u zich eens voor dat je nu voor een friteskraam liefst 

18 vergunningen nodig hebt en dat we dat binnen een jaar eens zoveel kunnen 

brengen dat we terug kunnen brengen op 1 of misschien 2 maar in ieder geval 

heel weinig veel mindero De woningbouwderegulering dat is iets wat waar

schijnlijk binnenkort de meeste mensen echt zal gaan aanspreken. De dak

kapellen, de schuttingen, de bellen, de keukenkastjes, ja zelfs de meterkast4 

in huizen daarvoor heeft die overheid van alles geregeld, Daar willen 

wij van af. Ook daarvoor op dat punt komt Pieter Winsemius binnenkort terug 

met concrete voorstellen voor afschaffen van die regelso Er is door het 

kabinet opdracht gegeven aan het ambtelijk apparaat om bij iedere nieuwe 

wet die wellicht nog moet komen een toetsing te laten plaatsvinden op 15 

zogenaamde aanwijzingen waarin heel uitdrukkelijk moet worden aangegeven 

ook voor ons als parlement ook voor de raad van state en voor iedere burger 

wat gaat die wet kosten. Hoeveel ambtenaren zijn erbij nodig. Wat voor 

vormen van bureaucratie kan het met zich meebrengen. Wat voor lasten 

brengt het voor het bedrijfsleven en voor de burger in het algemeen mee. 

Dames en heren deregulering is denk ik een zaak van sfeer, van mentaliteit 

maar ook van politieke moed en durfo De VVD heeft daar al jaren lang het 

voortouw toe genomen en we zijn blij dat er inmiddels het CDA bij ons op de 

tandem is gesprongeno We moeten veel verder gaan dan we nu gekomen zijn denk 

ik de echte oogstperiode die moet nog komen. Ik heb zojuist al de 200 

wetsontwerpen aangekondigd, maar we kunnen ook andere instrumenten daarbij 

gebruiken. En daar wil ik ook graag inhaken op het betoog van de heer 

Zoutendijk die op een aantal dereguleringsaspecten ook de aandacht heeft 

gevestigd. Wij hebben binnen de fraktie afgesproken om intern ook een 

soberheidscontrole te laten plaats vindeno Een aantal van die harde feiten 

moeten we op tafel leggen op een formulier. Er is een commissie van 3 inge

steld die daarop controleert. We zullen verder moeten gaan met de inkrimping 

van het ambtelijk apparaato Ik zou zeggen des te minder ambtenaren des 

te minder regelso We hebben ook voorgesteld om eens wat externe bureaus in 

te schakelen die vantevoren bepaalde versoberingsopdrachten gaan invullen 

of uitwerken. Moet dat nou echt altijd helemaal aan het ambtelijk 

apparaat worden overgelaten of kun je ook eens wat uitbesteden. We hebben 

ook gezegd denk eens aan een soort wetgevingsbrigade een soort several 

service binnen die overheid op wetgevend gebied ja een soort vliegende kiep 

mag je het wel noemen die daar optreedt en snel kan handelen waar dat 

nodig is. En concreet antwoordend op een van de vragenstellers het 
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permanent evalueren van bestaande wetgeving, het horizonbeginsel toepassen. 

Dat hoeft niet in te houden dat we perse binnen de kortste tijd een wet 

moeten afschaffen maar in ieder geval op zijn werking zullen moeten beoor

delen. In dit verband hebben we ook een nieuwe aktie binnen de partij 

gestart waarbij de ministers gevraagd worden om heel concreet met 

voorstellen te komen voor het komende jaar. Dat zullen ook de fraktie-

leden indivudueel gaan doen. We hebben alle leden van de partijcommissies 

een breif gestuurd om met voorstellen te komen. Ook andere deskundigen die 

we binnen de partij hebben hebben we gevraagd om nadere informatie en mensen 

die hier in de zaal zitten die kunnen met concrete voorstellen op het gebied 

van deregulering graag tot ons komen. Voorzitter iets soortgelijks geldt 

voor de privatisering. En de heer Derks wees daar op. Niet alleen over 

praten maar geef nou ook eens aan wat jullie doen. Nou privatiseren dat is 

een zaak van afstoten, van uitbesteden of van overdragen van taken het is 

een stukje ideologie het kan een doel zijn maar ook een middel en ik 

denk dat we geen van die drie moeten uitsluiten. Het rijk doet ook wat. 

Mag ik een paar voorbeelden geven. Het staatsvissershavenbedrijf, het loods

wezen, het ijkwezen, de dienst waarborg. Bouke van der Kooi met een voor

stel om de staatsdeelneming in verschillende ondernemingen te onderzoeken 

op mogelijkheid van afstoting. Rudolf de Korte die zegt privatisering moet 

een hoofdpunt van beleid blijven. Voorzitter het cda tekent tegenwoordig 

dit soort moties mee en is dat geen geweldige vooruitgang voor de gedachte 

die wij al jaren aanhangen. Mag ook de tweede kamerfraktie aan de leden 

van de staten aan de leden van de gemeenteraden vragen om ook op hun 

gebied eens heel intensief te kijken naar mogelijkheden. Denk eens aan 

wegenaanleg, kwekerijen, vuil ophalen, zwembaden, voetbalvelden, plant

soenendiensten daar zijn verschillende mogelijkheden waar ook u die 

Pas op anders ga ik straks dereguleren. 

Ja voorzitter ik eindig hiermee·. Ik denk dat we eigenlijk het volgende 

kunnen stellen. Er is een groot vliegwiel op gang gebracht. Daar is enige 

tijd voor nodig geweest om dat echt op gang te kunnen brengen. Maar als dat 

vliegwiel eenmaal draait dan heb je ook kans op veel resultaten. Wij 

werken eraan en wij zullen eraan blijven werken. Dank u wel. 

Mijnheer Lauksterman. 

Mijnheer de voorzitter gisteren op de hoorzitting in de Alblasserwaard waar 

Margreet Kamp en ik aanwezig waren werd ingesproken door een mijnheer die 

raadslid bleek te zijn al 30 jaar van de gemeente heij en Boeicop 900 
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inwoners die mededeelde dat voor hem de herindeling in drie fase behoort 

te geschieden. De eerste fase in de ijskast, de tweede fase langzaam 

laten doodvriezen en derde fase dipe begraven. Ik vrees voorzitter dat de 

verstandige dingen die ik destijds heb gezegd in de fraktie in de UCV 

dat die bij die mijnheer niet helemaal overgekomen zijn. En datzelfde 

vrees ik in mindere mate overigens van de heer Meijeran. Die zojuist 

nog het herindelingsbleid ten principale nog eens aan de orde wilde stellen. 

Het gaat voorzitter naar onze overtuiging erom dat de gemeente in Nederland 

zijn plaats als veilig in ons binnenlands bestuur dat die die plaats kan 

blijven innemen. Gemeente anno 1985 is een totaal andere gemeente dan die 

van 1848 toen thorbecke de autonomie van de gemeente herstelde. De VVD 

die wil dat met alle kracht gewerkt blijft worden aan het proces van 

decentralisatie en wij vinden dat de gemeente hersteld moet worden in 

zijn autonomie. En dat voorzitter stelt eisen aan de schal van de gemeente 

en dat betekent dat een samenhang en systematisch hetindelen dat dat 

absoluut nodig is naar onze mening. Daarbij is dat 10.000 inwoners

criterium voor ons niet meer dan een ijkgetal dan een criterium samen 

met een aantal andere criteria. Dat 10.000 inwonerscriterium dat is geen 

valbijl. Daar kan van worden afgeweken zowel naar boven als naar beneden 

en dat gebeurt ook in de praktijk ook in de Alblasserwaard, Dat standpunt 

voorzitter dat is geen miskenning, de voorzitter heeft het zojuist al gezegd 

de fraktievoorzitter van de waarde van kleine gemeente als kleine gemeen

schap en ook niet van de kleine gemeente als kleine gemeenschap met een 

eigen bestuur. Het betekent bepaald ook niet dat er een waarde-oordeel in 

ligt over de kwaliteit van bestuurders en ambtenaren van kleine gemeente. 

Het betekent alleen dat wij terwille van de plaats van de gemeente in 

ons binnenlands bestuur vinden dat die gemeente body moet hebben. Dat we 

moeten hebben krachtige gemeentes. En ook wat dat betreft voorzitter vrees 

ik dat dat raadslid dat ik zojuist citeerde dat ik dat niet heb kunnen 

overbrengen want die zei op een gegeven moment mijnheer een gemeente 

met zo'n grote muur er omheen en een gracht en grote torens dat is pas 

een krachtige gemeente. Als ik dan terug naar de Alblasserwaard mag voorzit

ter waar gevraagd werd naar de data van ingang het vervelende is dat in 

de Alblasserwaard onder andere de leden van de VVD mij 2 dingen hebben 

gezegd. Ten eerste Lauksterman wij voelen niet voor amendementen van jullie 

kant. 2Wij willen dat de zaak op 1 januari 1986 klaar is en dat we door 

kunnen met onze nieuwe gemeente. 5 kilometer verderop in de 5 herenlanden 

zegt dezelfde VVD denk erom Lauksterman wij zijn tegen en denk erom wij 

hebben helemaal geen haast 1 januari 1987 is vroeg genoeg. Voorzitter 

morgenavond zal ik verder praten met de VVD terplaatse in de hele polder en 
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dan zien of we elkaar kunnen vinden of op een lijn kunnen komen. 

Voorop wil ik zeggen dat ik het eens ben met onze partijgenoten in 

de Alblasserwaard dat ben je eenmaal zover dat je de contouren van de 

nieuwe indeling duidelijk zijn dat je dan ook een eind moet maken aan de 

discussie, dat je een eind moet maken aan de onrust en dat je moet proberen 

de zaak zo snel mogelijk te laten ingaan waarbij ik er op wijs dat we wlel 

te maken hebben met een buitengewoon ingewikkelde herindeling. 40 gemeente 

terug naar 13, dat heeft te maken met grote aantal raadsleden en wethouders 

dat we te maken hebben met een ingewikkeld wetsontewerp en ik vind dat de 

2e kamer van de staten generaal en de eerste kamer van de staten generaal 

zo een wetsontwero nauwkeurig moeten behandelen zorgvuldig zoals elk 

wetsontwerp. En dat vergt soms tijd. Ik besluit voorzitter de 2e kamer

fraktie van de VVD is graag bereid om ook in dit geval mee te werken 

aan een zo snel mogelijke afwerking van het wetsontwerp. We hebben ook 

al luid en duidelijk ingestemd met het uitbrengen van een voorlopige 

verslag op de idioot korte termijn van 23 mei en als het aan ons ligt 

dan gaat het zo snel mogelijk. Slotopmerking zojuist werd de voorzitter 

van de vaste kamercommissie Hennekamp van het CDA werd ten tonele gevoerd. 

Voorzitter Hennekamp heeft voor zijn beurt gesproken. Hennekamp regelt 

niet de procedure die de vaste kamercommissie volgt bij een wetsontwerp. 

De procedure ook voor wat betreft het tempo wordt bepaald door de kamer

commissie en niet door de voorzitter. Dank u wel. 

Tenslotte is het woord aan de heer Zoutendijk voorzitter van de eerste kamer· 

franktie. 

Voorzitter dames en heren terwijl de heer Nijpels inmiddels verdwenen 

is om de paus de beginselen van het liberalisme bij te brengen zal ik tracht 

en nog op enkel van de aan de orde gestelde punten in te gaan. Er is 

overigens weinig aan de eerste kamerfraktie gevraagd, dat zijn we gewend 

overigen. U kunt dat positief opvatten dat er kennelijk weinig reden tot 

kritiek was of negatief in de zin dat het onbelangrijk is wat we doen. Of 

laten we het daar maar op houden neutraal opvatten dat er weinig aanknopings 

punten waren noch in een eigen beleidstuk noch in wat u in de pers over ons 

kunt lezen. Toch wil ik zoals ik al zei op enkele punten nog ingaan op 

gevaar af datgene te doen wat ons vaak verweten wordt namelijk herkauwen 

wat al goed verteerd is. Wat betreft de door mevrouw Stigter aan de orde 

gestelde emancipatieproblematiek kan ik me aansluiten bij wat Ed daarover 

gezegd heeft. Voor ons liberalen is de gelijkwaardigheid eigenlijk vanzelf

sprekend niet alleen van vrouwen tov mannen, maar van alle mensen ongeacht 
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hun afkomst, sekse, ras, huidskleur of wat dan ook. En dat moet uitgangs

punt zijn van alle beleid. En als dat zo is dan is er geen behoefte aan 

een apart emancipatiebeleid meer. Maar zolang dat niet zo is zal alle 

beleid daarop getoetst moeten worden. Ik ben het volledig eens met diegene 

die dat aan de orde stelde. En ik vind dat daarom belangrijker dat de 

emancipatie aspecten geintegreerd worden in alle beleidsterreinen. Dan 

een enkel woord nog over de regelgeving op de deregulering waar de heer 

te Veldhuis al uitvoering op in is gegaan. De uitvoerbaarheid van vele 

regels is aan de orde gesteld onder andere door de heer Korsten die in 

deze zich aan kan sluiten bij een van de meer recente rapporten van 

de regeringscommissaris de heer Tjeenk Willink. Inderdaad er wordt weleens 

onvoldoende rekening gehouden met de administratieve gevolgen van bepaalde 

nieuwe regelgeving. Vaak is dat haastwerk en moet het op zeer korte 

termijn worden geimplementeerd en haastwerk leidt altijd tot knoeiwerk 

en is daarom kostbaar. Leidt tot fouten en daarom ergernis bij burgers. 

En ik denk dat dat aspect van de administratieve gevolgen van nieuwe 

regelgeving veel meer aandacht behoeft. En die regelgeving zal ook veel 

vriendelijker moeten zijn tov de burger. Moeten geen lokettendemocratie 

hebben. Geen overbodige formulieren waar steeds weer hetzelfde gevraagd 

wordt, maar eenvoud daar waar dat maar mogelijk is. En maar dat is al 

eerder gezegd nieuwe regel maar ook alle bestaande zal getoetst moeten 

worden op alle mogelijke gevolgen en ik ga het heie rijtje niet weer 

opnieuw opnoemen. Daarbij kan dat horizonprincipe kan een rol spelen 

maar ik denk dat dat in de praktijk zal tegenvallen. Tijdelijke wetgeving 

betekent in de praktijk dat die op het laatste moment verlengd moet worden 

omdat er geen alternatief voorhanden is. Helaas maar het is niet anders. 

Dan nog twee andere opmerkingen hierover. Bij die vereenvoudiging van 

regelgeving zal zoveel mogelijk van onderen op gewerkt moeten worden. Dan 

krijgen we het snelste resultaat. Als juist aan de uitvoeringskant er 

gekeken wordt of het niet eenvoudiger kan. Of het niet meer op elkaar 

afgestemd kan worden en daarnaast natuurlijk zal die hele onderlinge af

stemming tussen diverse beleidsterreinen diverse ministeries de coördinatie 

ook grote aandacht moeten krijgen met ook een accent op een zo groot mogelijl 

overeenstemming in procedureso Dan de rust, niet de rust bij de deregulering 

dat begrijpt u wel en dat is aan de orde gesteld in het onderwijs de heer 

Schrootenboer heeft het daarover gehad en bij de sociale diensten daar heeft 

de heer Swart het over gehad. Wat die d-arover zei wat betreft de uitvoer

baarheid van sommige regelingen ben ik het geheel met hem eens. 
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Hij heeft gewezen op het gevaar dat de overheid de persoonlijke levens

sfeer van de burgers te zeer betreedt. Waar ligt de grens. Er is natuurlijk 

altijd sprake van een afwegingsprobleem en ik denk dat die vraag waar de 

grens is van wat we nog wel en niet toelaatbaar vinden voor het handelen 

van de overheid dat die niet in zijn algemeenheid te beantwoorden is. 

Het ligt anders als we kijken naar de fiscale wetgeving, de sociale wet

geving of de sociale zorg. Bij de fiscale wetgeving gaat het om een plicht. 

Een plicht die de overheid de burgers oplegt en dat zal altijd zo moeten 

gebeuren dat de persoonlijke levenssfeer zo min mogelijk wordt aangetast. 

Daarom ben en blijf ik voorstander van een systeem waar men voor zichzelf 

kan uitmaken of men wel of niet tweeverdiener wil zijn. En bij de sociale 

verzekeringen gaat het om een individueel recht, een recht waar men premie 

voor betaald heeft. Daarbij is inkomensafhankelijkheid uit den boze, dat 

is ook al eerder gezegd. En als die inkomensafhankelijkheid er dan ook 

niet is is er geen reden om de prive-sfeer te betreden. Ander sligt dit 

bij de sociale zorg, bij de bijstand. Ook dat is een recht, maar het is wel 

een recht dat betaald wordt met gemeenschapsgeld. En de gemeenschap heeft 

dan het recht erop toe te zien dat de gelden goed gebruikt worden. Maar 

ook daar zijn grenzen. En alweer het is moeilijk om die grenzen te trekken. 

Maar het afg-an op geruchten, het werken met klikspanen, het binnentreden 

van de intieme persoonlijke levenssfeer zijn dacht ik alle voorheelde waarbi, 

die grens overschreden wordt. Ook al omdat we dan in strijd komen met een 

ander belangrijk recht, het recht op gelijke behandeling. De rust op 

het onderwijs waar de heer Evenhuis ook al over gehad heeft. Natuurlijk we 

leven in een dynamische maatschappij. Er zijn vele nieuwe ontwikkelingen 

en ook het onderwijs zal zich moeten aanpassen aan veranderende omstandighed· 

en. Natuurlijk is dat zo, maar wat ik denk dat niet moet gebeuren is dat van 

bovenaf nieuwe structuren worden opgelegd tegen de wil van de onderwijs

gevenden in en misschien wel tegen de belangen van de onderwijsvragenden 

in. Die onderwijsgevenden moeten het doen en daarom moeten zij ook gemoti

veerd zijn om het te doen. En die motivatie ontstaat natuurlijk niet 

als extra lasten worden afgeschoven op die onderwijsgevenden zonder enige 

compensatie zoals in het verleden nogal eens een keer gebeurd is. Nieuw 

beleid zal ontwikkeld moeten worden in nauwe samenspraak met die onderwijs

gevenden en primair gericht moeten zijn op het oplossen van knelpunten. 

Een van die knelpunten is door mevrouw Bakker aan de orde gesteld dat is 

namelijk de beheersing van de nederlandse taal. Ik ben het volledig met 

haar eens het is helaas niet het enige knelpunt in het onderwijs er zijn 

er meer. 
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Mevrouw Tamboers heeft over de individualisering gepraato Daar is Ed Nijpels 

al op ingegaano Meer naar aanleiding van dan een antwoord daarop zou ik 

willen stellen dat hoe men wil leven een persoonlijke beslissing is. De 

overheid heeft na liberale overtuiging geen speciale taak om de ene 

samenlevingsvorm boven de andere te bevoordelen. En dan tenslotte was 

er iemand die ik helaas niet verstaan heb die mij verweet te weinig 

citaten gebuikt te hebben in mijn voordrachten vanmorgeno Ik zeg liever 

datgene wat ik zelf bedacht heb dan wat andere bedacht hebbeno 

Maar toch zou ik hem op zijn wenken willen bedienen iemand heeft een gezegd 

en ik weet weer niet de naam want dat citatenboek dat heb ik niet en trou

wens ook niet bij mij, maar iemand heeft eens gezegd dat optimisten vinden 

dat wij in de best mogelijk wereld leven en dat pessimisten vinden dat dat 

waar is. Liberalen echter weten dat de samenleving altijd in beweging is al~ 

ijd aan veranderingen onderhevig. Nieuwe ontwikkelingen komen op ons afo 

En wij willen die toetsen aan wat ze betekenen voor de individuele mens in 

relatie tot zijn omgeving. Liberalen vinden dat de overheid zich daarbij 

terughoudend moet opstellen met een open oog voor de negatieve aspecten 

met speciale aandacht voor diegene die uit de boot dreigen te valleno 

Alleen dan kan de mens zich ten volle ontplooien en zijn vrijheid beleven 

een vrijheid slechts begrenst door de eisen die de samenleven met andere 

nu eenmaal stelt. Dank u wel. 

Dank u wel mijnheer Zoutendijk. Ik zou nu terug willen gaan naar het agenda

punt 9c de motie van de afdeling Pijnacker en 2.3 daarop ingediende amendernel 

ten. Heer swart wilt u iets zeggen over Pijnacker. 

Nee ik wou nog iets vragen naar aanleiding van wat ik gezegd hebo Ik heb 

namelijk geen volledig antwoord gekregen. 

We krijgen nog een tweede instantie. Daarom beginnen we met die tweede 

instantie met Pijnacker. 

De toelichting van de heer Braams gehoord hebbende wil ik graag nog 4 

opmerkingen maken omtrent dit punt. De eerste plaats vind ik dat de proble

matiek van de overheidsinkomsten apart behandeld moet worden van de vast

stelling van een energieprijs. Ik vind dat dat een oneigenlijk argument is 

bij het vaststellen van een prijs voor het aardgas. In de tweede plaats 

gisteren hebben we in de krant kunnen lezen dat als de koppeling van de 

aardgasprijs voor kleinverbruikers met huisbrandolie gehandhaafd wordt 

dat er ons een verhoging te wachten staat van 12-16 cent. 
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Nou iedereen kan voor zichzelf uitrekenen wat dat zou gaan betekenen. 

Dat is dus een argument om die koppeling met die huisbrandolie te verwerpen. 

Een ander argument daarbij ik heb het dacht ik gisteren en vandaag ook nog 

eventjes genoemd maar ik denk dat we ons goed moeten realiseren 95% van het 

energieverbruik in Nederland voor wat betreft de kleinverbruikers gaat 

om aardgas. Slechts 5% om huisbrandolie. In vind dus die koppeling alleen 

al om die reden ongewenst. Tenslotte het laatste wat betreft die huisbrandol~ 

prijs die wordt hoofdzakelijk bepaald en dat zie je nu ook weer door de dol

larkoers en door het beleid van de OPEC. Nou dat zijn 2 zaken die tesamen 

waar wij als Nederland totaal geen invloed op hebben. Dus ik vind dat wij da1 

niet moeten laten doorklinken in onze prijs voor de aardgas voor klein-

verbruikers. 

Iemand van de andere afdeling den Helder en Sneek die nog iets over hun 

amendementen willen zeggen. 

Eigenlijk naar aanleiding mijnheer de voorzitter van deze geluiden begrijpt 

u dat er veel gesproken wordt over die gasprijsverhogingen. Wat wij ook 

in onze motie vragen geeft u ons een overzicht, geeft u ons wat meer voor

lichting over deze problematiek eventueel in V en Dzodat we wat dit betreft 

misschien ook wat gemotiveerder wat meer beslagen ten ijs die problematiek 

kunnen behandelen. En dat zit ook in deze motie van ons verwerkt. 

Dank u wel mevrouw Reesink. Ik zou het woord willen geven aan de heer 

Braams en tegelijk zeggen dat ik er wel iets voor voel om de motie van 

de afdeling den Helder over te nemen en onze partijcommissie financieel. 

Nou ik wou alleen dachten dat de goedkoopste vervanger wat op dit moment 

steenkool is straks weer wat anders, misschien later kernenergie daarom 

stelde Sneek voor om de aardgasprijs te koppelen aan de goedkoopste 

vervanger. 

Ik zou willen voorstellen om onze financieel economische commissie te 

vragen het licht te laten schijnen en voor 1 januari in vrijheid en 

democratie het gevraagde duidelijke taal te spreken over dit punt. 

Maar mijnheer Braams wil er misschien nog iets over zeggen. 

Ja mijnheer de voorzitter deze regering die wil inderdaad de overheids

inkomsten als een aparte zaak beschouwen, maar we hebben ons bezonnen over 
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het aardgasbeleid in 1983 en vastgesteld dat het oorspronkelijke beleid 

toen ter sprake was wat doen we met de bodemschatten in onze achtertuintje 

met de gasbel van Slochteren dat we dat uitgangspunt handhaven een ver

standige energiepolitiek eraan koppelen. Dat betekent een verstandige 

marktpolitiek met verstandige goede prijzen en dan te zorgen dat de 

inkomsten daarvan optimaal aan de bevolking ten goede komen. Dat is dus een 

keuze geweest en dat heeft mede geleid tot de sterke groei van het wel

zijnsvoorzieningenpakket. Als u de zaak los gaat koppelen dan moet dat 

omlaag, dat moet u zich realiseren. Het tweede punt dat die koppeling 

gehandhaafd zou blijven aan de huisbrandolie. Wij menen dat dat inderdaad de 

beste criterium is er is wel een markt algerijns gas en russisch gas 

is niet goedkoop. Noors gas zal straks niet goedkoop zijn. Maar een 

precieze markt is er niet en vandaar dat de koppeling de meeste vastigheid 

geeft. Die koppeling hebben we voor de periode 83 tm 86 aanvaard. Na 86 

kan het beleid opnieuw bezien worden. Er zijn inderdaad redenen ook mede 

door u aangevoerd om de zaak kritisch te bekijken maar dat komt dan aan 

de orde. Nu zitten we in de periode 84 tm 86 waarbij we gezegd er is een 

grote achterstand. Degene die aardgas gebruikt heeft zeer veel voordelen 

boven olie, helemaal geen rompslomp, viezigheid en dat geldt heel extra 

voor overgaan naar stennkolen. Je zou zelf erg veel rompslomp krijgen 

en het milieu zou er heel slecht aan toe zijn. Dus overgaan naar steenkolen 

beschouwen wij niet als reëel alternatief alleen huisbrandolie als je 

een nieuwe woning bouwt kun je kiezen tussen huisbrandolie en aardgas. 

En tenslotte dan de dollarkoers en het beleid van de overheid. Wat het 

beleid van de overheid betreft is inderdaad om optimale inkomsten te krijgen. 

Als we lage prijzen vragen in het binnenland krijgen we lage prijzen in het 

buitenland. We mogen niet met twee maten meten. En de dollarkoers is iets 

wat we niet in de hand hebben maar dat is een zaak die bespreekbaar is. 

En daar zullen we zeker over nadenken ook als fraktie wat we daarmee moeten 

doen. En ik denk dat ik daarmee de aspecten heb genoemd. Ik geloof dat de 

motie ook van de kant van de kamerfraktie ontraden moet worden omdat die 

in feite uitspraken doet door een beleid wat door regering en kamer al 

is vastgesteld voor de periode 84 en 86. En als u bedoelt te zeggen er moet 

opnieuw over nagedacht worden dan zal dat zeker gebeuren. En als u zegt 

veel gebruikers aanvaarden de koppeling als onnatuurlijk dan ligt er nog 

een grote voorlichtingstaak met name ook bij de gasbedrijven want die weten 

verdraaid goed waar het om gaat. 

Kunt u ermee instemmen dat het hoofdbestuur vraagt aan de partijcommissie 
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financieel economische zaken deze zaak eens uitvoerig te bespreken, alle 

kanten te belichten en daarover voor 1 januari een artikel te schrijven in 

vrijheid en democratie dan kunt u er eventueel bij de behandeling van het 

verkiezingsprogramma op terug komen. Dat lijkt me toch prachtig. 

Dat lijkt mij ook pracht ik vind het in ieder geval al een heel goede zaak 

maar daarbij denk ik dat we ook al nu kunnen meenemen dat die koppeling 

met de huisbrandolie en ik proef eigenlijk ook al een beetje uit de woorden 

van mijnheer Braams dat er toch duidelijk mogelijkheden zijn om daarvan 

na 86 af te geraken dat we dat nu al kunnen meenemen. Ik denk dat we er 

nu al, u noemt 

We nemen het mee naar de commissie, de partijcommissie zal het·ongetwijfeld 

bekijken. 

Dat ben ik ook met de heer Braams eens dat het gebruikt van steenkool dat 

dat op kleine schaal dus voor particulieren slechte zaak zou zijn met name 

vanwege het milieu. Het is eigenlijk een reden temeer om te zoeken naar 

een koppeling met de goedkoopste vervanger zoals het amendement van Sneek 

luidde, waar ik dus wel achter staat achter het amendement. 

Mijnheer de voorzitter de kamercommissie blijft bij het uitgangspunt 

dat de koppeling moet zijn met de meest voor de hand liggende vervanger 

en we komen nog niet terug op de huisbrandolie, maar de hele zaak wordt 

in zijn totaal opnieuw bekeken bijvoorbeeld bij het regeerakkoord. 

Ik denk dat het veel beter is om het rapport af te wachten, maar wilt u 

er nog iets over zeggen. 

Mijnheer de voorzitter ik wil er toch nog iets aan toevoegen. Ik weet 

namelijk niet of het wel zo voor de hand liggend is om de huisbrandolie 

als het voor de hand liggende alternatief voor die aardgasprijs te gaan 

gebruiken. Ik wil u nog even in herinnering roepen de ontwikkeling van 

het aardgas in Nederland en dat ligt inmiddels al heel wat jaren achter 

ons toen de bel in produktie genomen was. Wat is er toen hier gebeurd. 

Er is op grote schaal is er gesaneerd in de brandstoffenhandel ook 

de kleine oliehandelaar is eruit geraakt omdat toen in die tijd er nog 

geen sprake was van een koppeling van die aardgasprijs aan de olieprijs, 

daar is eenvoudigweg door de toenmalige regering aan voorbij gegaan. 
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Nu is het zo dat de aardgasprijs voor de nederlandse consument die 

wordt gebaseerd op de prijs voor huisbrandolie. Ik heb mijnheer Braams 

in zijn beantwoording in eerste termijn horen zeggen mede omdat het 

zo moeilijk was de kostprijs van een kubieke meter aardgas vast te stellen 

om dan maar te gaan zitten kijken naar de huisbrandolieprijzen. De enige vral 

die ik hier nog over heb is dit uitgangspunt koppeling van de aardgasprijzen 

aan de huisbrandolieprijzen in Nederland is dat een onderdeel van het 

herenakkoord wat gesloten is met twee in nederland opererende olie

maatschappijen. Want ik heb daar namelijk mijn grote twijfels over. Over 

de eerlijkheid van de prijsstelling van de huisbrandolie in Nederland. 

Ik zou dan veel liever willen dat er uitgegaan werd van de noteringen van 

de ruwe olie. En als we dan uitgaan van de officiele notering van ruwe 

olie die door de OPEC landen worden vastgesteld dat er dan op een gegeven 

moment nog een keer olie verkocht wordt 3 dollar onder de prijs die door 

de OPEClanden wordt gesteld dat zal mij dan worst zijn, maar dan weet ik 

in ieder geval dat er hier in Nederland voor wat betreft de vaststelling 

van de tarieven van het aardgas een eerlijke verdeling plaats vindt dan 

op het moment. Dank u wel. 

Ik wil dan nu eigenlijk antwoorden op uw vraag van daarnet. Het lijkt me 

goed als dat onderzoek er komt en die resultaten er zijn dat we dan alsnog 

over deze motie spreken. Namelijk een voorstel om deze motie aan te houden 

tot op dat moment. Dat we als dat onderzoek van de commissie er ligt dat 

we dan alsnog als punt ernaast hebben. 

Als u niet tevreden bent over dat stuk wat dan in vrijheid en democratie 

verschijnt maakt u een nieuwe motie afgestemd op dat stuk en dan kunnen 

we er opnieuw met elkaar over spreken. Trekt u daarmee uw amendement nu 

in onder de toezegging dat wordt voldaan aan datgene wat door de afdeling 

den Helder is ingebracht. 

En daarbij dus ook de termijn die in de motie van den Helder genoemd is 

1 januari 1986. Uitstekend daarmee trek ik de motie in. 

Voor Sneek geldt hetzelfde neem ik aan. Dan nemen we aan dat den Helder is 

overgenomen. Dan zijn we bij de tweede termijn van het overleg met de frakti 

Hoevelen willen nog het woord voeren. Mag ik u dan vragen zeer kort te 

formuleren want anders blijft de laatste vragensteller met de algemeen 

secretaris en mij over en dat lijkt me niks. 
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Ik heb begrepen van de heer Zoutendijk dat ook de eerste kamerfraktie 

zich afvraagt of we niet bezig zijn met die voordeurdelersregeling 

grenzen te passeren. Ik neem aan ik heb dat niet gehoord, maar ik neem 

aan dat de 2e kamerfraktie daar dan ook zo over denkt. En ik neem dan 

ook aan dat lijkt mij dan logisch dat je dan op zijn minst je voorneemt 

die maatregel te heroverwegen en te kijken of er niet betere oplossingen 

zijn of je uberhaupt die weg wel moet inslaan. En die concrete vraag komt 

er een heroverweging van de woningdelersmaatregel en zal de VVD daarop 

aandringen die zag ik graag beantwoord. 

Meijeran. 

Voorzitter de heer Lauksterman heeft verondersteld dat ik ook wat onkundig 

zou zijn dat ben ik natuurlijk met hem vergeleken, maar ik heb ook niet 

gesproken met ten principale dat beleid aan de orde te stellen ik heb 

gereageerd op de beleidsnotitie. Ik heb met genoegen van de heer Nijpels 

gehoord dat hij in zijn voorheelde sprak over gemeente van 1000 en 1500 

inwoners. Ik heb met genoegen van de heer Lauksterman gehoord dat het een 

voorwaarde is. En hoe meer er nu naar andere voorwaarde wordt gekeken 

destemeer die 10.000 wat meer naar de achtergrond kan verdwijnen dat 

was dat punt. Ik zou een opmerking willen maken over de overweging van 

Nijpels dat men wel zou willen kijken om bij ieder wetsvoorstel te kijken 

of het vrouwvriendelijk of vrouwonvriendelijk was. Voorzitter dat lijkt 

me een zeer onemancipatore maatregel. Het wordt pas emencipator als je er 

dan ook bij bekijkt of het manvriendelijk of manonvriendelijk is en dan 

kun je het alle vier ook wel achterwege laten misschien, maar niet alleen 

die ene helft, want dat is discriminerend en we kunnen niet ontkennen en 

we kunnen er zeer veel waardering voor hebben dat er een tweedeling in 

de maatschappij is in biologisch opzicht maar we moeten dat niet over

trekken in allerlei punt. Dan heb ik tot mijn spijt geen aantwoord gehad 

op mijn vraag over het minisme. Misschien mag ik er zelf een kleine toe

voeging bij doen dan hoeft die niet meer beantwoord te worden. Ik zie het 

zo dat een monisme even een afwijking kan zijn van een principieel dualis

tische lijn. Als dat zo is dan kijken we voor de toekomst weer meer naar 

het liberaal manifest en naar het dualisme, maar als dat zo is dan moeten 

in onze standpuntenfolders geen plaatje geven van 6 bewindslieden met 1 

fraktievoorzitter, want dat is dan voor de toekomst voor het dualistische 
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stelsel wat we ten principale voorstaan bepaald niet de juiste presentatie 

op het fotogenieke gebied. En dan tot mijn spijt kon ik het niet 

zo kort maken als verleden, misschien herinnert u het zich ik zou toch 

dat woordje van verleden jaar willen herhalen, maar in het verleden ligt het 

heden, we kijken nu niet terug. Ik beperk me dus tot wat we vandaag bij 

de beantwoording door de heer Nijpels en door de heer Zoutendijk gehoord 

hebben en dan zeg ik erbij dat ene woordje van vorig jaar hulde. 

Mijnheer Meijeran trouwens die fotodie had niks te maken met dualisme 

of monisme maar met propaganda. 

Ik heb geen probleem als u er samen met de heer Zoutendijk en de heer Nijpeli 

en misschien de heer van Ardennen samen op staat, maar zeven bewindslieden 

terwijl we er zes hebben dat gaat mij toch te ver en dat doet me teveel 

afbreuk aan wat het liberaal manifest ook een stuk propaganda is. 

Ja mijnheer de voorzitter ik wil nog even terugkomen op de beantwoording 

door mijnheer Braams ten aanzien van mijn opmerkingen vanmorgen over het 

milieubeleid. En wel specifiek ten aanzien van het LPGgebruik door 

automobielen. Ik vind dat ik daarin niet volledig beantwoord ben. 

Ik heb begrepen van mijnheer Braams dat er nog ruimte is voor een stijging 

van autogasgebruik van 15%. Ja dat wist ik ook, want als ik dat niet geweten 

had dan had ik waarschijnlijk voor mijn werk op de verkeerde plaats 

gezeten. Maar waar het concreet over ging was of de regering en althans 

ook de fraktie voornemens was om in die mate druk uit te oefenen op de 

regering om stimulerende maatregelen ten aanzien van het verbruik van LPG 

te nemen. Dat was uiteindelijk de kern van de vraag. Soortgelijk zoals het 

dus nu gedaan wordt ten aanzien van de niet gelode benzine. 

Prima mijnheer Braams komt er nog op terug. 

Mijnheer Evenhuis die heeft daarnet twee vragen van mij beantwoord en 

een vraag daarvan is denk ik een beetje verkeerd overgekomen. Het gaat om 

het volgende. Mijnheer Evenhuis het gaat om leraren die uit het bedrijfsleve: 

komen en dan nog bij het onderwijs willen beginnen. Mijnheer Evenhuis 

heeft daarbij gedacht aan leraren voor de beroepsvakken voor in het 

beroepsonderwijs en ik dacht met name aan mensen die in het voortgezet 

onderwijs lesgeven en daar een vak doceren waarmee ze ook in het bedrijfs

leven terecht kunnen. 
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Dat zijn met name economen, wiskundigen, natuurkundigen en scheikundigen. 

Deze mensen nu die kregen vroeger een salaris dat was afhankelijk van hun 

leeftijd en nu krijgen ze een salaris dat is afhankelijk van hun dienst

jarenaantal. Wanneer ze niet eerder bij de overheid hebben gezeten ja in 

dienst misschien maar dat is van heel korte duur dan betekent dat dat ze 

met een heel laag aanvangssalaris in het onderwijs komen terwijl ze al 

wat ouder zijn. Dat betekent dat het niet aantrekkelijk meer is om daarbij 

te gaan werken bij het onderwijs. En dat betekent ook dat het onderwijs 

van mensen af moet zien die het heel hard nodig heeft en dat is bijzonder 

jammer. Dat is denk ik een heel groot nadeel van die HOSproblematiek. 

Sprenger-Harmelen. 

Ik wilde het even hebben over de gemeentelijke herindeling en helaas is 

de heer Nijpels weg, maar het gaat over zijn mijns inziens enigszins 

ongenuanceerde mening over het herindelen van gemeente beneden de 3000 

inwoners. Het is bij de gemeentelijke herindeling zo dat als je niet 

voldoet aan het inwonertal of het nou 3 of 5 is dat doet er niet zoveel 

toe, je wordt heringedeeld. Dat standpunt wordt door de VVD al jaren 

uitgedragen, terwijl de weerstand tegen de herindelingen momenteel volledig 

gedragen wordt door VVDers. Een beetje een contradictio mijns inziens. 

Verder vraag ik mij af waarom kleine gemeente zo perse wegens bestuurlijke 

taken kunnen uitvoeren moeten worden heringedeeld, terwijl grote gemeente 

als Amsterdam niet in staat zijn om zelfs maar enigszins een sluitend 

boekje te krijgen. Het is zelfs zo dat bepaalde kleine gemeente meer en 

betere voorzieningen per inwoner hebben dan grote gemeente zich ooit 

kunnen waarmaken. Toch worden deze heringedeeld. Dat is oa bij onze ge

meente het geval en ik stel de vraag dan ook meer gericht aan de heer 

Lauksterman. Ik zou graag een meer genuanceerd en duidelijk beleid horen 

maar dan over de gemeente boven de 5000 inwoners en beneden de tien. Dat 

betekent dus niet dat iedereen niet hoeft heringedeeld te worden, maar 

nuanceren. 

Niemand meer. Ik meen dat de heer Braams het eerst een vraag gesteld 

is over het milieu. 

Ja mijnheer de voorzitter ik wil nogmaals erop wijzen dat de VVDfraktie als 

enige met grote kracht is opgekomen voor een verdere ontwikkeling van de 

LPG. Dat de regering heeft toegezegd dat het fiscaal gezien wat nu al 

sterk ten voordele is van LPG maar wat onvoordelig gaat werken .als er 

geen continuïteit in het vooruitzicht is. 
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Dat zal in stand blijven. De distirbutie zal voldoende kansen kunnen 

krijgen. Er zijn knopen doorgehakt over autogasstations, die kunnen 

nu met een distributiesysteem in het hele land worden aangelegdo 

De overheid heeft grote belangstelling en aktief steun aan de nieuwe 

technologie van elektronische verbrandingssystemen van LPG en kortom 

ik kan niet anders dan zeggen dat van de kant van de VVD het met de 

grootste kracht dit gesteund is en gesteund zal worden ook in de toekomst. 

Ik denk dat ik daarmme mijn antwoord moeten geven. 15% nee er is nog 50% 

meer dan nu gebruikt wordt LPG in de markt wat voor autogas gebruikt 

zou kunnen worden. Maar dat is de bovenlimiet zoals men ons op dit moment 

zegt dan moet LPG ingevoerd gaan worden uit het buitenlando 

Mijnheer Evenhuis. 

Voorzitter een paar punten. In de eerste plaats de vraag van de heer Swart 

over de voordeurdelers. Er vindt een evaluatie plaats over een jaar en 

verder is het zo natuurlijk dat op zichzelf de regeling wel eenvoudiger 

is. Er hoeft niet meer worden getreden in de veroordeling van de affectieve 

relatie, maar men kan uitsluitend afgaan op hetgene of twee mensen achter 

een deur woneno Maar er komt dus die evaluatie. Tweede punt. De heer 

Meijeran heeft gesproken over het monisme. Een opmerking zonder er uit

voerig op in te gaan is deze dat wij als VVD o zo blij mogen zijn dat er 

een regeerakkoord is waarvan het kenmerk is dat frakties daaraan zijn 

gebonden en ik denk dat mijnheer Meijeran op het andere niveau maar eens 

een keertje met mijnheer Nijpels daarover verder in discussie moet gaan. 

Maar het kernpunt is dat regeerakkoord. Dan de vraag over de leraren uit 

het bedrijfsleven. Dat is ik heb nu inderdaad de vraag beter begrepen. 

Het is inderdaad waar wat u zegt wat het probleem is maar het is ook zo 

dat de vragen die door onze fraktie zijn gesteld juist op dit punt 

betrekking hebben en de heer Fransen die komt hier in het najaar straks 

ook bij de begroting verder op terug. 

Meijerano 

Dat huidige regeerakkoord loopt dus zometeen af en dan kunnen we dus naar 

de toekomst kijken. 

Ja maar het is natuurlijk o zo belangrijk mijnheer Meijeran dat als je 

geen goed regeerakkoord hebt, waar je op hoofdpunten van beleid afsrpaken 

maakt nou u weet hoe je dan als VVD in de verfloddering kunt raken 

en dat zult u zeker niet willen. 
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De heer Sprenger mijnheer de voorzitter die ik al eerder heb mogen 

ontmoeten als geharnast strijder tegen herindeling • Die gebruikt 

opnieuw een getal. Wij hebben een getal in de notitie Rietkerk. U weet 

mijnheer Sprenger wat de VVDfraktie van dat getal voordurend gezegd 

heeft al vanaf het moment dat Wiegel ermee kwam. We hebben gezegd die 

10.000 kan nooit of te nimmer het woord dat ik zojuist gebruikte een 

valbijl zijn. U weet dat dat ook zo is in de praktijk. Ik neem aan dat 

u de UCV gezien uw belangstelling voor het onderwerp gevolgd heeft en 

ik neem dan aan dat u ook gehoord heeft dat toen van de kant van de VVD 

fraktie is gezegd heel luid en heel duidelijk dat wij ook niet voelen 

voor een ondergrens en dat wel op de volgende grond dat zo'n getal als 

je dat gaat noemen op precies dezelfde manier als die 10.000 inwoners 

een eigen leven gaat leiden. Nolens volens we willen dat helemaal niet. 

Een ondergrens die is naar onze mening volstrekt niet nodig. Afgezien 

van een paar extreme voorbeelden ik kan me voorstellen dat een eiland als 

Ameland ik weet niet hoeveel inwoners Ameland heeft 3000 inwoners. 

Dat je het eiland ondanks 3000 inwoners indeelt bij enige gemeente in de 

provincie Groningen of Friesland om er maar een te nomen. Zo kan ik me ook 

voorstellen andersom dat je een gemeente van 20,000 inwoners opheft 

zoals Hoensbroek dat naar Heerlen gegaan is als de wetgever meent en het 

provinciaal bestuur ik moet zeggen het provinciaal bestuur en de wetgever 

van mening zijn dat dat om wat voor reden dan ook dat het nodig is. 

Dat dus voor wat betreft het getal. Het gaat ons niet om pure getallen 

het gaat ons ik heb het zojuist gezegd om gemeente die als er gebeurt 

wat wij willen de VVDfraktie VVD in het algemeen want het staat in het 

verkiezingsprogramma krachtige gemeente die in staat zijn om hun eigen 

boontjes te doppen zonder dat ze moeten aanleunen tegen gemeenschappelijke 

regelingen zonder dat ze moeten aanleunen tegen de provincie dan stel 

je voorwaarden aan een draagvlak. Wat dat dan ook mag zijn want dat is 

moeilijk te definieren. Een van de elementen van een draagvlak is hoe 

je het ook draait of keert een bepaald aantal inwoners want een bepaald 

aantal inwoners heeft te maken met de aantallen guldens die eengemeente 

ontvangt en de aantallen guldens hebben te maken met het apparaat dat een 

gemeente zich kan permitteren. Dat is de reden en geen andere dan dat 

wij zeggen je moet er dus voor zorgen dat als je een draagkrachtige 

gemeente wil hebben dat er een zekere schaalvergroting optreedt dat is 

een. 2 is als je dat vindt dan moet je niet doen datgene wat het CDA 

voortdurend propageert een knelpuntenbeleid. 
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Een knelpuntenbeleid dat is niet anders dan een afleidingmanoevre 

zo zie ik het. Een knelpuntenbeleid dat kan nergens anders toe leiden 

dan tot van de ene moeilijkheid wandelen naar de volgende. Als je ergens 

iets oplost aan een knelpunt dan dient zich twee kilometer verderop 

het volgende knelpunt aan. Dat is exact de reden waarom de fraktie heeft 

ingestemd met het beleid van de minister van binnenlandse zaken die 

zegt dat je moet hebben een samenhangende en systematisch herindelings

beleid. Geen knechten van het cijfer, wel voorvechters van autonome 

gemeente binnen ons binnenlands bestuur. Dank u wel. 

Behalve het antwoord aan de heer Swart van de heer Zoutendijk hebben we 

alles gehad. Dan mijnheer Zoutendijk tenslotte. 

Voorzitter ik heb weinig behoefte om nog iets toe te voegen aan wat de 

heer Evenhuis al tegen de heer Swart heeft gezegd dus daar ging het mij 

niet om. Maar ik had wel nog enige behoefte om de heer Meijeran verder te 

antwoorden wat betreft zijn opmerking over het dualisme. Ik denk dat 

de liberale traditie maakt dat wij principieel dualistisch moeten zijn. 

Dat wil zeggen uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van de regering 

en staten generaal. Maar dat sluit goed overleg bij een bevriend kabinet 

met de bevriende bewindslieden niet uit. En voorzover dat overleg er 

bij het begin van een regeringsperiode en ook later leidt tot duidelijke 

afspraken bijvoorbeeld in een regeerakkoord dan beschermen die vooral de 

kleinere coalitiepartners tegen de grotere dat moeten we ons goed realiseren 

dat dat dus in ons eigen belang is. En diegene die vinden dat dat een stap t 

ver is ik denk dat u dat met nog meer kracht moeten zorgen dat wij binnen 

zo kort mogelijke tijd niet meer de kleinere partner zijn want dan komt het 

allemaal wat anders te liggen. 

Dames en heren wij naderen het einde van deze algemene vergadering. 

Gisterenmiddag heb ik gehoopt dat het zakelijk goed zou zijn, goed van 

inhoud en ook gezellig. Ik denk dat we de zaken inderdaad goed met elkaar 

hebben doorgesproken en vanmiddag hebben we de politiek breedvoerig 

tegen het licht kunnen houden. En gezelligheid daar heeft het gelukkig 

ook niet aan ontbroken. Als u het mij vraag heb ik het gevoel dat dit 

een uitstekende vergadering was. Met wandelgangen, met gisterenavond 

met lunchtijd enz. Om de accu op te laden voor het geweldig grote jaar 

wat wij nu tegemoet gaan. We hebben met elkaar de moed en de durf om onze 
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nek uit te steken en voorop te gaan in dat komende jaar. Een reeks van 

gebeurtenissen ligt nog voor ons. Volgende week al een partijraad in 

apeldoorn in het hof van Gelre waar wij spreken over het rapport van de 

commissie Polak. Op 5,6 en 7 juni is dat geweldig grote ELDcongres 

in Groningen en ik roep u op daar aanwezig te zijn. Laten wij als 

liberalen in Nederland onze zusterpartijen laten zien hoezeer wij achter 

het europese idee staan en hoezeer wij europa en de ELD een warm har toe

dragen. 22 juni een hogtepunt in het bestaan van de partij want dan spreken 

wij over de reglementen over de kandidaatstellingen voor 2e kamer, provincia~ 

staten en gemeenteraad en ik beloof u dat wordt werkelijk iets groots. 

Ik bedank het stembureau van gisteren en van vandaag voor de geringe 

aktiviteiten. Ik bedank de afdeling Breda van de VVD voor de ontvangst 

voor de gezellige voorbereiding en voor de wijze waarop we hier hebben 

kunnen werken en dat laatste geldt ook voor de staf en de medewerkers van 

het Turfschip in Breda toen ik gisteren zei dat we zo graag hier zijn 

toen heb ik niet overdreven en dat wat ik toen gezegd heb staat recht 

overeind en we zullen snel een smoes bedenken om weer hier in Breda te 

kunnen vergaderen. 

Dames en heren hartelijk dank voor uw aanwezigheid, voor uw inzet en 

voor uw betrokkenheid. Ik wens u wel thuis, goede reis en graag tot ziens. 


	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0001.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0002.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0003.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0004.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0005.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0006.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0007.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0008.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0009.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0010.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0011.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0012.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0013.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0014.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0015.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0016.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0017.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0018.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0019.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0020.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0021.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0022.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0023.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0024.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0025.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0026.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0027.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0028.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0029.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0030.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0031.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0032.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0033.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0034.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0035.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0036.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0037.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0038.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0039.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0040.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0041.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0042.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0043.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0044.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0045.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0046.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0047.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0048.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0049.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0050.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0051.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0052.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0053.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0054.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0055.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0056.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0057.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0058.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0059.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0060.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0061.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0062.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0063.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0064.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0065.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0066.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0067.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0068.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0069.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0070.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0071.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0072.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0073.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0074.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0075.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0076.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0077.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0078.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0079.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0080.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0081.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0082.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0083.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0084.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0085.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0086.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0087.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0088.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0089.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0090.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0091.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0092.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0093.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0094.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0095.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0096.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0097.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0098.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0099.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0100.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0101.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0102.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0103.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0104.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0105.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0106.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0107.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0108.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0109.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0110.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0111.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0112.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0113.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0114.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0115.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0116.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0117.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0118.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0119.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0120.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0121.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0122.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0123.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0124.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0125.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0126.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0127.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0128.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0129.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0130.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0131.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0132.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0133.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0134.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0135.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0136.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0137.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0138.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0139.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0140.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0141.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0142.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0143.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0144.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0145.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0146.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0147.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0148.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0149.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0150.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0151.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0152.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0153.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0154.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0155.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0156.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0157.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0158.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0159.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0160.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0161.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0162.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0163.tif
	VVD_ALV_1985_mei_1-164_0164.tif

