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4lste Jaarlijkse Algarene V~ing WV- Koningshof- Veldhoven 

27 en 28 ne_! 1988o ----- ·------------------

De 4lste jaarlijkse algenene vergadering van de WD heb ik hiernee geopendo 

Ik heet u dames en heren allen een hartelijk welkano Het is bijzonder verheugend 

ante zien dat zo vroeg op deze ochtend toch al zo vele, ik begrijp dat er 

ook nog rrensen in de gang zijn dat die de noei te hebben genaren om zo vroeg 

hier in de ochtend naartoe te gaano we hebben een paar uitemate belangrijke 

dagen voor de boego Ook uitennate interessante dageno En ik ben ervan overtuigd 

dat wij net ons allen kans zullen zien an deze dagen goed door te korren en 

uitemate verstandige beslissingen te neneno Ik wil graag darres en heren daarbij 

nog een enkele woord vooraf brengeno In de eerste plaats zou ik er duidelijk 

naar voren willen brengen dat het hoofdbestuur er zich van bewust is geweest 

dat de beschrijvingsbrief aan de afdelingen ontzettend veel werk net zich 

nee brachto we hebben heel goed beseft dat de afdelingen in een korte spanne 

tijds erg veel rroesten doeno En ik neen dan ook narrens het hoofdbestuur heel 

uitdrukkelijk naar voren te noeten brangen dat het hoofdbestuur daar bijzonder 

veel waardering voor heefto Het is denk ik zo dat wanneer je gaat kijken naar 

de respons, naar de wijze van de inbreng van de afdelingen dat je inderdaad noet 

constateren dat deze vergadering daardoor alleen al geslaagd is o Ongeacht de 

besluiten dienen neemto En daarvoor nogmaals grote waardering van het hoofd

bestuur o Ik zou nog een tweede oprerking willen maken en dat is dat naar mijn 

gevoel rond deze vergadering en ik zal daar vanavond in mijn toespraak an half 

acht ook nog wat over zeggen zich een zekere nwthevormi.ng heeft voorgedaano 

Met nane voorzover het vandaag betreft rond de voorstellen die u hebben 

bereikto Er wordt vaak gesuggereerd dat het de bedoeling zou zijn an tot 

een centralistisch bestuur te korreno Dat er een beetje dictatoriaal gezag 

noet worden uitgeoefendo Ik zou er nog een heel uitdrukkelijk op willen 

wij zen dat niets minder waar is o De voorstellen die het hoofdbestuur heeft 

gedaan zijn gebaseerd op de gesprekken die de voorzitter van de partij sanen 

net leden van het dagelijks bestuur vorig jaar langs kartercentralebesturen 

hebben gemaakt, ook langs een aantal ondercentralebesturen en ook langs een 

aantal afdelingsbestureno De resultaten van die gesprekken die zijn aanleiding 

geweest an net de voorstellen te korren zoals we die naar voren hebben gebrachto 

En natuurlijk is het niet zo dat het hoofdbestuur niet achter die voorstellen 
zou staano Het is wel zo dat de inhoud nede geinspireerd is geweest op 
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datgene wat naar voren is gebracht" En wij vonden het terecht dat daar dan de 

algenene vergadering, dus de partij als geheel in staat noet worden gesteld 

an over die gedachte en over die voorstellen te praten., 

Darres en heren wij hebben een uitenna.te druk progranma" ZeMel vandaag als 

norgene VÈ hebben net het oog op een juiste discussie over liberaal bestek 

bij voo:rbaat al een holeede dag ingebouwde Wij hopen dat dit niet nodig ise 

Maar we hebben de nogelijkheid dat het nodig zou zijn onderkend en dat is 11 

junie En ook vandaag hebben wij een uitenna.te druk progranmae Ik denk dat ik 

daarbij dan de volgende kanttekening zal makene De algenene vergadering bestaat 

uit de afgevaardigden van de afdelingene Maar het zijn openbare vergaderingen 

en leden hebben ook spreekrechte Maar het kan wellicht zo zijn, kan wellicht 

zo zijn dat wanneer bepaalde onderdelen te lang uitlopen en te langdurig bedis

cussieerd worden wij aan de leden zijnde niet afgevaardigden zouden noeten 

vragen an op een gegeven ogenblik niet neer aan de discussie deel te nenene 

Ik zeg wij an de d.cx:xleenvoudige reden dat de heer Cbstelten en ik hebben 

afgesproken an gezam:mlijk deze vergadering te leidene Met narre als het gaat 

an de voorstellen van het hoofdbestuur" Wij zijn narrelijk van rrening dat de 

voorzitter van de vergadering niet tegelijkertijd de voorstellen van het hoofd

bestuur noet verdedigen" U ziet dus ook voor mijn plaats staan voorzitter 

en niet mijn naamo En dat betekent dat u zult rrerken dat de heer Cbstelten ook 

weleens de leiding van de vergadering overneemt onrla.t ik dan de verdediging 

van het hoofdbestuursvoorstel op mij neem" Ik denk dat mijn opnerking vooraf 

waren" Fen sam:mvatting van de beschrijvingsbrief werd gepubliceerd in vrijheid 

en denocratle van januari 1988o De integrale tekst werd aan de afdelingen-centrales 

gezonden evenals de tekst van de noties en anenderrenteno De individuele leden 

konden een exemplaar aanvragen en ook de aanvragers van de beschrijvingsbrief 

kregen autanatisch de noties toegezondene Correcties op de beschrijvingsbrief 

werd nog opgenonen in de WDexpres o Hadden betrekking op de financiele aspecten 

waar wat drukfouten in waren geslepene Teven hebtunededeling gekregen in 

WDexpres over het verslag van de conmissie van drie net betrekking tot de 

financien" En tevens hebt u mededeling over het aan het hoofdbestuur toegezonden 

rapport van de conmissie ad hoc inzake het funktioneren van de partijraad" 

En tenslotte hebt u ook in de laatste vrijheid en denocratle een handleiding 

voor deze vergadering kunnen vindene Ik wil ook nog even uw aandacht vragen 

voor de stenkaarten waarvan u gebruik kunt maken bij het stermeno De heer vd 

Berg kunt u daar op een toelichting geven" Ik vind het altijd vreselijk 

noeilijko 
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Voorzitter we hebben de bekende kleuren oranje, wit en blauw en dat zijn de 

stemkaarten waarbij de oranje 1 stem is 11 de witte 5 stemren en de blauwe is goed 

voor 10 stermeno De afgevaardigden hebben ook na hun inschrijving ontvangen 

stenbriefjeso Die stenbriefjes hebben ook de kleuren 17 oranje, wit en blauw., 

En zijn goed oranje voor 1 stem, wit voor 5 stennen, blauw voor 10 stermeno 

En dat wordt uitsluitend gebruikt als wij overgaan tot schriftelijke 

sterrmingo 

Ik hoop dat het duidelijk iso Dan wil ik u er nog even op wijzen dat juist ook 

in verband net het feit dat wij niet weten hoe lang elk agendapunt precies 

voor behandeling in beslag zal nerren wij een aantal vaste punten hebben 

gefixeerdo Dat is dat wij vamniddag in elk geval beginnen om twee uur net 

de REevoorstellen en dat wij in elk geval vanavond om half acht net de korte 

toespraken van de heer Voorhoeve en van mijzelf beginnen" En dat norgen om half 

een in elk geval de heer de Korte zal spreken en om 4 uur norgenmiddag in 

elk geval de heer Luteyno Ongeacht dus de stand van de afhandeling van de agenda" 

Wij zullen dan prOOeren op andere tijdstippen als we niet klaar zijn gekenen 

tijdens deze vergadering die betreffende punten af te handeleno 

Ik denk dat dit mijn eerste oprerkingen waren en zou u nu willen voorstellen 

over te gaan naar punt 2 van de agenda het jaarverslag van het hoofdbestuur 

over 1987" De heer ~ijeraan heeft laten weten dat de passages van het jaarver

slag waarin dus sprake is van goedkeuring van het jaarverslag gewijzigd zouden 

rroeten worden in kennisneming" Het dagelijks bestuur heeft zich daar nog even 

over beraden en is tot de conclusie gekenen dat het jaarverslag door de algenene 

vergadering voor kermisgeving rroet worden aangenorren" Als u daanree akkoord 

gaat zullen we in het vervolg altijd deze terminologie gebruiken" 

Ik begrijp uit uw reakties dat niemand het daarnee oneens iso Wie van u 

zou iets willen zeggen over het jaarverslag9 

Het is gebleken op blz 51 dat er 'WOrdt gesproken over een werkgroep uit de 

conmissie binnenlandse zaken in sanenwerking net de"" " 

Op blz 51 daar wordt gesproken over een bijeenkomst die georganiseerd is door 

een werkgroep uit de conmissie binnenlandse zaken in sanenwerking net de 

kanercentrale Leiden a En die toevoeging uit de conmissie binnenlandse zaken die 

is niet juisto Dus die dient geschrapt te worden is gebleken" 

Wie van de aanwezigen zou hierover vragen willen stelleno Zo niet ja mijnheer 

Meijeraan. 
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Voorzitter ik woon tegenwoordig in den Haag maar ik ben geen afgevaardigde 

ik heb nu nog de kans heb ik begrepene Uit de correcties die net naar voren 

zijn gebracht blijkt eens te neer wat de secretaris nu net naam en toenaam op 

blz 82 narrens het hoofdbestuur schrijfto Het jaarverslag is een bron van grote 

informatie juist waar het de exactheid van de gegevens betrefte En in dat opzicht 

verdient het jaarverslag CC>II{)lirrenteno Er is natuurlijk altijd iets wat er niet in 

staat en dat geeft de secretaris dan aanleiding am te zeggen ja dat heeft hij 

in dit verslag ook diverse malen gedaano Men wil het niet dikkerv maar rren wil 

er neer ino Nou je kunt het niet dikker maken en het toch minder mager doen 

zijno Daar kom ik straks op terugo Maar ik heb een dingetje gemist wat er anders 

wel in stond en toen dacht ik ach dat hoeft eigenlijk wel nieto Er stond 

vroeger nog weleens in dat er us avonds een telegram aan Hare Majesteit de 

Koningin werd gestuurd en dat was neer dan een phrade dat de partij dat 

zolang heeft gedaan als de partij bestaate Ik heb het over 1987 gemist want ik 

noest nu wat verder terugzoeken om nu van harte te erkennen dat ik vooral hoop dat 

het dit jaar geen prrase zal blijken te zijn als we vanavond een dergelijk 

telegram unaniem aanrenen om te zendene U begrijpt dat de aanleiding was voor de 

krantenberichten van gisterenavond om deze opterking nu te naken en ik geloof 

dat het een zeer goede traditie is die voortgezet zou noeten wordene 

Het jaarverslag is minder magere Op blz 1 dacht ik de perikelen bij de kandidaat

stelling voor leden van de eerste karrer e Nou wat zou nen er wezenlijk van zeggene 

En dan zie ik dat we op blz die daarover gaan toch inderdaad iets neer van gezegd 

werd dan anders weleens gebruikelijk was dat bepaalde perikelen werden genoem:ie 

En dat er zelfs is gezegd dat een groot deel van de partij toch weinig waardering 

voor de wijze waarop er voorkeursst:ennen zijn uitgebrachte Dat staat er heel 

duidelijke Er staan ook andere perikelen heel duidelijke Ik vond het jamrer dat 

er niet bij stond dat het hoofdbestuur weinig waardering hado Want een vorig 

hoofdbestuur heeft dat in een dergelijk geval duidelijk doen blijkene Dat heb 

ik destijds gemist, dat heb ik ook nu gemiste En verder miste ik toch bij de 

eerste kaner twee punteno Enerzijds de reaktie die de toen fungerend voorzitter 

de ondervoorzitter van de partij geneend heeft in de pers te :rroeten gevene 

Bij voorbaat op de kandidaatstelling en in de tweede plaats de brief die is 

uitgegaan van 27 nei 87 waarbij toch eigenlijk niet zo hard stelling werd 

generren tegen de rrogelijkheid van voorkeurst:ennen uit te brengen als wel naar 

mijn smaak gewenst zou zijne U zegt verder we hebben niet een centralistisch 

bestuur o Ik vraag rre af of het bewust is dat in tegenstelling tot vroeger na 

de inleiding begonnen wordt net het verslag van de algenene vergadering o De leden 

voorop. Ik noet zeggen dat lijkt ne als het bewust gedaan is een zeer goede 
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wijziging ten aanzien van vorige volgordemo En hoe zou het nou dunner kunneno 

Heeft het zin cm in het jaarverslag de hele beleidsnotitie van de tweede 

karrerfraktie die dan al weer ande:rhalf jaar om is op te nen:eno Ik neem aan 

dat zelfs diegene die het jaarverslag enigszins lezen dat niet lezen en dat 

je dat dus toc:h in het archief dankzij de goede zorgen van de archivaris toc:h 

wel zult kunnen terugvinden., Verder een oprrerking over wat ik nog bij de 

comni.ssies gemist heb., Als o ., o o o o zou de comni.ssie binnenlandse zaken daar 

erg prettig hebben gevonden als daar nelding was genaakt van het feit dat 

nen een nota heeft uitgebracht aan frakties in de kaners van de Staten Generaal 

en aan het hoofdbestuur inzake de naar de nening van die comni.ssie dringerrl 

en spoedige noodzakelijke herziening van het decoratiestelselo Als oommissie 

binnenlandse zaken vorrlen wij dat eigenlijk wel een hoogtepunt van onze 

werkzaanheden in 87 o En misschien zou het· op blz 31 geloof ik rraar dat zoekt 

nen dan naar uit nog kunnen worden toegevoegd om dit in de analen van de 

geschiedenis te bEwareno Tenslotte op een na herhaling van een vraag van 

vorig jaar o Er zijn vrij wat afdelingen, ondercentrales die geen verslagen geen 

rekening en verantwoording instureno. Verleden jaar is gevraagd wat doet het 

hoofdbestuur eraan om te bewerkstelligen dat dat voortaan neer gebeurto 

Met de vraag en wat doet nen eigenlijk net de stukken die wel ingestuurd 

wordeno En dan heb ik er in dit veiband een vraag bijo Is het hoofdbestuur 

enigszins op de hoogte van de gemiddelde financiele p:>sitie klein of groot 

afdelingen en centrales., Mijnheer de voorzitter ik heb zo de laatste 20 jaar 

vrijwel alle algenene vergaderingen neegemaakte Ik heb er nog nooit een 

neegenaakt die bij het begin een zo banvolle zaal hado Dat vind ik een 

CC>Irq)linent voor de ledeno Ik heb er ook nooit een neegemaakt waamij we zo 

bedolven zijn onder zoveel stukken net oorrectiesQ net ve:rwijzingen net op 

het laatste nonent ook nog naar eens een Teldergeschrift erbij te raad-

plegen als achtergrond voor de discussieo Ik heb er nooit zo een neegemaakt die 

zoveeleiserrl was en dat virrl ik geen conplinent voor het hoofdbestuur o 

lbu nen rrag er natuurlijk anders over denkeno Vorig jaar ben ik begonnen net 

een vergelijking van een agerrla van een vergadering vari de partij voor de arbeido 

Nu zult u net nane niet de partij van de arbeid willen noe.nen naar wel wijlen 

dr o Drees regeren is een keuze doen en dat geldt natuurlijk ook voor bestureno 

Besturen is een keuze doeno Niet alles kan en vooral niet alles tegelijko Ik dacht 

dat u dat devies toc:h wel ter harte rrag nen:eno 

Dank u wel mijnheer Meijeraano Zijn er nog andere aanwezigen die wensen het 

woord te voeren naar aanleiding van het jaarverslag. Mijnheer vd Berg daar nog 

even op reageren op de woorden van de heer Meijeraano 
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~ denk dat de tekstllele wijzigingen nooi kunnen worden neegerx:men en voor ja 

allereerst wat de opzet van het jaarverslag betreft inderdaad dat is zeer 

bewust is dat zo gedaan en ik ben het net u eens dat het een verl:letering is o 

Niet alle vernieuwingen hoeven veibeteringen in te houden naar dit is ook 

in mijn ogen een zeer sterke veibeteringa Oirrlat -enslotte dan ook de betekenis 

van een jaarlijkse algenene vergadering die wijze nog eens even wordt onderlxmwdo 

Dan heeft u gevr-agd naar zemen dus afdelingen en centrales rekening naar 

het hoofdbestuur die rekening en verantwoordinga Ja is het antwoorde U heeft 

ook kunnen constateren hoeveel procento Dat valt steeds tegen tenminste als je 

uitgaat van 100% dan valt natuurlijk iets wat dan 40% oplevert valt tegeno 

Krijgt het hoofdbestuur daarvan infonnatie jao Want in elk geval is het zo 

wat je dan binnen hebt daaraan kun je toch wel zien hoe het in doorsnee zit 

net de financiele J;X>Si tie van de afdeling, van de centrale a En u heeft ook 

gezien alle kaltercentrales daar halen we 100%o Die zenden allenaal in en 

dat geeft toch ook het hoofdbestuur een beeldo Tenminste lijkt mij hoe de partij 

er in haar geheel voorstaato Maar eensanktie is er nieto Maar u heeft wel 

gezien dat in het jaarverslag een oprerking is gemaakt over de hoeveelheid 

geld die voorlopig niet zou hoeven uitgekeerd als de sanktie die er dus verder 

reglenentair is zou worden toegepaste Alleen daar heeft het hoofdbestuur om 

noverende redenen nog nooit gebruik van gemaakto En dan de notitie van de kaner

frakties ja ik ben het net u eens o Maar ja dat krijgt u dan voor de volledigheid 

enzo blijft nen streven naar het schoneo Maar u kunt zeggen noet dat er nou 

allemaal wel bij o 

~ wil nog een enkele additionele oprerking maken net nane wat betreft die 

jaarverslagen en de rekening en verantwoording over die financiele situatieo 

~ denk dat het zo is dat de jaarverslagen erg veel infonnatie geven naar het 

hoofdbestuur o Erg prettig dat de kamercentrales in elk geval allemaal aan de 

verplichting voldoeno We hebben er weleens over nagedacht om daar sankties op 

te stelleno Er zijn nu twee vragen aan de ordeo In de eerste plaats wat voor 

sankties zou je noeten instellen en in de tweede plaatS denk ik dat wil je 

sankties invoeren dat er dan ook volstrekte duidelijkheid over noet zijn over 

datgenen wat je net de jaarverslagen net nane van de afdelingen doeto We nercen 

er nu kennis van reageren ervano Een verdere bewerking is niet nogelijk orrdat 

daarvoor de benodigde mankracht ontbreekt, maar dat is misschien een interessant 

onderwerp om zo aanstonds nog even in de beschouwingen te betrek:keno Dan heeft 

de heer "ï.eijeraan nog gesproken over het bijzorrlere karakter van deze jaarver

gadering o ~ denk dat dat juist is o 
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Ook in mijn herinnering is het nog nooit voorgekorren inderdaad om u s rrorgens 

vroeg te gaan beginnen, maar ik heb daarstraks al bij de opening mijn waardering 

voor uitgesprokene Er waren inderdaad veel stukkene Ik zou er nogmaals op 

willen wijzen dat alles tot stand is gekorren na bezoeken aan de partij in een 

groot aantal geledingeno En wij zullen ons dan toch wel daar doorheen noeten 

worstelene Natuurlijk hebben wij er weleens over nagedacht of je inderdaad niet 

wat meer de tijd zou kunnen spreidene Maar ons leek dat niet wel rrogelijk 

irmers de verkiezingen zijn er al over twee jaar en er zal in de korrende jaren 

erg hard gewerkt noeten worden om naar die verkiezingen toe te gaan o En wij 

vonden dat het in een dergelijke situatie feitelijk niet zo zou noeten zijn dat 

je je dan nog net organisatorische eventueel andere fenrele regelingen rroet gaan 

bezighouden want daar gaat het uiteindelijk niet ome Het gaat uiteindelijk 

om àe p:>litieke inhoud van ons funktienerene Wat betreft het telegraam aan de 

koningin daarover hoop ik danes en heren vanavond nog een enkel woord te zeggene 

Ik zou als u verder niets over het jaarverslag op tenerken hebt thans aan àe 

oràe willen stellen de rekening en verantwoording jaarverslag van de penning

neester over 1987 inclusief àe flegroting over 1988o Wie zou daarover het woord 

willen voeren maar het is misschien goed als ik eerst de heer Ressenaar in àe 

gelegenheid stel een kleine toelichting te geven op deze stukkene 

Ja mijnheer de voorzitter ik geloof eigenlijk dat de stukken wel voor zichzelf 

sprekene Ze zijn vrij uitvoerige We hebben uiteraard bij de rekening en verant

woording teruggekeken naar afgelopen jaare Dat is cijfenratig niet altijd even 

makkelijk oorlat we in de loop van het jaar tot een wat andere opstelling zijn 

overgegaan en u heeft het gezien in het verslag van de conmissie van drie dat de 

vergelijkingsbasis niet geheel vergemakkelijkt. Er is altijd een probleem als 

je veranderingen in je administratieve organisatie aan het aanbrengen bent dat is 

in dit geval nogal wat versneld in de loop van het begrotingsjaar onrlat de aàrnini

strateur ons heeft verlaten en we daardoor zaken noesten gaan uitbesteden waar

door een automa.tiseringsprogranma noest worden versnelde Wat de begroting betreft 

die is een verdere uitwerking van een neerjarenraming die wij eind vorig jaar 

hebben opgesteld om de financiele problematiek van de partij goed voor ogen te 

krijgene cie neerjarenraming die wijkt in zijn cijferopstelling uiteraard af 

van àe begroting onrlat die veel eerder is opgesteld en alleen maar gebaseerd 

kan worden op de toen bekende gegevens e Dat begon in novenber 87 e En dat is dan 

ook àe voornaamste reden waarom gegevens van de realisatie 87 daar nog wat van 

afvlijkeno Dat zijn de eindcijfers die uiteindelijk zijn vastgesteld en die ook 

in het accountantsrapp:>rt staan vastgelegde Ik denk dat ik dit ter inleiding van 

die cijferbreien dat ik da.anree kan volstaan mijnheer àe voorzittere 
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En dat ik graag antwoord wil geven op de vragen die worden gesteldo 

Dank u wel mijnheer Ressenaaro Wie van de aanwezigen zou het woord hie:rbij 

willen voereno 

van der Laag afdeling ZWartsluis. 

Fen aantal oprerkingen over de jaarcijferso Die cijfers tonen naar mijn idee 

aan dat er echt iets noet gebeuren wil het op termijn niet misgaan. Ook 

blijkt uit de cijfers 87 naar mijn oordeel dat de penningneester al hard bezig 

is geweest om bezuinigingen door te voereno Helaas vielen de inkonsten neer 

tegen dan de bezuinigingen die gerealiseerd zi jno Toch vind ik een vermindering 

van de uitgaven van 325duizend gulden een knap stukje werko Fen aantal oprerkingen 

over de balans en de resultatenrekening o Ik licht er een paar dingen ui to De 

waardering van propagandamateriaal lijkt ne op de juiste wij ze geschiedo 

Aanpassing van de voorziening incourant lijkt mij een zeer verstadige zaako 

Het punt 50duizend gulden voor de geschiedschrijving van de VVD o Ik vraag ne 

af of dat niet iets te royaal is gegeven de financiele situatie van de partijo 

Dan over de resultatenrekening het valt mij op dat er net nane is bezuinigd 

op de overheadkostene Ook dat lijkt ne een goede zaako Voor de toekonst denk 

ik dat we zullennoeten owassen op die overheadkosten net nane het secretariaat 

niet alle rek eruit te haleno Dat blijven nu eennaa.l kosten die hoe dan ook 

noet maken ook puur uit tedmisch cx:>gpunto Toch een paar vragen over die resultater. 

rekening o Ik zou graag willen weten wat de oorzaak is . van de toenarre van die 

direkte kosten bij het partij-orgaano Ik zou ook graag weten wat de oorzaak is van 

het grote verschil tussen de begroting en de realisatie bij de post propaganda 

ma.teriaaL Het verschil lijkt mij groter dan dat het alleen is veroorzaakt 

door de extra voorziening incourante En de post diversen was niet opgenonen in de 

begroting als ik het goed heb gelezen ma.ar is wel vrij hoog uitgevallene Ik zou 

graag weten wat daarvan de oorzaak is o 

Wie wil nog neer het woord voeren bij dit punto Niema.ndo Heer Ressenaaro 

Ja mijnheer de voorzitter ik ben de heer van de Laag dankbaar voor zijn 

vriendelijke o:prerkingeno Hij concludeert net zoals wij hebben gedaan in het 

hoofdbestuur dat de cijfers helaas onve:rbidàelijk aantonen dat er iets noet 

gebeureno Dat is in de loop van het vorig jaar is dat op tafel gekoneno 

Het is ook al noet ik zeggen aangekondigd door mijn voorganger de heer de 

funchy die bij de behandeling van de jaarrekening vorig jaar en de begroting 

aangaf dat het er heel duidelijk naar uitzag dat de begroting niet gehaald 
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zou worden. Toen al was er een daling van de inkomsten nerkbaar en dat heeft 

zich nog sterk voortgezet in de loop van het jaar o Dus het was niet helemaal 

een verrassing o Alleen het feit dat er zulke drastische maatregelen noesten 

worden getrofeen dat heeft ons allemaal wel een beetje overvallen naar analyse 

van die cijferso U heeft i.OOerdaad terecht geconstateerd dat wij in 87 

al begonnen zijno Zodra we hebben vastgesteld dat het financieel toch wat uit 

de hand dreigde te lopen en dat inkorrsten aanzienlijk tegenvielen hebben we 

geprobeerd in de loop van dat jaar die uitgaven al zoveel nogelijk terug 

te drukken en ja we zijn daar dus zo snel nogelijk nee begonneno Ik denk niet 

dat je dan noet wachten tot het volgende begrotingsjaar om stappen te onderneneno 

Je verantwoordelijkheid als bestuur is natuurlijk ook om dan omniddellijk 

aktie te ondernemen voorzover dat rrogelijk is o Post propagandarcateriaal ik loop 

de oprerkingen even door we hebben bewust die afschrijving wat vergrooto Dat 

leek ons verantwoorde Naarmate dat propagandanateriaal daar langer ligt gaat 

die aktualiteitswaarde daarvan toch afnenen en ik vond het afschrijvingspercentage 

wat in het verleden hier werd toegepast toch eigenlijk aan de lage kanto Dat 

leek na enige discussie bij de jaarrekening ook de opvatting van onze accountant 

te zijn en daar zijn we het dus hartgrondig over eens geworden dat we dat toch 

maar wat zuiverder noesten stellen door die afschrijvingspost propagandanateriaal 

wat te vergrotene De post voor de geschiedschrijving voor de WO die vindt u 

aan de royale kanto Nou het kan dan ook voor minder, dus wat dat betreft is 

gebleken dat het neevalto We houden daar dus iets aan overo Overigens die 

beslissing om dat te doen is natuurlijk een aantal jaren geleden al genoneno 

Maar dankzij het feit dat er ook bij dè profo Teldersstichting wordt getradlt 

om de tering naar de nering te zetten zijn we dus net een aanzienlijk minder 

bedrag uit de bus gekareno Terecht concludeert u en dat is dan eigenlijk een 

aanwijzing voor het beleid voor de korrende jaren zoals u het ook in de begroting 

vindt en in de neerjarenraming dat we noeten bezuinigen op de overheadkostene 

Daar komt het natuurlijk net nane vandaano En dat je daarbij noet appasseno 

Dat is een punt dat in de voorstellen zeer duidelijk is aangegevene Een 

apparaat wat service neet verlenen aan de leden neet nátuurlijk wel een zekere 

minimale capaciteit hebbene Wil je die service op een behoorlijke manier kurmen 

geveno Wil je adequaat kunnen :reageren op brievenu telefoontjes of andere 

benaderingen waarin vragen worden gesteld aan het partijsecretariaato Daar noeten 

een heleboel nensen voor besmikbaar zijn om dat op een redelijke termijn af te 

handelene We kunnen ons niet veroorloven dat brieven maanden blijven liggene 

Dat maakt dan een bijzonder slechte indruk op degene die die brieven heeft 

geschrevene Nou dat geeft dus aan dat er inderdaad een bodem zit aan de rrogelijk
heden om tot bezuinigingen op zo 0n partijbureau over te gaano 
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We hebben geprcbee:rd an daar een redelijk everMicht in te vinden. Dat neemt niet 

weg dat er toch vrij scherp gesneden is oorlat we door de onstandigheden 

gedwongen we:rden an dat te doeno We konden er sinpelweg niet onderuite En dat 

proces is dus in 87 al begonneno Ja dan zijn er dl ja de direkte kosten van 

het partij-orgaan zijn wat gestegene Ja die zijn niet feitelijk gestegen maar 

dat is door een andere groepering van de cijfers waardoor net nan:e de personeels

lasten die daarop drukken duidelijker bij de direkte kosten voor het partij 

orgaan tot uitdrukking zijn gebra.dlto Dat is ook de :reden dat wij tot 

veranderingen in de financiele groeperingen zijn overgegaano Het beeld werd 

naar mijn nening in het verleden toch iets teveel versluierde Om:lat je eigenlijk 

pas kon nagaan wat er aan de hand was wanneer je al die doorboekingen en 

verschrijvingen van het ene begrotingshoofdstuk na het andere ook echt kon 

volgeno En in zoverre hebben we dus geprobeerd an die zaken wat direkter tot 

uiting te brengeno Ik dacht wel dat ik daarnee de vragen zo volledig rrogelijk 

heb geprobeerd te beantwoordene 

Dank u wel mijnheer Ressenaare Wie wenst verder nog het woord. 

~ijeraane 

wat zegt u dat is nu nog niet aan de orde e 

Ja voorzitter ik wil nog even :reagereno Ik geloof dat de heer Ressenaar twee 

vragen niet heeft beantwoorde Dat ging over het grote verschil begroting en 

realisatiepost propagandamateriaal en de post diversen die vrij hoog is uitge

vallene Maar misschien is daar de oorzaak van dat er ook de cijfers wat geher

groepeerd zijn dat daarom dat verschil is veroorzaakte Verder ben ik het net 

de heer Ressenaar volstrekt eens dat het een goede zaak is om een duidelijker 

beeld te geven waarvoor kosten worden genaakt, een goede uitsplitsinge 

Het lijkt mij goed voor het hoofdbestuur en het lijkt mij ook goed voor de partij o 

Dank Ue 

Mijn naam is Scheffer afdeling Hengeloo 

Ik heb een vraag over het neerja:renbegrotingo Er zijn er tweee Een net ongewijzigd 

en net gewijzigd beleide Mijn vraag aan u is bij gewijzigd beleid lees ik en 

constateer ik dan juist àat in 1989 het huidige gat in de financiele situatie 

gedicht zou zijne 

Zijn er nog neerdere oprerkingeno 



Ik had een vraag voorzitter o 

Ja u wordt direkt geantwoorde 

Maijeraane 

Band 1 

Blad loll 

Ik had een voorstel van orde voorzitter dat had ik nee willen nenen als ik 

nanens de conmissie van drie spraku maar het lijkt ne nuttig om dat apart te 

doeno Nonnaal gesproken gaan de rekening en verantwoording wat· ongene~'kt over 

in de begrotingo Het lijkt mij niet ondienstig dat de begroting zal worden 

besproken, de neerjarenraming en alles wat dies neer zei bij de behandeling 

van punt 9 C>IIèat natuurlijk een integre:rerrl deel van die begroting de uitk.OIISt 

is van de contributieve:rhogingo Dat was dus het voorstel van ordeo. 

Dank u wel mijnheer Meijeraane Ik wil de vergadering er op wijzen dat de rekening 

en verantwoording conform artikel 30 van de statuten noet worden goedgekeurd door 

de algenene vergadering e Voorzover het begrotingen betreft is er slechts sprake 

van kennisneming door de algenene vergadering e De algenene vergadering 

hoeft da-r niet zijn goedkeuring aan te hechten. De heer Maijeraan heeft 

nu voorgesteld om de kennisneming van de begroting en dus ook het spreken over 

de begroting te versehui ven naar het punt net betrekking tot de contributie

ve:rhogingo Ik wil er even op wijzen dat het de heer Maijeraan geen afgevaardigde 

is en ik zal dus eerst aan de algenene vergadering nu noeten vragen of de algenene 

vergadering het voorstel van de heer~ Mzijeraan ontvankelijk achte En zo ja of 

de algenene vergadering dan net dat voorstel akkoord gaate Heeft de algenene 

vergadering bezwaar tegen het ontvankelijk verkla:rene Neee Gaat de algenene 

vergadering akkoord net dit voorstele Ja u gaat ernee akkoorde · 
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Wie gaat er niet nee akkoorde Nou dat is dan volstrekt duidelijk dat de overgrote 

neerderheid wel akkoord gaato 

Dan stel ik mijn vraag uit voorzitter o 

Mijnheer Ressenaar heeft wederom het woordo 

Ja de heer van der laag die had nog twee punten die nog waren blijven liggene 

Die }?OSt diversen is inderdaad het resultaat van die verschuivingo Dat heeft 

hij terecht geconstateerde Het propagandamateriaal waarom komt dat lager uite 

We hebben daarvoor gewoon wat minder uitgegeven ondat die verkiezingen toen 

op een wat lager pitje zijn gevoerd en dat is de reden waarom dat bedrag wat 

lager is uitgevallen en de:rhalve een zekere neevaller inhoudto 

Ja ik begrijp dat de vraag over de neerjarenbegroting van de heer Scheffer niet 

aan de orde is voorzittere 

Nee we bespreken dat bij de contributie gE!Woono 

Ja maar de begroting is natuurlijk iets anders dan een neerjarenramingo 

Jawel maar laten we dat dan toch maar bij de contributieve:rhoging doeno Dan denk 

ik dat het allemaal eleganter gaato 

Voorzitter mijn naam is Vervoort van de afdeling Vlaardingeno 

Ik heb naar aanleiding van de realisatie 87 nog twee vragene · In eerste instantie 

waarom bij punt 7 dat gaat bij het partij-orgaan er een overschrijding van 

48duizend gulden is geweest wat toch 7% iso De vraag rijst hierbij of nen niet 

beter de oude organisatie had kunnen handhaveno En een tweede vraag die ik wel 

graag zou willen weten of de tweede vraag die ik u ga stellen is dat bij buiten

land daar wordt verder niet aangegeven wat door die post gedekt wordto 

Mijnheer Ressenaar e 

Ja voorzitter ik heb het niet goed verstaan of u dat nog even kunt he:rhaleno 

U bedoelt de eerste vraago De eerste vraag gaat over dat bij het partij-orgaan 

dat is een overschrijding van 48duizend gulden wat trouwens 7% iso waaiDij 

wij ons dus afvragen of niet beter de oude organisatie gehandhaafd had kunnen 

wordene 
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De tweede vraag is wat bij bD:itenland wat daaronder valt. Wat d<X>r die post 

gedekt wordto 

Mijnheer Ressenaar o 

Het is niet zo dat er hogere kosten zijn gemaakt bij de pa.rtij-orgaano Het is 

alleen zo dat de personeelskosten ~niet onder dit h<X>fdstuk werden 

opgeoorren en gew<X>n ergens anders zatene Maar in werkelijkheid zijn de kosten 

lager gewordeno 

Ik zal het nog een keer insprekeno Die kosten zijn dus juist omlaag 

gegaan het enige is dat er een administratieve verschuiving is opgetreden bij 

het partij-orgaan oorlat de personeelslasten die daarop drukken net narre van 

de redaktie die daar vroeger niet bij waren opgenorreno Dus daar is dus geen 

hogere postenkost aan de o:r:de, maar juist een lagere als je dat effect weer 

in rekening neemto Tweede punt van het buitenland wat daaronder valto Dat zijn 

de aktiviteiten die we bedrijven in de organisaties wa.a:rbij de WD is aange

sloten internationaalo Het bijwonen van congressen, kosten van delegaties e.do 

En ook de contributies aan die organisaties o 

Dank u wel o Ik stel voor aan de algenene vergadering om thans het de rekening en 

verantwoording over het gevoerde financiele beleid in het jaar 1987 goed te 

keureno 

Dan is het vervolgens zo dat de begrotingscijfers opnieUN aan de orde kunnen korren 

bij de contributieverhoging o Het verslag van de conmissie van drie leden ter 

voorlichting van de algenene vergadering bij de behandeling van de rekening en 

verantwoording van de penningneester over het jaar 1987 o 

.Meijeraan o 

VCX>rzitter ik nag begi!)nen te zeggen dat de conmissie van drie leden niets heeft 

tegen UN goedkeuring, naar dat u toch een beetje voorbarig was oorlat nonnaal 

gesproken eerst de conmissie haar verslag uitbrengto En u adviseert nu wel om 

het goed te IIDaH keuren nadat de conmissie het bekeken heefto 

U heeft vrij laat gekregen het verslag en daarom lijkt het ne goed dat ik het 

toch voorlees, maar niet op de nanier van verleden jaar toen deed ik het als een 

notaris die het af noest raffeleno U had het toen allenaal tijdig kunnen lezeno 

Dit jaar nieto Dus ik zal het wat neer inhoudelijk trachten te brengeno 

Waarbij ik u voorzover u het van de balie heeft erop zou willen wijzen dat u daar 

een exenplaar had voor copie conform d<X>r mij getekend en dat er een officieel 

exemplaar net drie handtekeningen tijdig is ingezonden maar niet tijdig genoeg 

kennelijk cm het te doen fotokopiëren op het rronent dat daartoe diendeo 
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Ik zeg maar wij als ik de ccmnissie bedoelo Dat spreekt makkelijker hebben het 

accountantsrapp:>rt bekeken waarbij de acoountant de jaarrekening goed hebben 

gekeurdo Vè hebben die accountantsrapporten besproken net de penningneester en 

de algeneen secretaris o En we hebben naderhand toen de rekening en verantwoording 

van het hc:x:>fdbestuur bij ons binnen was op korte tennijn nog een nieuw gesprek 

gehad net de penningneester en ·de administrateur o Met de begroting bem:Jeien wij 

ons nieto Dat valt buiten onze verantwc:x:>rding, maar vanwege de wijziging in de 

begrotingsopstelling is de rekening en verantwoording over 87 reeds aan een 

nieuw systeem van toerekening aangepast en daar hebben wij van gezegd dat 

we dat niet helenaal een ongelukkige gedachte vindeno A niet onrla.t er daardoor 

neer verschillen karen tussen de jaarrekening volgens het accountantsrapport 

en de rekening en verantwoording en B niet ondat inhoudelijk niet zonn rrooi 

systeem vindeno Vè hebben ons daartoe schriftelijk nog tot het hc:x:>fdbestuur 

gewendo En ik hc:x:>p dat de conmissie in haar nieUNe sanenstelling daar net het 

hc:x:>fdbestuur verder in contact kan tredeno Vanwege de bijzondere constellatie 

hebben we geneend de herkoost van het nadelig saldo en de herkoost van een negatief 

venrogen tussen aanhalingstekens nog eens even in ons verslag te negen opneneno 

De afwijkingen in opstelling waar ik over sprak die zijn ons verklaard dus 

uiteindelijk kant het allenaal op hetze-l:fde neero Maar naar ons idee niet om 

het inzicht teverhogeno En dat lijkt ne dan ook wel Oirdat ten aanzien van de 

Haya van Senerenstichting het nieuwe systeem niet is toegepast aan het oudeo 

En als je net een derde afrekening zul je dat ook wel noeten doem·wil je c:x:>k 

de grc:x:>tst nogelijke subsidie birmenhaleno En ten aanzien van vrijheid en 

dercocratie daar is het zo dat naar ons idee enerzijds al neer direkte kosten 

zijn geboekto Er is in de vergadering naar gevraagd, maar anderzijds de over

boeking die hierbij is verrreld in die rekening en verantwoording ongewijzigd is 

gelateno Dat er nu neer ove:rboeking is verricht dan vorig jaar en voor goed 

begrip van zaken hebben we er dus bij gezegd hc:x:>rt e:xploitatiesaldo vrijheid 

en dercocratie volgens de jaarrekening vergelijkbaar was dan was het 85duizend 

nadelig saldo over 86o Slduizend voordelig begrc:x:>t over 87 en 36duizend 

voordelig uitgekoneno En de conclusie dat het dus niet ·duurder is geworden 

dat is juisto We hebben een paar verbeteringen in de presentatie genJem:lo 

Op grond van onze bevindingen adviseren wij u om de heren de Monchy en 

Ressenaar die als penningneester dit jaar hebben gefungeerd decharge te 

verlenen voor hun financiele beheer en dankzegging voor de zorgvuldige 

wijze waarop ze die dan naar eigen aard en funktie hebben vervuldo Vè hebben 

niet stilgestaan bij de bijzondere bonden van personeel en financiele aard 

net diverse stichtingeno En we hebben weer verrreld net als verleden jaar dat 

uiteraard deze rekening en verantwoording niet de financiele uitkonsten van 



de afdelingen, centrales en bijzondere groep omvato Waarna we u voorstellen 

om deze rekening en verantwoording goed te keuren en daarnede overeenkomstig de 

statuten het hoofdbestuur te ontheffen van zijn aansprakelijkheid gedurende 

het verstreken jaar gevoerde beheer en het min of rreer al destijds genorren 

besluit zou u dus nog een keer kmmen bekrachtigene 

Ik neem aan dalles en heren dat u daarnee aantoont dat u akkoord gaat rret het 

voorstel van de conmissie van drie zoals· is verwoord door de heer rreijeraano 

Ik noet erbij zeggen dat de algeneen secretaris nog even heeft nagekeken 

hoe het nou precies zit rret de volgordeo Het blijkt inderdaad dat de volgorde 

in deze beschrijvingsbrief niet confonn is de volgorde in de statuteno 

Wij zullen ernaar streven om de punten 3 en 4 zoals ze er nu staan in de toekomst 

als een punt te behandelen rret achtereenvolgens eerst bespreking van de rekening 

en verantlrloording o Vervolgens verslag van de conmissie van drie en daarna 

goedkeuring en ontheffing van aansprakelijkheden enzo 

Darres en heren ik wil thans overgaan naar het volgende punt en dat is de 

benoeming die van de drie leden ter voorlichting van de algenene vergadering bij 

de behandeling van de rekening en verantlrloording van de penningneester o Ik wil 

dat niet doen nadat ik de huidige conmissie van drie van harte bedankt heb voor 

de werkzaanheden die zij hebben willen verrichten ter voldoening aan hun statutai:re 

plichto Voor een nieuwe conmissie van drie stellen wij voor in alfabetische 

volgorde rrevrouw Brouwer van Wijk te Sneek-de heer van Capelle te Groningen 

de heer Coolen te Nunen en als plaatsvervangende leden de heer Donker Ielystad 

de heer Meys Amsterdam en Talhamrer te Sono Er zijn geen andere kandidaten 

gesteld en dat betekent dat deze voorgestelde thans benoend kunnen worden verklaard 

Het volgende agendapunt verneldt de behandeling van hoofdbestuursvoorstellen rret 

betrekking tot ondercentrales o Al vorens ik dat wil doen noet ik eerst een stem

bureau aan u Oh ja ik vergis mij o Dat komt narrelijk ondat in mijn gedachte wij 

achterlopen op het behandelingsschemao Dat is juisto Ondertussen wil ik nog 

wel even aan u voorstellen de bezetting van een stenbureauo Wij willen aan u 

voorstellen rrevrouw ter Horst uit Lievelde 17 rrevrouw KuLpers uit ZUid Vaals. 

en de heren Appel uit itdé 1 Markuze uit Zaans-ad en Johannis uit Asseno En daar-

bij aan u voorstellen de heer Appel als voorzitter aan te wijzeno Gaat u daarnee 

akkoordo Dan nag ik beide darres en de drie heren verzoeken om zich achter ons 

op te stellen en dan hun plichten te gaan vervulleno Ik noet u eerlijk zeggen 

dat ik degene die in het stenbureau gaan zitten dat ik dat al tijd erg waardeer o 

Zij ontnerren zichzelf narrelijk het recht om verder aan de besprekingen deel te 

nercen en ik zou dat onder die omstandigheden ook wel betreurene Dan punt 6 voorste] 
van het hoofdbestuur inzake wijziging van artikel 61 van het huishoudelijk 
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reglenent net betrekking tot vrijheid en denocratieo Er is een wijzigingsvoorstel 

van het hoofdbestuur ingediend dat u hebt gevonden tesanen bij de notieso 

Wijzigingsvoorstel komt er op neer dat een groot aantal noties die door de afde

lingen zijn ingediend zijn overgenenen waardoor de tekst juridisch en feitelijk 

beter in nekaar zito Heeft de heer Eenhoorn nog behoefte om verdere toe

lichtingen te geveno 

Een oprerking mijnheer de voorzitter dat wij reeds gewend waren in de algenene 

vergadering de laatste jaren om het redaktionele beleid en het beheer van vrijheid 

en denocratie in ene te behandelene Dat we dat niet hebben gefonna.liseerd maar 

in feite het daar al over eens waren dat het de duidelijkheid ten goede kwam 

om dat vanuit het hoofdbestuur te laten doen en niet via de nond van de hoofd

redakteur o En wat hier nu is neergelegd in een verbeterde versie voldoet denken 

wij volledig aan de wensen die in de algenene vergadering in het verleden 

daarover zijn geuito 

Dank u wel mijnheer Ressenaar e Zijn daar pardon mijnheer Eenhoorne 

Zijn er aanwezigen die het woord wensen te voerene 

De heer Scheffero 

De afdeling Hengelo heeft hierover een anenderrent ingedien wat niet is 

gepubliceerd en wij wilden het bij deze ook neteen terugtrekkeno Het volgende 

punt is wat ik u in ovexweging geef om in artikel 61 regel 2 na te denken 

over het woord telkenjareo Betekent dat dat deze funktie maar een keer per 

jaar op het matje kan worden geroepene . 

Mijnheer Eenhoorno 

Telkenjare dient te worden geinterpreteerd als voortdurende 

Is mijnheer Scheffer tevredeno 

Als u deze definitie wilt notuleren wel voorzittere 

Zijn er nog andere die het woord wensen te voerene Neeo 

Meijeraano 

Voorzitter de punten staan bij mij in een wat ongelukkige volgorde dat ik zo in het 

begin wat op tenerken heb dat wordt straks veel betere Ik wilde u vragen 

in de nota van wijziging daar -taat 6le2 ongewijzigde Is mijn gedachte juist dat 
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En niet ongewijzigd ten aanzien van de huidige statuteno Dat was een vraago 

'!Weede vraag is in 61o1 waarom u niet nee heeft laten staan zoals vroeger dat 

de algenene vergadering kan besluiten tot het uitgeven van een partij-orgaano 

Waarom zou je het alleen naar neeten doen uitgeven dan anders en waarom zou 

je het ook als VVD niet zelf nogen uitgeveno Dat uitgeven is verdwenen en ik 

vraag me af waa.rorno Overigens acht ik de nota van wijziging een grote verbetering 

ten aanzien van het oorspronkelijke voorstel, naar dan denk ik dat u ook 

wat beter de tekst rroet wijzigen want daar heeft u nog het opdragen van een 

bevoegàheid laten staan wat het dan ook m:x:ht wezen en ook daar zal je dus 

rroeten zeggen dat je de uitvoering, de uitvoering van artikel 61o1 bedoelde 

besluit opdraagt en dan kom ik met het grootste vraagtekeno Waarom zo cryptisch 

als u de stichting vrijheid en derroeratle bedoelt zoals die nu bestaat en waar

van u door het benoerren van de stem en het wijzigen van stichtingsakte altijd 

wat kunt verandereno waarom niet gewoon man en paard genoenrl en gezegd we 

dragen het op aan de stichting vrijheid en derrocratieo Dat lijkt me toch veel 

logischer dan deze manier het wat rroeilijk onschrijveno In ieder geval punt B 

aan te passen aan punt A waarbij ik tenslotte wil oprerken dat ik het toch een 

voorbeeld van wat selectieve geschiedschrijving vond dat er in de voorstellen 

wordt verwezen naar in 1948 en 1980 en geen melding wordt gemaakt van wat 

u in het jaarverslag 84 en aan de algemene vergadering 84 hebt neegedeeld 

zoals het toen goed geregeld was en zoals het dus ook naar mijn smaak zou hebben 

kunnen blijvena Maar zoals gezegd zoals u het nu heeft geredigeerd is er 

tegen wijziging dacht ik geen enkel bezwaar behoudens de twee vrageno 

Mijnheer Fenhoomo 

Het allerbelangrijkste denk ik de oprerking van de heer Meijeraan net betrekking 

tot de stichting V enD waarom niet net naam en toenaam genoen:rlo Dat heeft een 

zeer eenvoudige redeno Het is zeer onverstandig om in dit soort artikelen wat 

in grote lijnen regelt hoe de zaak in elkaar zit net naam en toenaam stichtingen 

te noen:en stellen u voor dat we rrorgen zouden beslui teJ:l om er een arrlere naam 

aan te geveno Of iets van dien aardo Dan zou je tegelijkertijd aan de algemene 

vergadering rroeten vragen om dat allemaal weer OJ?Ilieuw te gaan regelen en dat 

lijkt ons niet erg handig en dat is ook zeer ongebruikelijk om dat op die 

wij ze te doeno Wij denken zoals het nu geregeld is daar wat dat betreft de alge

mene vergadering zich niet net dat soort details hoeft bezig te houdene 

Het andere punt 61o2 vergeleken net de oude tekst is uiteraard veranderd, naar 

is gelijk gebleven met de eerder ingediende wijziging o Ik denk dat dat de twee 

belangrijkste punten zijn waar u naar gevraagd heefto 
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~ijeraane 

Een misverstand voorzittere Ik heb helemaal niet gesuggereerd dat het nuttig 

zou zijn in het artikel de naam stichting vrijheid en dem:x::ratie te noerreno 

Maar u heeft een voorstel a en een voorstel B. Th: heb gesuggereerd dat u de 

tekst van voorstel B in elk geval noest aanpassen aan de gewijzigde tekst 

van 6lel en dat u in 61B waar de vergadering besluit neemt om vrijheid en 

derroeratle door een bepaalde stichting te doen uitvoeren dat je dat besluit 

wat je ook telkenjare kunt nenen dat je dan zegt als algenene vergadering 

wat je daarnee wilte Mijn oprerking sloeg dus op punt B wat in bNee opzichten 

wijziging zou behoeveno 

Iet woordje thans staat er al dus het is een kwestie van hoe onschrijf je heto 

Nogmaals als de stichting op een of andere wijze wijziging ondergaat zoals ik dat 

aangaf dan zou je dat inderdaad de volgende keer toch aan de algenene vergadering 

:rroeten vrangene En de wijze waarop we dat nu vexwoord hebben is dat niet nodige 

Het is denk ik verder ook overigens zoals dat nu is aangegeven niet nogeli jk 

om een andere s1mtJg1oonr stidlting deze opdradlt te geven mijnheer de voorzitter o 

Dus wat dat betreft is die ruimte toch vrij beperkte 

Nog andere oprerkingen nee o Mag ik aan de algenene vergadering vragen of Zl.J 

akkoord gaan rret deze wijziging van het huishoudelijk reglerrente Willen degene 

die voor zijn die een stenbriefje allereerst de stenbriefjes rret blauwe rret 

10 stemren. U wilde nog wat zeggene 

Ja voorzitter voordat u begint aan de stemning had ik een vraag aan uw hoofd

bestuur o Het betreft een reglenentaire kwestie e In de afgelopen rraanden is door 

een aantal kareercentrales en ondercentrales aan· de afdelingen het verzoek 

gestuurd om hun stemren over te dragen aan de kareercentrale of de ondercentraleo 

Confonn artikel 49 van het huishoudelijk regletrent lid 3 is het niet rrogelijk 

dat die stemren worden overgedragen aan kanercentrale o~ ondercentralee 

Dit kan uitsluiten gebeuren aan afgevaardigden van andere afdelingen of van de 

eigen afdeling o Ik zou graag willen weten voorzitter of uw hoofdbestuur heeft 

gecheckt of de stenoverdramt inderdaad worden overgedragen aan de afdelingen 

en ik zou willen weten of uw hoofdbestuur naar eer en geweten kan verklaren 

dat hier wordt gehandeld confonn artikel 49 e 3 van het huishoudelijk regletrente 

De algeneen secretaris o 

Qn rret het laatste te beginnen naar eer en geweten dat garanderen neeo 
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Het is wel zo dat nen rroet natuurlijk een brief bij zich hebben of in elk 

geval iets wat daar op lijkt en waaruit blijkt aan wie wat wordt overgedrageno 

En er is ook in de afgelopen weken zijn er heel veel overdrachten op het 

algeneen secretariaat binnengekorreno Maar hier vandaag kan in de totaliteit 

de controle van alle :p=rsonen individueel want daar komt het op neer o Ik rroet 

u zeggen ik denk dat we dat gewoon ook qua dat we dat niet voor elkaar krijgen 

en misschien ook dat het helemaal niet past in het kader van onze algenene 

vergaderingen zoals die toch steeds zijn geweesto Ik heb geloof ik in al 

die jaren maar een keer neegemaakt dat bij een heel bepaalde kwestie er een soort 

:p=rsoonscontrole werd uitgeoefend maar toen was het dan ook bij kandidaat

stellingo 

Voorzitter ik begrijp dat het buitengewoon rroeilijk is om op een algenene 

vergadering dit soort zaken te oontrolereno Aan de andere kant vandaag staat 

er op de agenda een voorstel tot wijziging van een deel van de statuteno 

Dat betekent dat u 2/3 neerderheid vandaag wilt krijgeno 2/3 neerderheid dan 

ben ik van nening dat we rroeten proberen om op de juiste manier net elkaar 

·~ stermen over te drageno Ik vraag u niet oorlat van iedereen te gaan 

checkeno Ik vraag u wel om de binnenkonende briefjes nog een keer even door te 

nenen en na te gaan of daadwerkelijk de stemren zijn overgedragen van afdeling 

naar afdeling en niet van afdeling naar centraleo Dat lijkt ne niet terechto 

Het lijkt ne ten onrechte wanneer in dit geval bij een van de voorstellen de 

centrales zelf betrokken zijn bij het voorstel dat er op deze manier gelobbied 

wordt en dat die ld:>by misschien niet gebruikt wordt oonform de reglenenteno 

Ik verzoek u dus in deze om te willen checken of in ieder geval te verklaren 

dat u als hoofdbestuur van nening bent dat hier juist gehandeld wordt en dat 

er geen prd:>lenen zijno Ik ben net zoun verklaring ook akkoord daar heb ik geen 

prablenen neeo Maarunoeter wel achter staan net UN hoofdbestuur en u bent 

de enige die kan controleren of het wel of niet juist is en kan nagaan of 

u deze verklaring durft af ·te geveno 

Mijnheer Schuddeboomo 

Ja dank u wel voorzitter o Ik ben voorzitter van de ondercentrale west Frieslando 

Ik begrijp het verhaal van die mijnheer niet goed, want ik ben lid van een 

afdeling en als lid van een afdeling heb ik, ben ik gemachtigd door brlee andere 

afdelingen om het nee te nerren en helenaal niet als voorzittero Ja maar dat 

is bij iedereen natuurlijk zo geweesto Dank u welo Bij mij is het altijd zo 

geweest en ik weet van velen dat al zitten ze in het bestuur van een kaner

centrale of wat ook dat ze als lid van de afdeling hun machtiging kregen 
--- --- __ ...:~ ___ -.1::~_ ... .! __ 
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Voorzitter de reglenenten schrijven voor dat st.enmen kurmen worden overgedragen 

aan een afgevaardigde o En een afgevaardigde dat is gedefinieerd als ierrand die 

door de ledenvergadering van een afdeling naar deze vergadering is afgevaardigdo 

En niemand anders. 

Het is natuurlijk zo dat er een aantal dingen zijn die in aannerking noeten 

worden genaren. In de eerste plaa-1$ neem ik aan dat iedereen ook de statuten 

kent. Ja iedereen wordt ook geacht op de hoogte te zijn van de nederlandse 

wetgeving o Dus evengoed noet nen de statuten kennen a In de tweede plaats 

veiWacht ik dat je noet uitgaan van goede trouwo En in de derde plaats verwacht 

ik dat je uit kunt gaan van sociale controlea Tegen die achtergrond zou een 

volledige check van alle machtigingen die binnen zijn gekenen betekenen dat 

we varmorgen niet neer verder vergaderene Zo eenvoudig ligt data En ik kan 

rre dus aan de ene kant het voorstel wel begrijpen, want wij kunnen natuurlijk 

nooit een waterdichte garantie geven dat is nou eenmaal zoo Dat kurmen we 

vanachter deze tafel niet doen en zeker op dit norrent nieto Maar aan de andere 

kant gegeven ook de drie uitgangspunten vraag ik rre wel af of het een verstandige 

suggestie is an nu iedereen die rret machtiging is binnengekenen aan een verdere 

controle te onde:rwerpeno Ik betwijfel dat in hoge mate. Wie wil er nog wat zeggeno 

Mijn naam is kruis van de afdeling Giessenlandea 

Mijnheer de voorzitter ik wil graag uw laatste woorden ondersteunen dat wij 

deze vergadering zeker niet zullennoeten laten opschorten of verstoren door de 

o:prerkingen van mijnheer ter linkerzijde van mij o Het is narrelijk zo hij spreekt 

over een lOOby o Nou ik ga ervan uit dat iedereen die hier zit ter goeder trouw 

bezig is binnen de gelederen van ons aller VVD o Wat naakt het nu uit of nu de 

voorzitter van een kariercentrale de st.enmen gekregen heeft van een afdeling of 

de afgevaardigde van een andere afdeling a Wanneer er sprake zou zijn van een 

lobby uit de karrercentrales voor bepaalde onderwerpen hier vandaag aan de orde 

dan zou dat toch wel geregeld zijn want dan worden gewoon de rrensen van de afdeling 

gebeld van rrensen kan aub naar die vergadering want we willen zus en zo en daar 

hebben we st.enmen voor nodig o Dus ik wil niet rreegaan rret de gedachte van die 

mijnheer van een soort politiestaatje hier even in gaan stellenannogeen te gaan 

checken of iedereen wel rret de juiste briefjes in zijn handen zito Mijnheer de 

voorzitter ik wilde u voorstellen an snel door te gaan rret de vele onderwerpen 

die wij vandaag nog op het prograrrma. hebbene 

Dank u weL Ik zou natuurlijk kunnen vragen of diegene die niet confonn de sta

tuten hebben geharrleld of die hun hand zouden willen opstekeno 
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Voorzitter ik heb u niet gevraagd cm waterdichte garanties e lk heb u gevraagd of 

uw hoofdbestuur naar eer en geweten hier van nening is dat hier gehandeld is 

zoals volgens de reglem:mten zou neetene lk ben ook niet van plan om om 

waterdichte garanties te vragene Wat ik wel net gesuggereerd krijg en ik denk 

dat dat een goede suggestie is dat diegene die zelf van nening zijn dat ze 

hier net stermen in handen zitten waar ze reglenentair niet toe gerechtigd zijn 

dat ze zelf die stermen gaan inleverene Dat lijkt ne wel een suggestie die aan 

de orde zou ktmnen zijno Dat is ook in het kader van wat u zojuist zei dat 

ieder naar eer en geweten hier neet handelene lk wou het daarbij laten voor

zitter ik gan niet aandringen op een gefonnaliseerde controle van alle papiertjeso 

Hartman. 

Voorzitter ik wou aan uw elenenten van vertrouwen en sociale controle er nog een 

toevoegen en dat is de eigen verantwoordelijkheid van diegene die hun stem hebben 

overgedragen aan andere nensene En als die hun stem aan een bepaalde persoon 

in een bepaalde funktie hebben overgedragen dan gaat het daarome Dan hebben die 

hun vertrouwen uitgesproken in die personen en dat vind ik dat we nu net een weinig 

terzake discussie bezig zijno Dank u wele 

Mag ik het zo fenruleren danes en heren dat de algenene vergadering het niet 

noodzakelijk vindt dat alsnog gecheckt wordt of conform de statuten gehandeld 

ise Diegene die het daarnee eens zijn die gelieve hun handen op te stekeno 

Niet noodzakelijke N:>u ik denk dat dat gewoon een overgrote neerderheid iso 

lk zou wel willen zeggen dat diegene die onverhoopt en alsnog ui teraard terzaak 

op een later tijdstip dan nu tot de conclusie kanen dat ze feitelijk niet zouden 

nogen stermen dat ze alsnog hun madltiging corrigeren op een daartoe geeigende 

wijze, maar dat is denk ik gemakkelijk nog te· doene 

Dan danes en heren ga ik dus over naar de stermd.ng bij punt 6 o Dan verzoek ik 

dus diegene die voor zijn eerst te stermeno De blauwe stenbriefjes voor gelieve 

hun handen op te stekene voor blauw, voor wit, voor oranjee 

Tegen blauw, tegen wit, tegen oranje. 

Het voorstel is aangenenene 

Dan danes en heren ktmnen wij overgaan naar het punt betreffende de ondercentralesc 

lk stel u voor de volgende procedure aan te houdene De heer Cbstelten zal van 

de zijde van het hoofdbestuur dit voorstel verdedigene Hij zal direkt eerst 

nog een korte toelichting geveno Daarna stel ik voor dat de afgevaardigden hun woo~ 
doen daarna zal de heer Cbstelten gaan antwoordene Daarna zullen wij tot 

stermen overgaano 
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Bij het stermen wil ik de volgende procedure toepasseno Er zijn een groot aantal 

noties ingebracht die tot strekking hebben dat niet noet worden overgegaan 

tot het otbeffen van de ondercentrales o U vindt die noties dan wel arren.d.enenten op 

de blz 16 tm 90 o Daar staan al die noties en arrendenenteno Die hebben allemaal 

tot strekking dat de ondercentrales niet worden opgeheveno Afhankelijk van de 

uitslag van die stemning zal ik u dan verdere voorstellen dcen voor de stenmingen 

over de overige notieso Het woord is aan de heer Obstelteno 

Ja kort voorzitter want ik denk dat het voorstel ook helder is aangegeveno 

In de beschrijvingsbriefo Maar een kort woord toch noge De geluiden hebben weleens 

aanleiding gegeven tot de gedachte van bij het hoofdbestuur van ja het hoofdbestuur 

zou eigenlijk net een dergelijk voorstel zijn gekonen op basis van een norrent 

dat nen dacht ja laten we ook eens iets aan de orrlercentrales doene Ik denk dat 

dat toch een misvatting is want het is op basis van de infornatie die we hebben 

gekregen als bestuur tijdens de bezoeken aan de kartercentrales en de kartercentrale

besturen ook in aanwezigheid van delegaties van de afdelinge Er zijn geluiden 

uitgekaren an toch de positie van de ondercentrales eens onder de loupe te nerren 

en dat in een op zichzelf consistent verhaale Aan de ene kant' heel goed dat er 

gestructureerd ook sanenwerkingsverbanden zijn tussen afdelingen en dat die een 

positie hebben in de statuten en in het huishoudelijk reglenent en daardoor 

ook in de partijo Aan de arrlere kant en dat biedt voordelen heel duidelijko 

Aan de andere kant maakt het de besluitvorming en de inzichtelijkheid tussen 

de verschillende organen birmen de partij wat onduidelijkere En dat is en wat 

langero En wij hebben nanelijk net nane ook gelet op de helderheid daarin" Dat 

net nane ook de relatie tussen de afdelingen en da kanercentrales dat die 

direkter en sneller gaano Met andere woorden ook tussen de kartercentrales en de 

leden" En dat daar niet hoe voortreffelijke o oe e e ó o o dient te wordene Een 

enkele oprerking maar het is een zijlijne Het ·is gek dat in verkiezingsprogranma0 s 

de VVD altijd kiest voor drie bestuurslagen maar in de eigen organisatie daarvan is 

afgewekeno Dat is een zij-oprerking die ik ook graag wi- maken voorzittere 

Dank u wel mijnheer Cbsteltene Wel danes en heren het woord is aan Ue Ik stel voor 

dat eerst alle oprerkingen vanuit de zaal worden gerraak.t en dat daarna de heer 

abstelten op al die oprerkingen in een keer ook in gaato Gaat uw gango 
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Het voorstel - mijn naam is Huiberts voorzitter van de kareercentrale Gelderland 

tevens afgevaardigde van Arnhemo 

lk in onze zeMel plaats als onze karnarcentrale is er uitvoerig over gesproken 

onrlat wij wel vinden dat de taak en de funktie van de ondercentrale aan de orde 

noet korreno Wij vinden alleen de volgorde door ze eerst op te heffen en dan 

te gaan kijken wat je zou rroeten gaan doen in een vrijwillig sarrengaan van 

de afdelingen niet een juiste zaako Wij zijn ook een beetje bevreesd voor dit 

voorstel orrdat als u dit voorstel zo doet en het wordt ve:rworpen wellicht de 

nogelijkheid ontbreekt om over die reorganisatie te gaan praten net elkaar o 

En ik denk dat dat juist zou rroeteno Dus wij zouden willen voorstellen om ze 

niet op te heffen maar wel net elkaar af te spreken dat we over een taak 

net elkaar praten en dat wij dus dat op een later stadium uiteraard niet nu maar 

dat we daar dat doeno Maar ik denk dat daar dat ook heel goed kan onder 

verantwoordelijkheid van de besturen van de karnarcentrales sarren net de onder

centrales en de afdelingen om te kijken hoe je binnen ook de kanercentrales een 

goed bestuurlijk totaal krijgto En daar vind ik dat niet terzake dienend is 

dat wij ons land in 4 of 3 bestuurslagen oirlelene Het gaat erom hoe je een 

partij goed bestuurt en àaar is het vooral bij de grotere kanèrcentrales en 

Gelderland is er een net 81 afdelingen en we hebben er echt behoefte aan om 

dat zelf goed te regeleno Maar niet onder een druk het is opgeheven en nou 

noeten we maar eens zien wat we ervan rnakeno We denken laat ze bestaan en 

laten we net elkaar voor een goed beraadslagen hoe we het invullen en bij 

een volgende vergadering daarop de reglenenten aanpasseno 

Er zijn danes en heren een 7tal noties dan wel arrendenenten die slaan op verbeteren 

van het funktioneren van de huidige kanercentraleo Wij hadden ons voorgesteld 

sorry ondercentralee Wij hadden ons voorgesteld om wanneer het voorstel van het 

hoofdbestuur niet zich in uw genade kon zou kunnen vinden om aan u te gaan 

voorstellen om op basis van die noties en arrendenenten net een nader voorstel 

naar de algenene vergadering te korreno 

Voorzitter mijn naam is Wigrnano 

lk heb de eer het standpunt van de karnarcentrale den Helder toe te lichten aan 

u en de vergaderingo lk dien daarbij wel te vernelden dat dat een narrens alle 

afdelingen in den Helder behoudens twee is o U heeft geschreven in uw nota 

funktie en structuur dat een van de doelstellingen van dit voorstel is dat u de 

connumicatiekanalen duidelijker wil, neer open wiL lk begrijp net van de heer 

van Cbstelten ook nog in zijn toelichting dat u de leden wilt bereikeno 
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Ik denk alleen dat ik dan een andere oonclusie noet trekkeno Als u in een tijd 

dat de WD leden verliest in een tijd dat er neer aan vonning en scholing 

gedaan noet wordenankader te kweken in een tijd dat er neer aan propaganda 

noet worden gedaan en er is daarnaast een ronstatering dat de rreeste kaner

centrales te naken hebben rret afdelingen wat varieert ergens van tussen de 40 

en ik hoor net al 80 :nc>enEn dan kan het niet zo zijn dat een kaJiercentrale

bestuur die taken die ncxlig zijn om nieuwe leden te krijgen en rret nane ook 

leden te behouden om te doen aan kadervonning etceterao Het kan niet zo zijn 

dat een kamercentralebestuur dat alleen goed kan doeno Wij hebben ondercentrales 

ncxligo En als ik daarnaast zie voorzitter dat Linburg, den Helder, Dordrecht 

Overijssel, Utrecht Groningen en een tiental ondercentrales noties hebben 

ingediend rret de strekking voorzitter trek dat verhaal in dan nodig ik u ook 

bij deze uit narrens die hele groep lijkt het mij rna.g ik denk ik stellen om UN 

voorstel in te trekkeno 

Voorzitter van alle voorstellen die uw bestuur aan ons doet is dit denk ik wel 

het rreest vreerrrlsoortigeo Want wat doet u u stelt u voor om ondercentrales 

op te heffen en dan tegelijkertijd stelt u ons voor om diezelfde afdelingen die 

nu in die ondercentrale zitten weer in vrijwillige sanenwerkingsveroanden te 

laten sane:rwerken" Dat is hetzelfde zo ongeveer. Bovendien heeft mij bij dit 

voorstel nog niet een zinnig argumant bereikt waarom het dan zou noeteno 

De enige argurrenten die ik hoor is van er is een vierde bestuurslaag nou 

voorzitter dat zal dan weL Wij hoeven onze partijstructuur niet te confirneren 

aan de landelijke politieke structuur" Een ander argunent kwam uit uw eigen 

nond" U zei ondercentrales zou je neeten O{tleffen in een gesprek rret bestuurs

leden van afdelingen ondat er ondercentrales zijn die niet werkene En waarom 

werken die niet, ondat er een of twee grote afdelingen zijn die die ondercentrale 

domineren die hebben een grote nond en dus werkt de afdeling niet, werkt de 

ondercentrale niet. Voorzitter rret die redeooring zou u iedere afdeling in de 

WD rroeten o};heffen waar een rna.n in zit rret een grote nondo Daar wilde ik het bij 

laten voorzitter dank u welo 

Schuddeboom a 

Ja mijnheer de voorzitter toen ik die twee dikke blaUNe boeken zag en dat oranje 

boek en ik heb dat eens een beetje doorgeworsteld toen dacht ik er toch veel miso 

Ontzaglijk veel afdelingen karen rret allerlei noties en het overgrote gedeelte 

van die noties worden weer ve:rworpen door het hoofdbestuur" Zijn die afdelingen 

nu een beetje aan het roiiitelen of heeft het hoofdbestuur een soortelitaire 
gedachte van jullie praten rna.ar aan en wij trekken ons niet van jullie aano 
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Ik ben daar niet uitgekorreno Toen kwam u in Leiden een toespraak waarin u zei 

van wij zijn de kaliercentrales langs geweestu afdelingen gesproken, ondercentrales 

gesproken en wij zijn gekorren daardoor net deze voorstelleno ·Ja als ik nu dus 

zie hoeveel noties er weer ingediend zijn die lijnrecht staat tegenover de 

opvatting van het hoofàbestuur dan heb ik het idee dat ook toen die comnunicatie 

helemaal niet zo daverend waso Dat wil ik dan voorop stellen want anders had 

dit nooit nogen gebeureno Want ik blijf dit toch wel vrij fout vindeno En dan wil 

ik nog even hier over het sanenwerkingsve:rbando Ja wat is het verschil er is 

geen verschil o Bij een sanenwerld.ngsve:rband noeten we toch wel eens een keer 

vergaderene Er zal een :penningrreester noeten kanene s=mand noet het gesprek 

gaan leidene Ik heb het idee zodra we beginnen net een sanenwerkingsve:rband dat 

webi-neneen week, twee weken allemaal weer naar het 9de jaa:rboek grij:pen en 

ogenblikkelijk de reglenenten van de ondercentrale gaan gebruiken om het een 

beetje gestructureerd rond zien te krijgeno En dan wat die vierde bestuurslaag 

betreft ik vind het een oneigenlijk argunent want bestuurslaag van de onder

centrales heeft in tegenstelling tot de andere bestuurslagen helemaal geen machts

positieo Dus dat argunent kan nooit terzake doende zijne 

Het woord is aan de heer Cbsteltene 

Voorzitter ik denk ook gelet op de argunenten die vanuit de algenene vergadering 

naar voren zijn gebracht en ook het geluid daaroirheen want dat ontgaat ons 

natuurlijk niet en de argurrenten en het verzoek vanuit de algenene vergadering 

gedaan om nog eens goed en rustig naar te kijken en net nane ook de noties die 

over de taakstelling van de ondercentrales gaan om die ook rrede te wegen zou ik 

de suggestie willen doen om het voorstel van de agenda af te voeren en als zodanig 

de gelegenheid daardoor te krijgen als hoofàbestuur om ons daar nader over te 

bezinneno 

Ik begrijp uit uw appl-:·aus dat u het daarrcEe eens bento 

Mijnheer de voorzitter mijn naam is nevrouw Traaso 

Die mijnheer was even eerdero 

Mijn naam is van Vliet van de ondercentrale Eindbovene 

Ik wilde graag nog iets zeggen over ondercentrales want het onde:rwerp dat nu aan 

de orde is staat niet alleeno We hebben straks ook een voorstel van u over de 
reorganisatie van het hoofàbestuur en straks ook vanmiddag over de procedureso 
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Die dingen staan niet los van elkaar voor mij e Die hebben net elkaar te nakene 

Want ze bestrijken narrelijk het funktioneren van onze :partij e Dus er zal opnieuw 

overlegd neeten worden wat is dan de taak van het hoofdbestuur. Wat is de taak 

van een karrercentrale en wat is de taak van een ondercentrale en wat is nou 

precies een afdeling a Die discussie daar gaat het ome En waar gaat het dan om 

volgens mij dat is dus de denocratiee Wat is derrocratiee Denocratle houdt in dat 

we bereid zijn de macht en de veran~rdelijkheid te leggen bij de basise 

De basis dat zijn dus de afdelingen van de individuele leden die neeten macht 

uitoefenen die neeten zeggen waar we naartoe willen. En wat is dan de taak van de 

centrale elke centrale is om dat nogelijk te nakene Dus om die afdelingen dusdanig 

de infonna.tie te voorzien en zodanig te stim.lleren dat ze die taak die hun is 

opgelegd volgens onze beginselen om die optina.a.l te kunnen funktionerene 

Daar dienen ook de prcoedures op aangepast te zijn en als we daarvan uitgaan 

denk ik dat we de frustratie van de afdelingen en van een hele hoop leden kwijt 

rakeno Want waarom zijn deze punten allenaal aan de orde gekaren door een stuk 

uit onvrede denk iko Bij een hele hoop afdelingen een hele hoop achterbane 

lk heb net afdelingen neegemaakt dat afdelingen die krijgen taken dat neeten ze 

doena Ze krijgen heel weinig infonna.tie hoe ze het neeten doehe Dan hebben ze 

hun best gedaan en dan zijn ze klaar en daarna sturen ze het ergens in en dan wordt 

er gezegd jullie hebben keurig je best gedaan, naar jullie voorstellen zijn niet 

goeda En dan gaat dus de ondercentrale of een statencentrale of een kanercentrale 

gaat corrigereno En die correctiefunktie als er dus echt de macht kunnen leggen 

bij de basis zal die correctiefunktie neeten minimaliserene En dat heeft dus net 

elkaar te naken en ik zou willen voorstellen dat als u zegt we gaan dit hele punt 

opnieuw in ove:rweging :nerren of u ook nu kunt zeggen dat het uitgangspunt dat de 

afdeling het neet doen of u het daarnee eens bente Dat is van erg groot belang 

straks bij het vooroereiden van nieuwe voorstelleno 

vevrou.v Traas ondercentrale duin- en bollenstreeke Teven afgevaardigde afdeling 

Katwijk a 

lk vind het niet juist dat nu het voorstel wordt ingetrokkeno Wie garandeert 

mij dat er niet volgend jaar een zel~ voorstel naar voren komt om ondercentrales 

op te heffeno lk geloof dat het verstandiger is om vandaag een uitspraak, een 

duidelijke uitspraak aan de algenene vergadering te krijgen over het al of niet km 

handhaven van de ondercentrales o 

Het hoofdbestuur bij rronde van de heer abstelten heeft die suggestie alleen gedaan 

an de discussie te bekorteno Maar warmeer nevrou.v daar een notie van orde in 
wil dienen dat er toch over gestem:i wordt staat haar dat vrije 
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De begrijp dat zij dat bij deze gedaan heefto Mag ik u dan voorstellen om de 

discussie kort te sluiten ik denk dat de maning in de algenene vergadering 

volstrekt duidelijk is om nu tot stenmingover dit voorstel over te gaano 

Dat wil zeggen eerst het ordevoorstel en daarna eventueel stenming o 

U wilde nog iets zeggeno 

Om een misverstand dan niet te krijgen straks dat het handhaven als we daarvoor 

stelmen van de ondercentrales dan impliceert dat wij neteen dan niet rreer praten 

hun inhoud0 want ik denk dat dat het belangrijkste iso 

Het goed funktioneren en dat is ook door iedereen gezegd van onze partij o 

Het is dus een voorstel van orde om thans tot stenming over te gaano 

Wie is daar tegeno 

Voorzitter ik geloof dat we de zaak toch iets helderder kunnen krijgen 

voor de toekarsto Bijna alle m::>ties die zich inhoudelijk uitspreken en ik noem 

nou rret nane 27 van Prinsenbeek, 72 van Doorn en 82 van daarnet genoerrde 

ondercentrale duin- en bollenstreek zeggen dat rren de bestuuriijke via de 

bestuurslaag aktiviteit niet zo belangrijk vindt0 naar wil handhaven de oontacten 

door onderlingen propagan.daoonbinaties en dergelijkeo De blijf bij wat ik zeg 

en ik geloof dat het heel duidelijk zou zijn als u daar een uitspraak over 

kreego Wil je de ondercentrales handhaven inclusief de bestuurlijke taak of 

alleen naar in de contactfunktieo Dan heb je tenminste een richtlijn voor de 

toekarsta De zou u dat voorstel willen doeno 

De denk mijnheer Talsna dat dat voorstel of misschien zelfs wel een logisch 

voorstel is naar ik denk dat dat aanleiding zal geven tot een eindeloze discussie o 

De denk dat thans aan de orde is en dat is denk ik duidelijk verwoord dat een 

grote rreerderheid van de algereene vergadering dat blijkt heel duidelijk voelt 

niet voor het voorstel van het hoofdbestuura Dat voorstel is aan de orde rret 

de daarbij behorende m::>ties en anenderrentenQ De heb zostraks gezegd als dit 

voorstel ve:rworpen wordt en er zijn inderdaad een giOC>t aantal m::>ties en anende

rrenten ik heb er een zevental genoerrrl die zeer expliciet daarover gaan naar er 

zijn er ook nog andere die wel degelijk iets willen doen aan het funktioneren 

van de ondercentraleso En dan sluit ik even aan bij de oprerkingen van de voorzittl 

van de kaJiercentrale Gelderland die zegt laten we daar todl nog eens even over 

prateno De sluit aan bij de oprerkingen die gemaakt zijn over het dem::>cratisch 

funktioneren van de partij o Maar dat kunnen we niet doen naar aanleiding van 
de m::>ties en anenderrenten die thans voorliggene 
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Dat betekent dat als u dus inderdaad zegt de ondercentrales blijven bestaan dat 

u daarnee naar mijn gevoel, het gevoel van het hoofdbestuur tevens het hoofd

bestuur de qpdracht geeft om voor een volgende algenene vergadering zich voor 

te bereiden op het funktioneren van ondercentrales in het grote verl>and van de 

partij" En dat is dan een opdracht die het hoofdbestuur heel duidelijk zal doeno 

Waarl>ij de ondercentrales als zodanig dan niet neer ter discussie staan. 

Voorzitter ik ben Sylvia Brilstra afgevaardigde van de afdeling teusdeno 

lk zou u willen vragen om voor de helderheid UH eigen voorstel in stenming 

te brengen en niet alle rroties die zijn ingediende 

Dat is denk ik rrevrouw in het algeneen vergadertechnisch niet gebruikelijke 

Narcelijk er wordt altijd eerst datgene in stemning gebracht u zult dat aanstonds 

bij andere punten ook rrerken die het verst afstaan van het voorstel van het hoofd

bestuur" 

Schuddeboorno 

Mijnheer de voorzitter er staat in de beschrijvingsbrief of În V en D daar staat 

en u zei het net al we nerren die rrotie die het verst veJ:Wijderd is van ons 

voorstel dat is de rrotie van de kartercentrale den Helder nartelijk want die zegt 

gewoon dat de ondercentrales in de bestaande structuur gehanëlhaafd wordene 

Punt uit overo Dus als we die in stenmingbrengen zijn we klaare 

De Jonge kareercentrale Utrechto 

lk ben in zoverre ook net de vorige sp~r eens niet eens net UH uitleg van 

de rrotie van orde die daar juist door rrevrouw is ingediende De rrotie van orde 

als u het zo wilt opvatten die behelsde die kwam er op neer dat het totale 

voorstel van het hoofdbestuur zou worden teruggenerren of zou worden weggestenrlo 

En dat betekent dus niet dat je dan eerst de rroties nu weer in stenming IIDet gaan 

brengen maar dat betekent dat je je rroet uitspreken o~r de hoofdzaak dat was 

de strekking zoals ik hem begrepen heb van de rrotie van ordeo 

Dat is volstrekt juist en vervolgens is de vraag aan de orde op welke wijze de 

a.lgerrene vergadering zich uit wil spreken over de onderllavige materie" 

lk ben graag bereid het voorstel van de heer Schuddeboom over te nercen en 

breng dan dus in stemning het arcenderrent van de kartercentrale den Helder die 

heel expliciet zegt dat er niet getornd rroet worden aan de huidige ondercentrales e 
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Welk nurnrer is dat mijnheer $Chuddeboome blz 55e 

Beetstra uit Ap;üdoom" 

De notie van de afdeling den Helder die is heel erg absoluut gestelde Ik wou 

eventjes zekerheid hebben over de vraag of die notie als die wordt aangenerren 

zo geinterpreteerd zou worden dat er helemaal niets veranderd rroet worden of dat 

u toch dat onderzoek gaat instelleno 

Ik heb zonet gezegd heel duidelijk dat als dit door middel van aarmenen van de 

notie van de kaltercentrale den Helder op pagina 55 het voorstel van het hoofd

bestuur wordt afgestem:l dat gezien ook de verdere discussie het hoofdbestuur op 

zich neemt om nadere voorstellen0 notities voor te leggen aan de algenene 

vergadering rret betrekking tot het funktioneren van ondercentrales in de totale 

partijstructuur rrede gezien de derroeratle van een politieke partij o 

Ha.afkenso 

Ik kan rre toch voorstellen dat op deze algenene vergadering nu zegt we stermen 

eerst en wanneer dus de vergadering uitspreekt we houden de óndercentrale die 

blijft bestaan en u zegt dan ga ik dus rret hoofdbestuur gaan wij terug en 

wij zullen rret een uitgebreid voorstel karene Er liggen natuurlijk ook een 

aantal anerrlerrenten waaronder die van de centrale leiden om te zeggen doe dat 

dan in karrercentraleverbande Doe een stukje aan deregulering o Als de vergadering 

daar niets voor voelt dan zegtik nee hoofdbestuur doe het nou zelf helerra.al alleen 

maar, ik vind dat prirm naar ik denk dat de vergadering daar een uitspraak over 

zou kurmen doeno 

Ik heb zostraks ook al gezegd mijnheer Haafkens dat er en ik heb zelfs het getal 

7 genoerrrl noties en arrenderrenten zijn die expliciet betrekking hebben op de 

wijze waarop ondercentrales funktienerene Daar was ook bij de notie of het 

anenderrent van de kaltercentrale leiden dat is volstrekt duidelijke Ik denk 

echter dat wij op het standpunt staan dat als je daarover gaat praten dat je 

dat niet kunt doen aan de hand van het onderhavige voorstel van het hoofdbestuur o 

Dan ga ik een heel ander voorstel maken die denk ik toch wel een heel grondige 

discussie waard is en dan ben ik er niet rree om alleen naar te zeggen nou we 

gaan nu alleen maar besluiten dat elke karrercentrale het zelf rroet oplossen" 

Ik denk dat we dan toch weer een beetje te ver ~chieten in de besluitvonning 

en ik denk dat dat onverstandig iso Ik zou er echt bij willen blijven dat wanneer 

het voorstel van het hoofdbestuur wordt ver:worpen dat we inderdaad rret een 
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nadere mtitie koneno En het is natuurlijk heel duidelijk dat als je dat gaat doen 

dat je dat ook nog wel even verstaat zeker net de karrercentrales en ondercentraleso 

Dat is heel duidelijk. 

Jk zou thans dus de notie van karrercentrale den Helder in Stenming willen brengeno 

Op blz 55o BlaUN voor, BlaUN tegeno Wit voor, wit tegeno Oranje voor, oranje tegeno 

De notie van de karrercentrale den Helder is aangenemmo 

En wij gaan thans over naar het voorstel van het hoofdbestuur om te korren tot 

een andere sarrenstelling van het hoofdbestuur o 

De leiding van de vergadering berust bij 

Voorzitter mag ik nog iets zeggene 

Gaat Url gango Over dit pnnto Over pnnt 8o 

Over de ondercentrales. 

Aan de orde is pnnt 8 dat spijt mij zeer 11 maar gelet op de toezeggingen die de 

partijvoorzitter heeft gedaan krijgt u een kans opnieUN om hier over dit onde:r

werp te sprekeno 

Jk dacht dat het misschien belangrijk was dat er een bepaald ding nu behan.deldeo 

Ik wil dat aan u voorleggeno 

Nee ik wou daar toch gelet op de orde van de vergadering ik hoop dat u mij 

dat niet kwalijk neem anders doen we het tocho Het spijt ne maar pnnt 7 is af

gehandelde 
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En aan de orde is punt 8 van de vergadering o 

Dat is het voorstel van het hoofdbestuur tot wijziging van de statuten en het 

huishoudelijk reglenent net betrekking tot de benoeming en sarrenstelling van 

het hoofdbestuur o Daar zijn vele noties, anendenenten over ingediende 

U hebt die allenaal in volgorde ook gekregen in de oranje bundel. 

Ik denk dat het juist is an dat in een bepaalde volgorde te behandelen en het 

is zo dat er een aantal noties zijn ingediend die pleiten en dat zijn in feite 

ordenoties en voorstellen, dus die dienen eerst te 'WOrden behandelde 

Die pleiten voor afstel van de behandeling en ik denk dat ik die als zodanig 

eerst in bespreking zou willen brengene Dan gaat het net nane voor u als 

leeswijzer een handwijzer op te tredene De noties 1851 tot en net 2200 op de 

bladzijde 123 tot en net 127 o Ik geef u graag daarvoor het woorde 

Voorzitter zou ik u eerst in oven~eging nogen geven wat het neest verstrekkend 

iso Want ik denk dat je daar een andere uitleg aan kunt geveno 

Ik kan mij voorstellen dat je hebt noties die tot afstel leideno Je hebt 

noties die tot uitstel leiden en je hebt het hoofdbestuursvoorsteL Het neest 

ver van het hoofdbestuursvoorstel ligt lijkt mij noties die het hele 

voorstel afwijzeno Dat lijkt mij er verder van afliggen dan aanhoudene 

Ik denk dat op zichzelf kan ik ne uw gedachte voorstellen, maar het is nou 

eenmaal zo bij dit s-ort vergaderingen dat ordevoorstellen altijd voor een 

inhoudelijke behandeling van het voorstel gaan dus een ordevoorstel an het 

an de behandeling uit te stellen gaat per definitie voor elke andere behandelingo 

Voorzitter waar het verwerpen van het voorstel door het hoofdbestuur veel 

verstrekkender is dan het verschijnsel aanhouden, zou ik de noties aanhouden 

gewoon als een inhoudelijke notie willen beschouwen en niet als een ordevoorsteL 

Nou dat is een interpretatie van uw kanto Een ordevoorstel is geen inhoudelijk 

oordeel o Misschien kunnen degene die een ordevoorstel hebben gedaan daar arrlers 

over denkeno Maar vergadertechnisch is een ordevoorstel dient dat vooraf te 

gaan aan de inhoudelijke behandeling van het voorstel als zodanig. Dus nogrnaals 

ik wilde graag dat in de eerste plaats aan u voorleggene 

Schud.del::xJomo 

Mijnheer de voorzitter wie heeft dat ordevoorstel gedaano U of de zaalo Ik wil 

dat even weten, want het ontgaat ne een beetje nuo Doet u een ordevoorstel of 

deed de zaal een ordevoorsteL 
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Ik doe geen voorstel, geen ordevoorstel, want wij het hoofdbestuur heeft een 

voorstel aan de algemene vergadering gedaano Er zijn echter noties binnengekaren 

die een ordevoorstel inhouden namelijk an de behandeling an dat uit te stelleno 

:Nou dat is als zodanig een en ik denk dat de indieners van die noties zich onge

twijfeld in deze vergadering nog zullen nelden en voordat we tot de behandeling 

overgaannoeten we eerst daar een uitspraak over doeno Zo eenvoudig is dato 

Schuddeboom. 

Ik dacht dat noties van orde alleen naar ingediend konden worden nondeling en 

niet vantevoren, dan zijn het toch gewoon noties en amendemantene 

De een wat verstrekkender dan de ander o Je kunt toch niet zeggen de ene notie 

gebruik ik als een ordevoorstel en de andere nieto Dat kan natuurlijk nieto 

Dat kan wel nu ter plekke dat een van die indieners zegt mijn notie wil ik 

nu als een ordevoorstel indienene Dan ligt de zaak anders, maar die heb ik 

nog niet gehoorde Die wou ik dan eerst wel even horen die mijnheer of die 

nevrouwo 

Het is punt is als zodanig in bespreking gebracht dus dat is nu aan de orde en 

degene die die noties hebben ingediend die kunnen die toelichtene 

Ik wou u bijvallen het is inderdaad een notie van orde want het behelst eigenlijk 

het afvoeren van dit agendapunto Dat is wat aan de orde gesteld wordto 

En dat wou ik dan ook ten stelligste ontradeno Ik vind het een helder voorstel 

waar vele mensen lang over nagedacht hebben aan uw zijde, maar denk ik ook in de 

partij en ik vind dat je geen agendapunten noet afvoeren. Je noet erover pratene 

Daarvoor zijn we hier bijeeno Dus ik vind wij noeten het behandelen. 

Kijk ik zou graag de heer Wiegman het woord willen geveno 

Ja voorzitter ik kan het mis hebben0 naar zou het niet zo zijn dat stel dat u 

eerst volgens uw procedure werkt, de mensen die tegen uw voorstel zijn en dat 

willen bespreken die zullen het niet staan achter een voorstel wat uitstel wiL 

Dus die stennen dat is dan voor u nooi neegen.aten want dat gaat van dat voorstel 

afo Andersom zal dat ook zo werkene Dus ik denk dat wat dat betreft de zuiverheid 

toch het wenselijker maakt dat u eerst over totaal afstel gaat spreken voor u 

over uitstel gaat sprekene 

U treedt in he:rhaling, want u hebt net net andere woorden ook uw gedachte 
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Ik heb daar een antwoord op gegevene Ik blijf toch bij de gedachte dat dit 

een ordevoorstel is wat als zodanig eerst aan de orde dient te korreno 

Als iemand in een voorstel pleit voor uitstel of afvoeren van de agenda dan 

is dat :per definitie een ordevoorstele 

De heer Laboon heeft het woordo 

Motie 123 van de afdeling voo:rburgo Wij pleiten daar voor om deze behandeling 

van dit ondexwerp uit te stellen om de volgende redenene We zijn erg blij dat 

ons nog niet zo lang geleden bereikt heeft een rapport inzake het funktioneren 

van de partijraad 
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Naar ons idee en de afdeling Voorburg is het zo dat het hele voorstel hoe een 

hoofdbestuur hoe eventueel een toekanstig partijbestuur maar ook hoe daal:bij 

de kareercentrales en ook de positie van de voorzitters van die kanercentrales 

zou kunnen funktioneren in onderlinge sarrenhang nede rroet worden bezien in het lich 

van hoe ook een partijraad uiteindelijk zal gaan funktioneren in deze partijo 

Dat is voor velen nog niet duidelijko Dit stuk heeft ons wel bereikt, maar ik denk 

dat de tijd te kort is geweest an dit stuk nadrukkelijk binnen afdelingen en in 

ruirrer veroand kareercentrales te behandeleno Ik denk dat het niet zozeer om 

de stemning te frustreren, maar wel zozeer om de sarrenhang binnen een partij en 

het funktioneren van een partij te bevorderen het wenselijk is dat een discussie 

als deze wordt gevoerd rrede in het licht van het funktioneren van de partijraado 

En dat is de reden geweest dat wij in notie 123 hebben voorgesteld om dit uit te 

stellen tot de najaarsvergadering en dat nede in veroand net het partijraads

funktioneren dit punt opnieuw aan de orde te stellen. 

Ik geef het woord aan de heer Ginjaarso 

Spreek dan narrens het hoofdbestuur o 

Ik denk dat ik mij heel goed kan irrlenken dat de heer Laboon zegt ja je rroet 

dat zien in sarrenhang rret het funktioneren het voorstel van het funktioneren 

van de partijraado U hebt inmiddels dat rapport allemaal kunnen lezeno Er 

wordt een partijraad voorgesteld die grote analogie vertoondo Grote analogie 

maar niet hetzelfde is, maar analogie vertoond rret een onderdeel van het voor

stel van het hoofdbestuur rret betrekking tot die sarrenstelling van het hoofdbe

stuur narrelijk het periodiek overleg wat rret afgevaardigden van kareercentrales 

zou rroeten worden gevoerdo Wij zijn tot de conclusie gekaren dat wij toch de 

voorkeur aan geven an eerst de discussie over het hoofdbestuur te voereno 

En daar zijn een aantal redenen vooro De belangrijkste reden is dat we wanneer 

je deze discussie over het hoofdbestuur niet nu voert je een heel duidelijke 

opzet krijgt hoe de besluitvonning aan de top gaat plaats vindeno En als inder

daad een hoofdbestuur nieuwe sarrenstelling is gekozen en als daar dan inderdaad 

ook regelnatig die regionale inbreng de inbreng vanuit de partij noodzakelijk 

is en dat doen wij dan dus in de vorm van periodiek overleg net die afgevaardigden 

van de karrercentrales dan denk ik dat dat een heel juiste benadering is en totaal 

nou niet totaal maar toch wel een partijraad zoals die staat in het voorstel 

van de corrmi.ssie in feite ovei:bodig naakt. Ik denk dat wanneer je gaat discus

sieren over een partijraad dat je dat niet alleen maar rroet zien in de relatie 

tot het hoofdbestuur maar veel neer zou rroeten zien in de relatie tot de algenene 
vergadering o 
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Dat is denk ik een heel essentieel geheel o Net zo goed als dat nu voor de 

huidige partijraad ook het geval iso Je kunt dan dus alleen gaan discussieren 

over opzet, sanenstelling en taken van dergelijk partijraado Maar de relatie 

tot de algenene vergadering is denk ik erg essentieel o Als je die relatie van 

de partijraad naar het hoofdbestuur toe richt dan denken wij dat daar toch wel 

een wat scheef vernouding zou zijno Maar die discussienota die is thans niet 

aan de ordeo Wij zijn van nening dat de opzet zoals wij die gekozen hebben de 

beste besluitvo:rrnings-en adviesstructuur aan de top van de partij in zichzelf tot 

stand zal brengene Wij pleiten er dus voor om dit nu te behand.elenu deze 

benadering nu te kiezen en dan vervolgens afhankelijk van de uitkorrsten van deze 

behandeling opnieuw te kijken naar het funktioneren van de partijraado 

Mijnheer Schuddeboom. 

Ja ik ontdek ergens een tegenspraak in de woorden van de voorzitter<> 

Hij zegt nu de tweede adviesraad die wij gaan oprichten die heeft dan een regio

nale inbreng en daar kunnen we nee praten en doeno En aan de andere kant zegt 

hij ja dat hoofdbestuur daar zitten een aantal nensen in die niet hoewel het 

niet helemaal juist is, naar dat is dan even terzijde, die niet verantwcx:>rding 

schuldig is aan de algenere vergaderinga Dat klopt natuurlijk niet net elkaaro 

Het tweede vreende is dat we al een bestaarrle ten opzichte van artikel 31 van de 

statuten een bestaande orgaan hebben al jarenlang die in wezen hetzelfde behoort 

te doeno Doet die het niet dan zal ook dat verbeterd rroeten worden, naar om 

daarnaast nog een adviesraad dan krijg je twee van die dingeno lk vraag ne af wat 

heeft dat voor zino En dan wil ik als, ik wil niet al te lang aan het woord zijn 

even over de grote van het bestuur o Er wordt gezet 28 man het is niet daadkrachtig o 

Nou als ik naar onze :regering kijk en ik tel daar alle ministers en staatssecre

tarissen bij elkaar dan konen we ook op 28 mano En volgens ons zijn die zeer daad

krachtig nietwaanvant we ste'\.l.Ilen ze steeds o Dus ik weet niet of dat het juiste 

argurrent iso lk geloof dat wanreer er de nodige goede hoofdbestuursleden zijn net 

een daadkrachtige voorzitter dat dat het bezwaar niet k:an zijno Dank Uo 

Schuddeboom ik wil graag voor de discussie ook en het goede verloop van de 

behandeling van dit belangrijke voorstel toch echt even rroeten we ons 

beperken tot het, de ordevoorstellen want daar gaat het om<> Daar rroeten we 

dan een uitspraak uiteindelijk over doen en afhankelijk van die uitspraak 

kan er dan verder inhoudelijk op de voorstellen worden ingegaano 

Dat heb ik verkeerd begrepen mijnheer de voorzitter sorryo 

T,. , ___ .! ....! -- t 
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U krijgt nog alle kansene 

De heer .Meijeraan heeft het woorde 

Voorzitter naar aanleiding van de OfJIErkingen van de heer Ginjaars narrens 

het hoofdbestuur over het ordevoorstel heb ik ne wat veJ::WOnderd over de tenn 

irrable dictuo Want het was het hoofdbestuur voordat de beschrijvingsbrief 

werd sanengesteld bekend, ik spreek niet narrens de conmissie want we hebben 

natuurlijk niet kunnen overleggen, maat als lid van de carrmissie partijraado 

Het was het hoofdbestuur voordat de beschrijvingsbrief werd sanengesteld bekend 

dat de carrmissie van nening was dat ze een partijraad zou voorstellen om die 

in de geest als nu uit het rapport is geblekene En dat die partijraad zou kunnen 

voorzien in de behoefte welke in het hoofdbestuur bleek te hebben aan de orgaan 

artikel 27 o2 tot en net 4o En bij de notie van orde waarbij nen zegt laten we 

niet praten over de voorstellen hoofdbestuur totdat de partij en dan eerst de 

partijraad uiteraard heeft kunnen praten over het voorstel van die conmissie 

ad hoco 1k treed niet in dat ordevoorstel over de hele linie, maar ik dacht dat 

in elk geval niet de goede weg zou zijn om nu 27 o2 tot en net 4 straks aan te 

nanen en daarnee dan te zeggen ja dan zullen we daarna eens k;i.jken wat we net 

het rapport van de conmissie partijraad doeno De conmissie heeft naar uiterste 

vernogen gezorgi op tijd te zijno Dat rapport is niet aan de orde, maar de nede

deling dat en het verzoek aan het hoofdbestuur om 27 o 2 -4 nog niet aan de 

orde te stellen voordat dit in vel:barrl net elkaar kon 'INOrden gesproken die 

rededeling was u bekendo 

De heer Ginjaars heeft het 'INOOrdo 

Ja ik denk voorzitter dat we in een situatie als deze altijd een beetje noeten 

proberen niet net elkaar te gaan kissebisseno Want het vervelende is narrelijk 

dat wij van de zijde van het hoofdbestuur wel degelijk aan de conmissie hebben 

laten weten in welke richting onze gedachte gingeno Nou dat is gewoon een 

geconstateerd feit en verder heb ik geen behoefte om verdero 

Mijnheer de voorzitter -KoJ.::.pens is mijn naam, ik spreek narrens de kaTiercentrale 

Flevoland die ook een van de desbetreffende noties heeft ingediend die niet aan 

de orde zijn , het is een ordevoorstel dat wij zijn en blijven althans op dit 

nonent gelet op wat we gehoord hebben van nening dat er zodanige sanenhang 

bestaat tussen overlegorgaan bij het hoofdbestuur en het voorstel net betrekking 

tot de partijraad waar wij vandaag niet inhoudelijk over kunnen praten dat het 
juist is dat we thans de zaak uitstelleno 
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Mevrouw de voorzitter ik .....uu graag de kanercentrale Gelderland steunene 

Jk ben dus nevrouw Scherpenberg kanercentrale Oordrechte Jk denk dat we nu aan 

de orde hebben dat hebt u duidelijk gesteld of deze discussie uitgesteld noet 

wordene Jk heb 6 jaar in het hoofdbestuur gezeten en ik heb 6 keer 12 maanden 

over het disfunktioneren van het hoofdbestuur gepraato Er zijn 48 raw:>rten 

geloof ik over geschrevene En we hebben het altijd weer uitgesteld om een 

beslissing te nenen of over te pratene Laten we nou toch niet weer het uit gaan 

stellenu maar luisteren naar de voorstelleno 

De heer Bakker e 

Voorzitter Bakker afdeling Haarlemo 

Iedere partij u iedere organisatie krijgt de organisatievorm die zij verdiento 

Jk denk dat dat een uitstekende oonclusie was in het REerapporto Jk denk dat het 

hier ook van toepassing iso En als het hoofdbestuur net een voorstel komto 

De partij zit hier voor u en die gaat straks op een gegeven nonent daarover 

een uitspraak doen, ik denk dat dan in die totale organisatie een los elenent er 

niet uitgelicht nag wordene Jk denk dat je die zaken onderling net elkaar in 

verband noet ziene Een van de problenen die u daarnet al heeft ondervonden was 

onder andere het voorstel net betrekking tot de ondercentrales o Kun je ook niet 

los van elkaar ziene De partij heeft duidelijk gezegd nee het spijt ons onder

centrales handhaven wee Dat is duidelijko Jk denk dat hie:rbij ook goed in het achte: 

hoofd noeten houden dat die partij zelf te kennen heeft gegeven door middel van 

de vele noties dat die partij vanuit die regio's een duidelijke inbreng wil 

hebbene Zij voert dat niet terug in de voorstellen die u zelf naar voren toeschuift 

Integendeel er wordt op een gegeven nonent duidelijk dat er neer inbreng gewenst 

is dan in het voorstel wat u naar voren brengto Niet alleen vanuit de regio, maar 

ik denk vanuit een aantal andere genia ook. lk ve:rneld onder andere vrouwen VVD o 

SWart van de afdeling Enschede o 

Wij hebben in de afdelingsvergadering een vrij uitvoerige discussie gehad over 

de voorstellen net betrekking tot de reorganisatie van de partij en na het 

gevoel van onze vergadering hingen die voorstellen net elkaar saneno Zat daar 

een lijn ine ZeMel de ondercentrales en het partijbestuur o We bleven eigenlijk 

toen al net een aantal vragen zitteno Onderneer de vraag van wat gaat mu de 

partijraad doene Kan die misschien conpensatie bieden van als je een slagvaardiger 

hoofdbestuur krijgt dan wordt het risico dat die lijnen naar de basis noeilijker 
wordene Aan de andere kant wordt ook de vraag over de ondercentrale aan de ordeo 
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lk begrijp nu dat op beide punten zeMel ten aanzien van de ondercentrales als 

ten aanzien van de partijraad sedertdien ja nieUNe elerrenten in de discussie 

zijn belando De ondercentrale wordt niet opgeheven en ten aanzien van de partijraad 

is een voorstel gedaan wat toch een heel ander voorstel is dan de huidige partij

raado lk denk dat als we inderdaad ernst willen naken net een discussie over de 

reorganisatie niet alleen aan de topo Niet alleen door de nensen die zich een 

aantal jaren net die discussie bezig houden, maar ook net de nensen die afgelo:r;.en 

jaren net de frustraties hebben gezeten van het feit dat ze net die top niet uit 

de voeten kurmeno Dan rroeten we inderdaad ook die tijd maar even renen om de 

hele reorganisatie net alle onderdelen ook inderdaad in afdelingsvergaderingen 

te kurmen besprekeno 

Willemsen afdeling Hellevoetsluise 

U hebt een aantal ordevoorstellen aan de orde gesteldo lk constateer dat het 

voorstel op bladzijde 181 van de afdeling Hellevoetsluis daar niet bij zit 

hoewel het wel het karakter heeft van een ordevoorstel in deze zino Daar staat 

narcelijk dat het naar onze overtuiging zeer wel rrogelijk is om ook een aantal 

andere varianten te bedenken cm aan de orde te stellen datgene waar het hoofdbestJl 

in de huidige sarrenstelling kennelijk rroeite nee heefto En het voorstel van het 

hoofdbestuur is een oplossing maar er zijn er wellicht nog een heleboel denkbaar 

die ook in uitgewerkte zin hier helemaal nog niet aan de orde geweest zijno 

En wat wij eigenlijk voorstellen is laat een aantal varianten op tafel karen 

waaruit de discussie gevoerd kan worden en niet een voorstel zoals er nu 

voorligt net een overigens zeer be:r;.erkte uitwerking daarbij o Dus wat dat 

betrefto 

lk denk mijnheer Willemsen even wat betreft die notie Hellevoetsluis die àoet 

het voorstel cm het voorstel van het hoofdbestuur in te trekken, ik denk dat 

dat als zodanig een ordevoorstel kan zijno Maar wij hebben het geinterpreteerd 

als een inhoudelijk voorstel dus als zodanig als u het als een ordevoorstel nu 

hebt toegelicht dan is het als zodanig neegenomeno 

.MevroUN van Dijk. 

Voorzitter ik zou de vergadering toch nog even willen wijzen op een stuk ver

antwoordelijkheido Het voorstel van het hoofdbestuur is tot stand gekenen door 

gevoelens van ongenoegen zeg maar beneden in de partij door op de rondgangen 

die gemaakt zijno Daaruit is een voorstel van het hoofdbestuur gekenen 

tot reorganisatie van het hoofdbestuur o 
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Daar heeft rren dacht ik rui.nschoots de tijd voor gehad om over te spreken 

gezien alle noties e Nu liggen er hier een aantal voorstellen voor om de zaken uit 

te stellene Mijns inziens is dat gewoon het vooruitschuiven van het norrent 

dat je je verantwoordelijkheden noet nerrene En ik zou dan de vergadering ook 

dringend willen verzoeken de voorliggende noties en anen.derrenten betrekking hebbend 

op het voorstel tot reorganisatie van het hoofdbestuur vandaag in behandeling 

te nerreno Iedereen hier aanwezig kan zijn zegje doen, kan zich uitspreken en 

dan zal de stenming uitwijzen welke richting het uitgaate 

Mevrouw de Leve o 

Voorzitter de afdeling Rijswijk heeft inderdaad een voorstel van orde ingediend 

rret betrekking tot uitstel van het voorstel van het hoofdbestuuro Ik trek dit 

voorstel ino Ik wil u ook graag uitleggen waaromo Er is narrelijk in het voorstel 

een relatie gelegd rret het voorstel ten aanzien van de partijraado Bij nader 

inzien vinden wij dat die relatie niet gelegd behoort te wordene Daarom17 

om:lat het voorstel van het hoofdbestuur een voorstel is rret betrekking tot de 

structuur naar niet de taak van het hoofdbestuur e Iedereen weet wat de taak van 

het hoofdbestuur ise Die hoeft niet nader te 'WOrden gedefinieerde De structuur, 

de gewijzigde structuur is van het allergrootste belang. Het voorsten rret betrek

king tot de partijraad houdt zich bezig rret de taak ook van de partijraado Ik vind 

dat dat nu niet aan de orde ise En daarom trekt de afdeling zijn voorstel ine 

Dank u. 

Dank u wel rrevrouw de Leve o 

De heer Haafkens e 

Mijnheer de voorzitter Haafkens kanercentrale Leidene Ik wil een enkel punt nog 

toevoegen aan de discussie en dat is dat er opgerrerkt -werd dat de afdelingen de 

tijd noeten krijgen. Ik dacht dat in het najaar de inforrrele notitie funktie en 

de structuur van de partij geschreven door het DB aande orde is gekorrene Via 

onze kanalen van het hoofdbestuurslid hebben wij deze notitie gekregen en ook de 

rrededeling gekregen dat de voorzitter en het hoofdbestuur geen bezwaar had als 

de partij dat zou behandelene Wij in de karrercentrale Leiden hebben alle afde

lingen daarover geinfo:rrreerdo Indien er nu rrensen zijn die zeggen hoor eens 

onze afdelingen die korren daar pas later achter dan is het hoog tijd dat we eens 

over verandering van de structuur gaan praten, want dan loopt de structuur niet 

goedo Dus ik stel voor laten we gaan praten over het naken van een goede partij

structuur en een goed bestuur van de partije 
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TI<. zou als laatste het woord willen geven aan u voordat we de ordevoorstellen 

in Stenming brengene 

Dank u voorzitter, ~ijer afdeling Enkhuizene 

De afdeling Enkhuizen heeft zich tegen het bestuursvoorstel ui tgesprok.en en wel 

om die reden dat nen het een onvoldragen voorstel vondo Er is ook vandaag 

weer al een aantal keren opgenerkt dat er een aantal alternatieven zijne 

Bovendien worden die afdelingen strikt fenreel genenen net z 1 n allen net 

een op zich nieuwe situatie geconfronteerde Er is een rapport over de partijraad 

wat er niet was op het IIDI'IEI1t dat wij deze notitie binnen de afdeling 

besprakeno Bovendien hebben wij een klein kwartiertje geleden het voorstel in 

deze vergadering aangenenen dat wezenlijk anders is dan het voorstel van het 

hoofdbestuur en dat wel zeker invloed zal hebben op het funktioneren van het 

hoofdbestuur als zodanig in de constructie die u voorstelto Bijgevolg zal de 

afdeling Enkhuizen die overigens tegen het voorstel blijft neestemren net iedereen 

die uitstel verzoekto En ik zou dat eenieder willen advisereno 

Goed dan brengen we nu in stenming de noties 1851 tot en net 2200o Bladzijde 123 

tot -n net 127 die als strekking hebben om tot uitstel van de behandeling van dit 

voorstel te karen. Voor deze noties blauw, voor uitstel dus, tegen blauwo 

Voor wit, tegen wito Voor oranje, tegen oranjeo Dat is altijd een fraai gezicht 

hoe de uitslag ook iso TI<. denk dat het een duidelijke uitspraako Daanree zijn de 

noties ve:r:worpeno En korren.als zodanig nu het voorstel aan de ordeo Daarvoor 

zullen wij successievelijk in verschillerrle groeperingen ook van onde:r:werpen 

het voorstel gaan behandelen en de noties en anendenenteno ~ krijgen dus nu 

als zodanig het als eerste aan de orde het totale voorstel want dat is dan 

inderdaad daar is in de discussie al over gesproken de neest verstrekkende noties 

na de ordenoties zijn degene die tegen het voorstel integraal zijno En dat 

zijn de noties, ik zal ze even cpnoerren 451, bladzijde 176 8 471 blz 177, 

nummer 1562 blz 180, nummer 1250 blz 179, nummer 609 blz 178, nummer 1752 blz 181 

nummer 2099 blz 182 o Dat pakket van noties en voorstellen worden nu in bespreking 

gebrachto Aan u is het woordo Nienand wenst daarover het woordo 

~vrouw Scherpenberg o 

Voorzitter ik wil wel graag weten wat het hoofdbestuur hier op te zeggen heefto 

Het hoofdbestuur heeft een standpunt en dat wordt net deze noties wordt het 

standpunt ve:r:worpen en dan zou ik wil eerst willen weten wat het hoofdbest-ur 

zijn argurrenten daarvoor heefto 

Goed ik in' 
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Voorzitter misschien nag ik nog even een aanvulling vragen om wat procedurele 

duidelijkheid te scheppen in die zin - de Haze Winkelman-karrercentrale den Haag o 

Het is duidelijk dat u deze voorstellen nu in behandeling rroet nenen om:lat die 

het rreest ver gaano Als die worden ve:rworpen dan zullen we de andere voorstellen 

gaan bespreken in hoever het voorstel gewijzigd wordto Vervolgens rroet natuurlijk 

toch weer gestend worden op het voorstel 2/3 rreerderheid heefto Dus het is 

eigenlijk naar een hele prema.ture zaak waar we nu over prateno 

Dat is juisto Plezierig dat u dat ook nog even toelichto Inderdaad korren die 

voorstellen nu aan de ordeo Vervolgens alle inhoudelijke anendenenteno En 

uiteindelijk een Slotstenming over het totale voorstel wat dan zou noeten 

worden aangenaren rret 2/3 rreerderheido En dan is het voorstel als zodanig 

behandeld en aangenoneno Dat is de gang van zaken, naar nu zijn aan de orde 

de rreest verstrekkende afwijkende notiesa Mevrouw Scherpenberg heeft gevraagd 

een toelichting van de kant van het hoofdbestuur a De heer Ginjaars is daar 

uiteraard toe bereide 

Ik denk voorzitter dat het een beetje noeilijk is om een reaktie te geven op alle 

noties dan wel arrerrlenenten die zeggen dat het voorstel niet door noet gaana 

Onrlat :imrers de arrenderrenten en de noties een aantal zinnen bevatten die 

concluderen dat dat niet noeto Dat betekent dat ik het voorstel of de vraag 

van rrevrouw Scherpenberg zodanig vertaal dat ik zeg nou ik wil nog een even 

graag een toelichting geven op het voorstel van het hoofdbestuur a 

Moeten -en beetje teruggaan in de grijze historie narrelijk de periode voor 1962a 

Toen was er de situatie dat inderdaad alle leden van het hoofdbestuur gekozen 

we:rden door de algenene vergaderinga Ook toen heeft zich in de partij een 

discussie afgespeeld over de vraag of dat nou wel een goede gang van zaken 

was a Een vraag die overigens werd ingespeeld door de p:roblenatiek zoals wij die 

nu ook nog kennen narrelijk de problenatiek van regionale inbreng in beleids

vonning IJ regionale afspraken en dergelijke a Er is toen voorgesteld om het hoofd

bestuur te laten bestaan uit een aantal rrensen genaanrl ·dagelijks bestuur die 

door de algenene vergadering zouden worden gekozen en verder de voorzitters 

van de karrercentrales als hoofdbestuursledena De toenna.lige partijvoorzitter 

Oud heeft zich daar nogal tegen verzet en hij heeft dat genotiveerd rret de 

stelling dat het hoofdbestuur alleen de partij zou kunnen verdedigen- vertegen

woordigen als alle leden àaarvaan hun nandaat ontleenden aan een benoeming of 

verkiezing door de algenene vergaderinga Een aanwijzing direkt of indirekt 

door een centrale vergadering van de karrercentrales zou volgens Oud in strijd 

zijn rret het wezen van de WD als eenheidspartij als tegenovergesteld van een 
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federatieve bondo Nou om dan een hele lange discussie kort te sluiten het 

resultaat dat kent u allernaalo Inde:rda.ad het hoofdbestuur van de huidige opzet en 

een aantal leden zijn door het dagelijks bestuur redltstreeks gekozen door de 

algenene vergadering en een aantal leden aangewezen door de kartercentrales o 

Niet de kaliercentralevoorzi tter, maar wel leden uit de kaliercentrales ook lid 

van het kaliercentralebestuuro Dat is nu de feitelijke situatieo En we zitten dus 

met het probleem dat inderdaad een beperkt aantal leden van het hoofdbestuur 

het dagelijks bestuur zoals u dat ook hier achter de tafel ziet zitten 

uitgezonderd de adviserende leden is verantwoording schuldig aan u de algenene 

vergaderinga De overige hoofdbestuursleden u ziet ze hier ook niet die zijn 

geen verantwoording schuldig aan de algenene vergadering o Nou dat is denk ik toch 

een aspect wat u even nog in de gaten rroet houden. Toch is die situatie die 

toen ontstaan is is een situatie geweest die voortdurend aanleiding gaf tot 

alle rrogelijke discussies o Het is opvallend hoeveel nota u s stukken en dergelijke 

in de loop der tijden over deze problenatiek zijn verscheneno Sons alleen 

gericht om de sanenstelling van het hoofdbestuuro Sons ook in groter ve:rbando 

Waa:rbij inderdaad de partijraad er nog bij betrokken werd en ook kaliercentrales 

als zodanig bij betrokken werdeno Maar de essentie kwam altijd op hetzelfde neer 

narrelijk die sanenstelling van het hoofdbestuuro Enerzijds de verhouding van 

het hoofdbestuur tot de algenene vergadering en anderzijds minstens even 

belangrijk de verllouding van de hoofdbestuursleden tot de kaliercentrales waar 

reen uit naar voren kwarno In de rondtocht die wij hebben genaakt langs de 

kaliercentralebesturen en een aantal ondercentrales en ook afdelingen vorig jaar 

was al heel spoedig duidelijk dat daar toch die discussie weer op gang begon 

te korreno Heel duidelijk dat juist dat funktioneren van het hoofdbestuur en het 

was heel duidelijk ook dat dat helemaal geen betrekking had op de leden van het 

hoofdbestuur o Daar ging de discussie niet over, allemaal voortreffelijke nenseno 

Het ging over het funktioneren van het hoofdbestuur als orgaano Dat daar dus 

een toch wel vraagtekens bijgezet werdeno Vraagtekens die er dus ook vroeger 

wareno Maar dat kwam heel duidelijk naar vorenu was de vraag van hoe zit het 

nou net zeg de verllouding van het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het 

dagelijks gebeuren en de overige hoofdbestuursledeno Hoe zit het nou net die 

infonnatieklako We hebben vanuit het dagelijks bestuur daar een aantal zaken 

over, een aantal naatregelen voor genomen om die hoofdbestuursleden verder te 

inforrrereno We hadden ook in de richting van kanercentralebestuurs bepaalde 

naatregelen genomen om die ook tegelijkertijd weer te inforrrereno Maar het feit 

blijft natuurlijk bestaan u zult daar begrip voor hebben dat er een zekere 

infomaliekloof zito Een dagelijks bestuur wat minstens twee naal per naand 

bijeen komt en een hoofdbestuur wat hoogstens een naal per naand bijeen komto 
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Een tweede wat daarnee sarrenhangt dat is natuurlijk toch de grote van het hoofdbeu 

stuure 28 nensen zitten in dat hoofdbestuur en net nog een aantal adviserende 

leden erbijo Als u een ond.enverp hebt waar elk hoofdbestuurslid wat over wil 

zeggen en die heeft daar een minuut voor melig en een minuut is helemaal 

niet veel dan ben je al een half uur bezig bij elk agendapunt aniedereen een 

minuut te hebben laten sprekeno Dat betekent dus dat in zo 0n hoofdbestuurs

vergadering toch relatief weinig punten aan de orde konene Natuurlijk uiteraard 

ter zaak belangrijke punten, naar toch relatief weinig puntene Je neet ook een 

groot gedeelte van de tijd besteden aan het verder verstrekken van de inforrratie. 

lk vind dat uitemate belangrijke Maar het betekent dus ook dat daar de adequate 

en slagvaardige besluitvonning ontbreekto Het derde punt en dat is van heel 

andere aard en dat is die positie van die andere hoofdbestuursledene Je zou 

kunnen zeggen darres en heren die onderhevig zijn aan een tweekoppige verant

woordelijkheide Enerzijds natuurlijk heel duidelijk niet de belangen, naar de 

opvattingen zoals die binnen de eigen karrercentrale leveno Heel duidelijke 

En aan de andere kant natuurlijk als hoofdbestuurslid :rredefunktioneren ten 

behoeve van het landelijk gebeurene Dat betekent dat daar oog weleens dwangsituatie: 

zouden kunnen ontstaan die dan weer nadelig zouden zijn voor de hele besluit

vonning. Dat brengt denk ik ook een groot probleem net zich nee e En :nognaa.ls 

het heeft niets te Iraken net de leden persoonlijk" naar gewoon net het orgaan 

en de wijze waarop dat orgaan is sarrengesteld en funktioneerte Nou :rrede naar 

aanleiding van de gesprekken die we begin vorig jaar hebben gehad is het 

dagelijks bestuur erover na gaan zitten denken hoe zou je dat oou neeten doene 

En langzarrerhand zijn wij ook kijkende naar alle vroegere stukken die er zijn 

geweest op de lijn gekooen die dan geresulteerd heeft in het voorstel dat nu 

ter tafel iso Vorig jaar Leeuwarden heb ik daar al een eerste nededeling van 

gedaan tijdens die toespraak die ik daar gehouden heb over de lijn waarin we 

dachtene Het is ook zo dat in de ootitie, de heer Haafkens heeft dat zeer terecht 

opgerrerkt die het dagelijks bestuur aan het hoofdbestuur heeft gestuurd en die 

daarna ook de partij is ingegaan die voorstellen al heel uitdrukkelijk zijn 

geneldo Natuurlijk nog niet in de vonn waarin ze nu voorliggen narrelijk een 

regle:rrentswijziging, naar wel de essentiele gedachte staat daar al in en dat heeft 

zich langzaam ontwikkelde En we hebben daarbij om ons voor een aantal kern-

punten gestaane Niet eens zozeer de vraag hoe groot zo0 n hoofdbestuur oou 

zou neeten zijno Dat is toch een beetje aftasten een beetje fingerspitzegefult 

van 11-13 leden hebben we altijd over gesprokene Dat zou goed zijne Daar zou ook 

elk hoofdbestuurslid een zinnige taak in hebbeno Hetzij in de vonn van plaats 

vervangend bij een ander hoofdbestuurslid zijn dan wel een heel eigen taak 
kunnen vervullene 
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Dat is heel goed nogelijko Je kunt daardoor ook die hoofdbestuursleàen gekozen 

door u de algenene vergadering rechtstreeks veel rechtstreekser dan het nu is 

ardat men inners geen dubbelfunktie heeft en dus ook niet dubbele tijd hoeft 

te besteden betrekken bij het bestuurlijke werk op landelijk niveauo 11 tot 

13 lijkt een goed aantaL Natuurlijk is het zo dat je dan vervolgens de vraag krijq 

ja naar nou zitten we toch net het kennisnemen uit de regio van de meningen die 

daar heerseno Nou daar kan je op verschillende Iranieren tegenaan kijkeno Ik denk 

dat het zo noet zijn .. naar dat hebben we niet reglementair opgenomen om::lat 

heel noeilijk vast te leggen isv naar ik denk dat een verstandige algenene 

vergadering bij verkiezing van de leden van het hoofdbestuur toch zorgt er een 

beetje naar kijkt dat niet alle leden van het hoofdbestuur nou laten we zeggen 

uit Vlieland korreno Ik vind Vlieland een heel m:x:>i eiland, ik geef het alleen 

naar als voo:r:beeldo Maar dat die wat eveilNichtig gespreid zijn over het hele lando 

Ik wil daar heel uitdrukkelijk niet het woord regionaal gebruiken want dat 

heeft enotioneel weer een heel andere betekenis bij onso Nee ik praat over een 

eveilNichtige spreiding over het lando Ik denk als je dat doet dat je dan toch 

kunt verzekeren ardat die hoofdbestuursleden natuurlijk toch <;Xlk aktief zijn 

in hun eigen streek, in hun eigen afdeling dat je geluiàen aan de achteroan 

daar toch regelmatig groeito Maar hebben we gezegd kunnen we nou ook nog niet 

wat anders, een andere opzet kiezen waardoor je veel neer en veel beter nog 

rekening kunt houden, rekening kunt houden bij je besluitvonning als hoofd

bestuur net datgene wat er in de achte:rban leefto Het is natuurlijk mmogelijk 

om dat alle afdelingen daa:rbij te betrekken en wij hebben dus gekozen voor het 

voor het kanercentraleni veau en we hebben gezegd laat u vanuit die kamercentrales 

twee mensen zijn we dan uiteindelijk op gekomen in het hoofdbestuursvoorstel, 

twee per kaliercentrale op regelmatige wijze, regelmatig in de zin van periodiek 

eernnaal per vier weken, eenmaal per zes weken, eenmaal per acht wekenu naar dat is 

een zaak van uitzondering dat is van nader uitwerkinga Laat nou die mensen dan uit 

de kamercentrale net dat hoofdbestuur overleg plegeno Periodiek overleg noerren we 

dat dan heel rrooi in die reglementene We hebben daar nog helenaal verder geen 

inhoud aan gegeven oorlat we vinden dat we eerst over het principe noeten pratene 

Ik denk dat als de algenene vergadering akkoord gaat net het voorstel van het 

hoofdbestuur dat dan vervolgens aan de orde is op welke wijze dat overleg gaat 

plaats vindeno Twee taken, twee aspecten zijn daa:rbij belangrijk narrelijk hoe 

vaak gaat het vergaderen en waarover wordt vergaderde Ik denk dat daa:rbij 

allerlei nodaliteiten aanwezig zijno Bijvoo:r:beeld kan je zeggen nou voordat 

noem naar even iets, voordat de rekening en verantwoording van de penningneester 
aan de algenene vergadering wordt voorgelegd wordt die eerst nog in dat overleg 
ter sprake gebrachto 
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Het zal natuurlijk ook ongetwijfeld zo zijn dat voor en aleer we net een 

contributieverhoging korren dat aan de algenene vergadering wordt voorgelegdo 

En zo zijn er een aantal ondeJ:werpen te noenen waarvan ik denk dat die in 

het overleg aan de orde kurmen korreno Dat overleg komt tot een conclusieo 

Die twee rrensen per kanercentrale die zullen een bepaald advies geveno Dat hoeft 

geen unaniem advies te zi jno Het is wel zo er korren wel adviezen uit die kaner

centralevertegenNOC>rdigingo Wij denken dat een dergelijk advies rrede ter kennis 

noet worden gebracht van het voorstel als het een voorstel is aan het hoofdbestuuro 

Als het dus zeg dit voorstel wordt aangenarren en wij zeggen volgend j-ar nou we 

noeten toch naar weer tot een extra contributieverlloging overgaan dan kan ik rre 

voorstellen dat een dergelijk voorstel eerst aan dat overlegorgaan wordt voorgelegd 

Die geeft daar een rrening over en net het voorstel gaat tevens die rrening die in 

dat overleg net die kanercentralevertegenwoordigers bereikto Wij denken dat op deze 

wijze snel, adequaat en ook net inbreng van alle rrogelijke stelmen kurmen funktioo

nereno Er was nog een andere heel belangrijke zaako En dat is dat ook in het huidig 

hoofdbestuur er sprake is, het dagelijks bestuur ook van adviseurso En het is natuu 

lijk buiten kijf dat de fraktievoorzitters belangrijke adviseurs zijn van een 

hoofdbestuur 1 zoals ze dat nu ook al zijno Dan is de volgende. vraag aan de orde 

is het noodzakelijk, wenselijk en zo ja op welke wijze om ook nog andere organen 

een adviseursfunktie toe te bedeleno Daar is in het hoofdbestuur zeer uitvoerig 

over gesprokene We weten allenaal dat betreft de stichting vrouwen in de WD 

en het betreft de vereniging van staten- en raadsleden daar is door bij de 

bespreking van de voorstellen nog de Telderstichting aan toegevoegdo Daar is 

ook nog jongeren beneden de 30 jaar aan toegevoegd en de conclusie van het 

hoofdbestuur was een hele evidenteo 'IWeeledigo Aan de ene kant wil je toch 

efficient kurmen blijven vergaderen dan rroet je natuurlijk toch toch dat is 

duidelijk een relatief klein aantal rrensen ter beschikking rroeten hebben 

net een maximaal aantal leden van 13 plus een drietal adviseurs zit je toch 

al aan 16 rrenseno De gedachte van het hoofdbestuur was wanneer kan je nog een 

aantal andere adviseurs bij gaan zetten dan wordt die vergadering toch wel 

weer erg grooto Tweede gedachte was als ik dat dus niet· doe of niet helemaal 

wil doen dan geven wij hoofdbestuur heel duidelijk er de voorkeur aan om alle 

adviseurs juist in dat overleg, in die overlegssituatie te brengeno Want i.Imers 

de vertegenwoordigers van de kanercentrales zijn ook als adviseurs te beschouwene 

Welnu dat heeft dus allemaal geleid tot de onderllavige voorstelleno Essentieel 

in de voorstellen is dus het creëren van een bestuurlijk klimaat dat snel en 

doeltreffend en adequaat kan reageren op alle rrogelijke situaties en dat snel 

en doeltreffend inderdaad kan besturen en dat in zijn totaliteit door u de 

algenene vergadering naar huis kan worden gestuurdo 
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Wij hebben daar een bepaalde structuur voor :bedacht aan u is het om u daar 

over uit te sprekeno Dank u wel voorzitter o 

Dank u wel mijnheer Ginjaarso De noties zijn aan de orde en ik geef ze in 

bespreking. Wie o 

De heer de Jonge o 

Voorzitter alle respect voor het betoog van de heer Ginjaars o De argurrenten van 

de heer Oud venregen toch niet te overtuigen denk ik o Als een van de punten 

is dat de algeneen bestuursleden van het hoofdbestuur dus niet door de algenere 

vergadering worden benoerrd op dit norrent dat die minder :rrakkeli jk door de alge

nene vergadering ter verantwoording zouien kurmen worden geroepen dan is daar heel ·' 

eenvoudig iets aan te doeno Dan zijn daar procedurele maatregeleno Dan kunt u de 

benoeming toch door de algenene vergadering laten plaats vinden en dan kunt u op 

die wijze tegenoet konen aan het bezwaar wat u signaleert zonder dat u die 

structuur wijzigto Een 'bNeede punt is dat ik denk dat u de vergadering er toch niet 

geheel van overtuigd zult hebben dat het een kwestie is van een structuur die 

fout zou zijno 1k denk dat het veeleer een kwestie is van de problenen die we de 

afgelopen jaren hebben gekend van conmunicatie die tekort schieto Van disciplire 

en van vergadertechniek die tekort schieteno Zcwel als we dat horen maar dat 

neem ik dan op uw gezag aan zoals dat in het hoofdbestuur toegaat en dan zeg ik 

dan is dat in de eerste plaats te ve:rbeteren door die conmunicatie en door die 

vergadertechniek en dat vertrouwen wij u denk ik als nieuwe voorzitter bijzonder 

toe om het op die nanier op te losseno 1k beodoel net comnunicatie verbeteren ook 

de conmunicatie vertikaal door de partij heeno En ik geloof dat u daar volledig 

gelijk in heeft dat die vaak tekort schiet, maar ik denk dat u het doel volledig 

voorbij streeft je zelfs contra produktief bent als u de huidige structuur wilt 

wijzigeno Een tweede punt was dus de verc:hronicatie en het derde punt was dus 

de vergadertechnieko Een vierde punt is dat tegeoover de nadelen van de dubbel

funktie die u n:>emt, rrensen die uit en door de kanercentralebesturen "WOrden afge

vaardigd naar het hoofdbestuur en daarin zitting hebben als u dat afschaft dan 

schaft u daarnee ook een enorne geinforneerdheid af o En dan vergroot u de 

geisoleerdheid waarin het hoofdbestuur zal en kan optredeno En dat is geen 

ve:rbetering, dat is een versl.echteringo Dat beoogt u juist te venni.ndereno 

Er is geen contact neer net de basis en dat is juist in strijd net die strijd 

die u zelf voert op het ogenbliko Tenslotte voorzitter het betoog van de heer 

Ginjaars gaat nogal diep in op het overlegorgaano Hij heeft daar een aantal 

punten genoem::l maar volledig in de veronderstellende sfeer o Wij weten daar 

nog onvoldoende vano Er zijn onvoldoende duidelijke orrschrijvingen van wat 
dat: ~rlPanra~;m ~~n ?Rl nneten inhouden~ 
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En biedt wat dat betreft wat mijn oordeel betreft en dat van de centrale

vergadering in de kanercentrale Utrecht die zien daarover uitgesproken 

heeft volstrekt onvoldoende waamorg dat daardoor een vemetering zal 

worden bereikto 

Dank u wel mijnheer de Jongeo 

u hebt het woorda 

Bouma afdeling VÈStkogholt, noord hollando 

1k heb hier een boek in mijn handen en daar staat onder andere op vrijheid en 

derrocratieo Als je een van de beide elenenten zou nenen vrijheid en dan bedoel 

ik ook volledige vrijheid dan kom ik in de buurt van wat de heer Ginjaars heeft 

gezegd rechtstreekse stenming van de ledeno Het lijkt natuurlijk heel nooi 

nacht aan de leden, naar ik wil er toch op wijzen dat dat zelfs het socialisme 

niet helenaal is gelukta Met andere woorden we noeten de dem:x:::ratie er ook bij 

halen en prOOeren om dat in een goed evenwicht te brengeno 1k weet goed dat dat 

lastig is en het getal van 28 nan wat we op het ogenblik hanteren geeft dat al aano 

1k wil daarlJij oprrerken het prd:>leem net het vergaderen van 28 nan is 

uiteraard wel aanwezig naar u hebt zelf het woord efficient, effektief vergaderen 

genoendo 1k denk als iedereen een goede taakonschrijving en beheersing heeft en 

ook naar aanleiding daarvan zijn zegje doet en dat op een niet al te lange termijn 

dat het misschien wat beter vergaderd kan wordeno Fen echte effectieve vergadering 

is voorzover mij bekend pas nogelijk bij een grote van 8 mensen wat mijns inziens 

in onze structuur ormogelijk iso U geeft als oplossing aan een soort van overlegor~ 

gaan, een adviesorgaan van mensen uit de. kanercentrales en dan wel twee per kaner

centraleo Dan kam ik op een totaal van 38, wat volgens mij helenaal onwerkbaar 

iso Fen ander probleem daa.l:Dij is dat overlegorgaan neem je of wel of niet 

serieuso In beide gevallen denk ik toch dat de problema.tiek over inhoudelijke zaken 

blijft zoals die iso 1k denk dat als we kijken naar de onstandigheden waar we nu 

nee te maken hebben in de partij dat de meest werkbare :'O:rm gewoon is de huidige 

structuur en ik stel dan ook voor om die te handhaveno Met andere woorden onze 

afdeling is voor deze noties o 

MevroUN van Scherpenberg voorzitter van de kanercentrale Dordrechto 

1k heb zoals ik het net al gezegd hebt zes jaar, 3 jaar geleden 6 jaar in het 

hoofdbestuur gezeteno Het is dus niet een kwestie wat mijnheer de Jonge uit 

Utrecht zei dat het dan de laatste jaren die conmmicatie niet goerl was, want 

dus tien jaar geleden zijn 'We al begormen net die rapporten te schrijven en als 

ik rre goed herinner was Haya van Someren voor die tijd daar ook oogal nee bezig 
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om die cornnunicatie vertikaal in die partij te laten gebeurene Wij hebben daar 

enonn goede voorstellen voor gehadq enonn <pede suggesties o Samrige zijn wel 

uitgevoerd, sonmige niet, maar dat had niets te naken dat de structuur goed 

werkte net het hoofdbestuur o Want ik zat in dat hoofdbestuur en ik heb niet 

een keer generkt dat de hoofdbestuursleden die inderdaad een informatiecap 

hadden tegenover het dagelijks bestuur, ik heb het dus niet over het dagelijks 

bestuur" Het hoofdbestuur eigenlijk weinig invloed had op de besluitvonning 

van de partij" En die besluitvorming daar gaat het vandaag om en niet om die 

informatie-overdracht, maar die conmunicatielijnen zijn er wel degelijk en 

kunnen geintensiveerd wordeno Het gaat nu om de besluitvonningo En in de 

ondercentraleproblematiek is gezecjl dat wat is er nu aan de hand of de afdelingen 

werken niet of het hoofdbestuur werkt nieto En dan denk ik niet aan het dagelijks 

bestuur zoals het daar staat, maar dan denk ik inderdaad aan dat hoofdbestuur wat 

altijd zolang ik erin gezeten heb niet qua managenent en qua besluitvonning 

gewerkt heefto Waarom? Om:lat je als hoofdbestuurslid volstrekt in anbi valente 

toestand zito Je bent en karrercentralevertegenwoordiger en je noet nog, dat hoop 

je en dat denk je het hele partij besturen" 1k denk dat dit in de voorstellen die 

het hoofdbestuur nu heeft gemaakt dat er een hoofdbestuur komt wat gekozen door 

de hele partij verant!tloording afleggen aan de hele partij dan ook in die besluit

vonning kan handelen in het belang van de hele partij" En als daar natuurlijk 

nensen overal verschillend wonen door het land is dat alleen maar beter, want 

dat is de hele partij" 1k heb dikwijls voor de televisie gezeten dat ik hoorde 

het hoofdbestuur van de volkspartij voor vrijheid en dem:::>cratie heeft besloten en 

dan dacht ik h~ ik zit ook in het hoofdbestuur en ik weet helenaal van niks" 

1k denk dat dat geen goede zaak is geweesto Er werd gezegd, vandaag werd gezegd dat 

de macht bij de afdelingen noet liggen, dat dat dem:::>cratisch iso 1k denk juist 

dat dat waar iso De algenene vergadering kiest het nieUNe hoofdbestuur nieUNe 

stijl en de besluitvonning in onze partij ligt nog altijd bij de algenene 

vergadering" En de algenene vergadering delegeert de besluitvonning aan het 

hoofdbestuur o En dat kon niet toen die kanercentralevertegenwoordigers daarin 

zitten want dan had de algenene vergadering niets over te vertellen a 1k denk dat 

het heel juist is als je de besluitvorming bij de algenene vergadering legt17 dat 

de algenene vergadering ook delegeert naar het hoofdbestuur, maar dat ze dan 

ook die hoofdbestuursleden direkt kunnen kiezen en weg kunnen stureno 

Informatie-overdracht is een heel andere zaako Dat is de comnunicatieproblenen 

die er net genoern:i werden" Informatie-overdracht is denk ik net deze voorzitter 

die al drie keer bij ons in de karrercentrale is geweest en ook net de afdelingen 
gepraat heeft dat gaat inderdaad hangt van de nensen af die dat invullen" 
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Het gaat vandaag en dat zal dan in de conmissie van overleg ook heel goed tot 

stand kurmen karen, want wij karen dan net hoop ik een man per kanercentrale 

ook onderling overleg en dan kun je ook de achteman horene Want ik denk en dat 

wil ik ook rx:>g even zeggen de conmissie van overleg, in de conmissie van 

overleg kan het hoofdbestuur nieUNe stijl veel neer informatie van de 

achteman krijgen dan het ooit in het hoofdbestuur gebeurd iso Want laat nen 

nen weet niet wat er in het hoofdbestuur gebeurto Je kan de informatie van je 

achteman niet kwijt want er is geen tijd voor, dat werkt gewoon allenaal nieto 

En wij hebben een managenent, bij mijn afdeling in de kanercentrale wordt 

oonstant door de afdelingen gevraagd we rroeten neer managenent in de partij 

hebbene Ik herinner ne net alle calamiteiten die we gehad hebben dat mijnheer 

de voorzitter die toen nog dagelijks bestuurslid wa s laten we nou eens 

ophouden over managenent te praten17 laten we nou beginneno Er ligt nu een 

prachtig voorstel laten we nou proberen om het managenent efficient te naken 

net dit voorstele Dank u welo 

U hebt het woordo 

Delvaux uit Zeisto 

Ik vind een van de argumenten van de heer Ginjaars belangrijker dan de andereo 

Narrelijk het feit dat de regionale vertegenwoordigers in het hoofdbestuur door 

de kanercentrales worden aangewezen en in zoverre niet verantwoordelijk zijn 

voor de algenene vergaderinga De heer de Jonge heeft daar al terloops op 

gewezen en ik zou het toch willen aanscherpen dat dat te vernelpen is door een 

figuur die bij mijn weten als ik ne goerl herinner in de jaren 60 ook gegolden 

heefto Dat nanelijk de regionale vertegenwoordigers op voorstel van hun onder

scheiden kanercentrales door de algenene vergadering werden benoenrlo Ik betreur 

het dat dat alternatief niet expliciet door het hoofdbestuur op tafel is gelegd 

oorlat dan een bezwaar tegen de huidige structuur wat ik verreweg het belang

rijkste virrl vrij gemakkelijk zou kunnen worden opgeheven en de overige bedenkingen 

die hier geventileerd worden zouden kunnen wo:rden ontzien. En daar wilde ik 

toch expliciet op wijzeno 

Dank u wel mijnheer Delvauxo Gaat UN gango 

Dank u voorzittero Ik zou in de eerste plaats het betoog van de heer de Jonge uit 

Utrecht van harte willen ondersteunen dat bespaart mij nu een hoop tijdo Ik 

zou er twee dingen rx:>g uit willen lichteno Onder andere naar aanleiding van 

het betoog van nevroUN van Scherpenberg o Ik heb naar aanleiding van haar ve:r:haal 
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dat heeft mij gestel:kt in de opvatting dat als een radartje in een apparaat niet 

wel:kt ja dan het apparaat niet weggooit maar het radartje dat je dan hooguit 

wat oliet en dan verder gaat net het apparaato Dan zou ik toch ook nog een ding 

uit het betoog van de heer de Jong nog eventjes eruit willen haleno Dat is 

dat artikel 27 o3 het overlegorgaan zoals u beoogt in UN statuutvoorstelleno 

Het is al eerder geconstateerd dat dit een vaag gebeuren iso De heer Ginjaars 

heeft aangekondigi ja wij vullen dat later nog wel in gehoord de discussieo 

Maar laten wij ons we realiseren dat wij vandaag statuten vaststellen en vandaag 

dus wel of nie- artikel 27 o3 vaststellen waar niets staat over termijnen en 

over organen die wel of niet nee kunnen beslisseno En in dat verband nog even 

het volgende o Op dit norrent kunnen regionale vertegenwoordigers in het hoofd

bestuur kunnen op dit nonent nee beslissen omtrent bijvoo:rbeeld kandidaatstellings

procedures o Het adviesorgaan wat straks gaat ontstaan kan dat nieto 

Voorzitter ik denk en daar rond ik nee af dat uw voorstel op korte en lange 

termijn weleens veel konsekwentles kan hebben en mijns inziens teveelo 

.MevroUN van Dijk o 

Voorzitter bij interruptlee Ik wou even duidelijk stellen dat' wij hier vandaag 

geen statuten vaststelleno Want dat komt pas in een later stadium en ik denk 

dat daar ook verdere uit.wel:king gegeven wordt aan nogelijke vonren van advies

organeno Wij besluiten vandaag als ik het goed heb tot voorstellen tot statuten

wijziging die begin volgend jaar in de algenene vergadering worden behandelde 

Er wordt voor alle duidelijkheid wel vandaag besloten over de statutenwijziginga 

Vandaar de 2/3 neerde:rheido Treden pas in werking nadat we naar de notaris 

zijn geweest en dat is }?er 1 januari begrijp ik of daarna is het voorstele Daar 

mag geen misverstand over bestaano 

De heer WiJ.rcer heeft het woordo 

Voorzitter een jaar geleden zaten wij in l.eeUNarden bij elkaar in de algenene 

vergaderinga Daar was een sfeer die zeer voor zichzelf sprako Ik roep hem graag 

even in herinnering en die was de voedingsbodem voor de behandeling van een 

notie die door den Haag is ingediend en die verder zonder stenming algeneen is 

aangenoneno De drie elenenten waarop het partijbestuur in feite het hoofdbestuur 

werd aangesproken waren de boodschap, de leiding en de betrokkenheid van onderopo 

Deze voorstellen die er nu liggen van de zijde van het partijbestuur net 

betrekking tot reorganisatie van het hoofdbestuur worden door den Haag begrepen 

als een concretisering van de wens die destijds een jaar geleden door de 

algenene vergadering is ui tgesprokeno 
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Het zou naar mijn en naar de haagsche overtuiging volstrekt inkonsekwent zijn 

om nu ineens te preberen dit niet zo te begrijpeno Het is naar mijn gevoel en 

dan zeg ik het net mijn eigen woorden maar even een bedoeling om nu te 

konen tot een versterking van de leidinggeverrle structuur onder ui tdrukkelijk.e 

voo:rwaarde dat de afdelingen en centrales daar zo goed nogelijk in herkennen 

en bij betrokken voeleno Het is wat mijn voorgangster nevrouw van Dijk al zei 

het gaat nu om het beginselo Zo wens ik dat ook naar voren te schuiveno 

De detaillering daarvoor zien wij elkaar ongetwijfeld in een volgende algenene 

vergad.eringo Vairlaar dus ook dat den Haag erop wil aandringen dat nu net het 

beginsel zoals het partijbestuur dat naar voren schuift in te stelmeno 

De heer Haa:fk.ens o 

Voorzitter ik ingaan op een paar zaken die gezegd zijn en dat is narrelijk dat in 

begin gesproken is dat een onvoldragen voorstel iso lk denk dat dat absoluut 

niet waar iso lk denk dat in de partij er heel goed over is nagedachto En ik 

denk dat nen onrecht doet aan nensen die preberen om principieel heel principieel 

de WD een betere structuur te geveno Dan verder wordt er gezegd voor de voor

standers die zeggen we noeten niets veranderen het is conmunicatie, discipline 

vergadertechniek allemaal verl:>etereno Mijnheer de voorzitter lapmiddelene 

Wat er ook gezegd is over de olie van de radertjeso Mijnheer de voorzitter 

wat er gaande is dat noet niet geolied wordeno De versnellingsbak noet vernieuwd 

wordeno Daar zijn wij aan toeo En dan wil ik mijnheer de voorzitter een heel 

groot cx:>rrpli.nent maken voor de heer Ginjaars die ruim een jaar geleden die 

partij is doorgegaan en die geanalyseerd heeft en gezien heeft wat er in die 

partij altijd gebeurd iso lk wil een dringend beroep doen op de algenene 

vergadering mijnheer de voorzittere Algenene vergadering grijp je kanso 

Probeer nou als WD eens een beetje vooruitstrevender te zijno Wanneer wij zeggen 

een vroeger geoorren besluit was goed dan handhaven wij dato De ondercentrale 

bijvoorl:>eeldo Als wij zeggen de andere besluitennoeten nou eens hersteld worden 

dan gaan wij er op afo Darres en heren toon nou een beetje noedo En ik wil ook 

een beroep doen op die afdelingen die misschien zich in de kanercentraleverga.dering 

en niet helemaal volledig geinfonreerd zijn en die infonnatie vandaag wel krijgene 

Vergeet je mandaat en doe datgene wat de VVD ncxlig heeft geef een goed krachtig 

partijbestuur o 

Mevrouw Busemano 

lk wil de zaak van een klein beetje andere kant benadereo lk ben nanelijk zelf lid 

van dat hoof<fuestuur waar we alsmaar over prateno lk kan dus uit ervaring ·spreken 

hoe het daar is o lk wil beginnen net te zeggen dat we een verdraaid goede 
unnr7.irr~r hdhhPn in n~r 
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En rrede daarom zal het misschien zijn dat het iets minder slecht gaat dan het 

anders zou gaan" Dat weet ik niet ik zit er pas een jaar ino Ik weet alleen 

dat het er geen slagvaardige club is, dat het niet snel werkt zoals vaak al 

gezegd is hier en dat de besluitvo:rming noeizaam is en dat er ook prcblerren 

zijn net de twee pettenzaak. Dat je eigenlijk niet weet welke verantwcordelijk

heid je hebt als hcofdbestuurslido Deze dingen zijn hier al een paar keer 

gezegd" Ik vat ze nog even kort saneno Mijn conclusie is dan ook dat het beter 

is om dit hoofdbestuur cm te vonren tot een hoofdbestuur zoals wij zelf als 

hoofdbestuur hebben voorgesteld 17 maar ik wil daar nog een persconlijke noot 

aan toevoegeno Ik vind het zo erg jamrer om eruit te gaan 17 om eruit gegooid te 

worden zal ik maar zeggen" Ik heb het toch leuk gevonden ondanks alles o 

Ja je ziet nog eens wat, je bento o o o o o, maar ik kan u duidelijk zeggen dat zijn 

dus twee erva.ringeno Enerzijds het is beter cm het om te vorrreno Anderszijds 

ik vind het gewoon jamrer ma.ar het noet gebeureno 

Persoonlijke verklaring" De heer Maijer heeft het woordo 

Dank u voorzittero Met alle respect voor de voorliggende voorStellen van het 

hcofàbestuur zou ik een paar dingen op willen nerkeno Eerstens in dit land 

kennen wij een bestuurslaag die op dezelfde wijze tot stand kamt als ons 

hoofdbestuur o We kennen nanelijk een tweede kaner die direkt gekozen wordt 

en we kennen een eerste kaner die getrapt gekozen wm::dto In ons hcofdbestuur 

speelt zich eenzelfde scort van systeem afo Wat mij in hoge ma.te veibaast is 

dat het hoofdbestuur bij het vorige voorstel nanelijk dat over de ondercentrales 

onmiddellijk us lands bestuursstructuur emij haalde en iets riep over een 

vie:rde bestuurslaag die we hier niet haddeno Datzelfde hoofdbestuur doet het hier 

nou uitgerekend niet en dat vemaast ne op de eerste plaatso Op de tweede plaats 

is het zo dat wanneer er iets aan camumicatie ma.nkeert wanneer er iets aan 

bestuurslijnen mankeert en dat is denk ik de achtergrond van de voorstellen van 

het hoofdbestuur dan is een veel voorkarende truc waarnee ik niets wil afdoen 

aan uw voorstellen om dan maar aan de structuur te gaan zitten sleutelen de ou:le 

ovemco:rd te gooien en de nieUNe te bedenkeno Er is nog niema.nd die mij ervan 

heeft leurmen overtuigen dat deze structuur slecht iso Hij werkt slecht dat is 

iets anders, maar dat doet niet af aan het feit dat de structuur op zich 

heel goed is., Zeker wanneer we praten over invloed en net nane kennis van 

afdelingeno Ik z-u aan alle afdelingen willen vragen in hoeverre zij het gevoel 

hebben dat ze beter vertegerMOOrdigd zou:len zijn wanneer zij in een algereene 

vergadering alle bestuursleden zouden kiezeno Ik ben ervan overtuigd dat de 

neeste afdelingen juist beter op de hcogte zijn doordat zij via hun kaner-
CPnt-rr~ 1 P nrll'W hi; n::~t- hmi=nhP!=:rlmr '7.Ï ;n hPt-rrik-ke>n 
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Veel nauwer dan ze dat in t:W voorstel zouden kunnen zijne Daar wil ik nee 

afronden voorzittere 

~vrot:W gaat t:W gange 

Mijn naam is Blom ik kom uit Geldrope 

Voorzitter mag ik een voorlJeeld noerren waaraan we ons missdlien zouden kunnen 

spiegelene De stochting Brabants landschap heeft een dagelijks bestuur van 5 

ledeno Een hoofdbestuur van ongeveer 12 ledene Een algeneen bestuur van 

ongeveer 50 ledeno lk denk dat als u te rade gaat bij de stichting Brabants 

Landschap en t:W adviesorgaan zou kunnen omtoveren in een algeneen bestuur dat 

u dan misschien veel beZW'aren zou wegnenene 

Dank u wel nevrouw Blom. 

Mijnheer de Haze Winkel.mano 

Voorzitter het hoofdbestuursvoorstel is overruigend gedaan door het hoofdbestuure 

Dat hoofdbestuur waarin de regionale vertegellNOOrdigers 2/3 van het aantal 

stemren vertegerlrloordigeno lk vind dat heel erg belangrijk dat te ronstateren 

dat dat hoofdbestuur dus daar zelf een heel duidelijke mening over heeft en nen 

weet dat heel goedo lk ga niet alle argumenten hemalen die er al zijn genoem:lo 

lk wil er nog een aspect aan toevoegen en dat is het aspect van de bijzondere 

groepeno Dat is op dit norrent niet aan de ordeo We zullen daar nog later over 

konen te spreken als deze noties worden ve:rwo:rpen17 maar ik wil alvast nu wel 

zeggen dat de afdeling den Haag van nening is dat een aantal van die bijzondere 

groepen in het hoofdbestuursvoorstel zullen neeten worden ingebrachte Dat wij 

dan ook nu tegen dit voorstel zullen stemren om de zaak af te wijzen, maar dat 

wij vervolgens wel ons best zullen àoen om de opdracht van onze ledenvergadering 

zo goed rrogelijk uit te voerene Dat dat hoofdbestuur wat breder is sarrengesteld 

dan dat in het enge voorstel het geval ise Dat aspect ~t wil ik dus net nane 

merren dat komt nog aan de orde voor alle duidelijkheide 

Dat is duidelijke 

De heer Schuddeboome 

Dank u welo Mijnheer de voorzitter ik ben iets niet gaan begrijpen en dat is 

een gedeelte van die regionale vertegenwoordiging in het hoofdbestuur die kunnen 

niet is er aldoor gezegd naar huis gestuurd worden door de algenene vergadering e 

Als ik hier artikel en dan mag u het e:rbij ve:rbeteren artikel 30 lid 1 van de 
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statuten daar staat in dat het hoofdbestuur doet rekening en verantwoording van 

het gevoerd bestuursbeleido Daar hangt niet alleen financien, daar hangt alles ino 

Dus we hebben zeer zeker wel een wapen als ik het even zo rna.g n.oenen een wapen 

in de hand om dat hele hoofdbestuur naar huis te stureno Dat hebben we gezien 

dit boeko Ja er wordt nee gezegd, rna.ar dan wil ik het graag horen want als ik het 

mag ik het even voorlezen hoe het er staato 

Nou als u kan ve:rwijzen o 

Nee een p-ar regels maar o Het hoofdbestuur doet in de jaarlijkse algenene 

vergadering rekening en verantwoording over zijn in het afgelppen boekjaar 

gevoerd bestuuro En een bestuur is niet alleen financien dat is alles natuurlijke 

Dus alleen al aan de hand van dit artikel kurmen wij ook de mensen uit de kaner

centrale naar huis stureno Dat is dus persoonlijk even mijn opvattingo 
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Dan nurrnero 2 de slagvaardigheide Wanneer wij gaan beginnen aan die adviesraad 

waarin 19 kanercentrales 2 twee nensen sturen is 38 man elk orgaan dat 

zichzelf respecteert zal heus niet zo over zich heen laten lopeno Dus een 

bestuur zal dudltig rekening neeten houden net dat adviesorgaano Dan kun je 

zeggen dat schitterend, naar dan krijg je nog nîet zo erg slagvaardigere 

Ik denk eerlijk gezegd dat het minder slagvaardig gaat worden Dank Uo 

De heer Dees heeft het woord, gaat uw gango 

Dees voorzitter kareercentrale Groningeno 

Het feit is wij zijn hier op een vergadering bijeen geroepen door het hoofdbestuur. 

Praktische rroeilijkheid zoals bij alle vorige vergaderingen is het hoofdbestuur 

zit niet op het toneel o Het is te grcx::>t om hier voor deze vergadering verant

woording af te leggeno Hetzelfde hoofdbestuur heeft de rroed gehad wat erg pijnlijk 

is Oftl het voorstel te doen om zichzelf beduidend te verkleinen, van structuur 

te veranderene Ik denk dat we daar ook gewicht aan rroeten hechteno Ik vind net 

narce waar wij weer verkiezingen naderen waar wij ook naar andere toe daaàkracht 

uit rroeten stralen dat wij uw voorstel voor een klein daadkrachtig bestuur 

van harte rroeten steuneno 

U hebt als laatste het woord en daarna is het woord aan mijnheer Ginjaars o 

Mijn naam is van der Laan van de afdeling ter Aaro 

Er werd inhoudelijk al over bepaalde groepen gepraat om het bestuur toch kleiner 

te maken en dan toch weer over te gaan tot bepaalde groepen toe te lateno 

Nu denk ik dat in eerste instantie een kareercentrale dan misschien ook een 

speciale groep zou zijno Ik denk aan de vrouwen in de WD, andere groeperingen die 

in de WD zitteno Maar ik denk dat al die groepen ook vertegenw-ordigd zijn in 

de algenene ledenvergadering o Op het rrarent dat we dus de bestuursleden laten 

kiezen door de algenene vergadering denk ik dat als een groepering zich dan wil 

laten profileren in een bestuur dat het zich geHOOn zal rroeten profileren in 

een algenene ledenvergadering en op die manier trachten om in een daadkrachtig 

bestuur te zitten en inderdaad op dat norrent vertegernNOC>rdigd te zijno 

Ik heb gezegd de praktijk is wel anders en ik vrees dat ik ne da.arl>ij aan neet 

sluiten dat het juist voor die drie groeperingen die ge:ooemi zijn die een van 

de neest aktieve achterbanstukken van de WD vonren dat die juist alleen kunnen 

funktioneren door direkt oontact net het bestuur o En dat daarnaast zij allen 
ook zullen funktioneren als algeneen WDlido Maar ik denk dat als je irrlerdaad 
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wat de heer Ginjaars zei dat je nu een snel, doeltreffend en adequaat bestuur 

wil hebben dat als je die buitengewone groepen eruit laat wel een snel bestuur 

krijgta Maar niet doeltreffend en adequaat funktionerendo 

Dank u welo Het woord is nu aan de heer Ginjaars die zal antwoordeno 

Voorzitter danes en heren ik wil graag ingaan op alle oprrerkingen die genaakt 

zijno Een gedeelte van het antwoord wat ik zelf had kunnen geven dat is door een 

aantal UNer gegeveno lk ven~ijs net nane naar nevroUN van Scherpenberg en de 

heer Haafkens en een huidig bestuurslid nevroUN Busemano Zij hebben denk ik op 

een niet misverstane wijze vanuit eigen ervaring een aantal argunenten aangegeven 

op grond waarvan nede dat hoofdbestuursvoorstel tot stand is gekaneno 

lk ga dus op deze algenene problema.tiek verder niet in, maar wil wel aandacht 

geven aan een aantal andere oprrerkingen die van UN zijde zijn gerraakto 

De heer de Jonge die zegt ja Ou::1 heeft inderdaad nietgewonnen dat is juisto 

Hij heeft dat indertijd ook erg vervelend gevondene De heer de Jonge en de heer 

Delvaux die zeggen ja kan je dat oou niet op een andere wijze doene Kan je nou 

niet naar een situatie gaan waar de kanercentrales een voordracht doene 

Dan kiest de algenene vergadering e Dat is inderdaad een rrogelijkheido We 

hebben dat ook heel duidelijk ovenlogene Maar wij zijn toch van nening dat je 

dat niet zou noeten doene Om de doodeenvoudige reden dat net zoals nu een algereene 

vergadering welliswaar kan zeggen dat het beleid van het hoofdbestuur wordt 

afgekeurd en er dan vervolgens op dit nonent 9 en volgend jaar 7 zoudennoeten 

aftreden en de andere 19 rustig blijven zitten als zij van nening zijn dat de 

algenene vergadering ten onrechte heeft gezeg:l dat het beleid te ven~erpen is o 

Net zoals deze situatie ontstaat er dan een andere gewrongen situatieo En 

dat is nanelijk deze dat als die algenene vergadering beslist op basis 

van een voordracht van kanercentrales en datzelfde geldt uiteraard ter zaak 

voor de bijzondere groepen en die algenene vergadering zegt wij zijn het niet 

eens net jullie beleid ga maar naar huis dat er dan in principe een conflict

situatie kan ontstaan tussen de algereene vergadering en die kanercentrale 

waaruit die betreffende leden afk.onstig zijne Imrers die hebben voorgedragene 

En dan kan dus in principe een dergelijke conflictsituatie ontstaano En wij 

denken dus dat dat niet juist is o Dan heeft de heer de Jonge gezegd ja die 

conmunicatie door de partij heeno En ook nevroUN van Scherpenberg heeft daar op 

gewezeno Ik denk dat je inderdaad die twee dingen toch uit elkaar noet houdeno 

Je zou toch uit elkaar noeten halen de besluitvonning, de wijze waarop zoun bestum 

dat hele landelijke gebeuren funktioneert en de corrmunicatie van dat landelijk 
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niveau naar omlaago En natuurlijk is het zo dat je nu via hoofdbestuursledenu 

kanercentrale 17 ondercentrales die dan in de kanercentralebestuur zijn vertegen

woo:rdigd via ondercentralebestuur waar de afdelingen dan weer in zijn vertegen

woordigd een corrmunicatielijn naar beneden hebbene Maar weet u die beschrijving 

doet mij dan altijd denken aan de bekende grap u weet het allernaalo Als je tien 

nensen op een rijtje zet en je zegt, je fluistert de eerste wat in en je gaat 

luisteren wat er dan vervolgens bij die tiende eruit komt nadat ze het hebben 

àoorgegeven dan zit er een eno:rrre misvorming ine En ik ve:rwijt het geen kaner

centralebestuur en geen ondercentralebestuur o Dat is gewoon een feit van ons 

nenselijk leven zo zitten we nou eermaal in nekaar e Met andere woorden die 

comnunicatie is er wel, maar rrevrouw van Scherpenberg heeft dat ook heel duidelijk 

gezegd die is niet adequaato Daar zitten misvormingen ino Daar treden vertragingen 

ook in opo En wat wij dus ook willen en daar zijn we dus al nee van doende is om 

die comnunicatie van het hoofdbestuur naar karrercentrales en ondercentrales 

afdelingen en de leden en ook de kiezers om dat veel direkter te gaan doen. 

Daar is denk ik veel aan gelegen om dat te doene Daar korren we dan denk ik 

in de rest van de dag nog weleens een keer op teruge Maar dat is uitennate 

belangrijke En ik denk eerlijk gezegd dat wanneer een hoofdbeistuur niet neer 

bestaat uit rrensen die uit de kanercentralebesturen korren, naar je wel introduceert 

tegelijkertijd die overlegstructuur van waaruit ook informatie naar beneden gaat 

druppelen want anders heeft het geen zin een dergelijke overlegsfeer te 

structureren dat je in feite geen verandering bereikt ten opzichte van de 

huidige situatieo En dat je aandacht bij de informatieverstrekking in die 

vertikale informatieverstrekking nou juist vanuit dat hoofdbestuur op een andere 

heel direkte wijze rroet worden geregelde En als u dan tegen mij zegt nou ga dan 

naar het hoofdbestuur geen of het hoofdbestuur nieuwe sarrenstelling die krijgt 

zo niet direkt de infonnatie vanuit de partijo Dan zeg ik ja maar ik hoop 

niet dat de hoofdbestuursleden het erg vinden, maar het hoofdbestuur als 

geheel op dit norrent niet op de hoogte is van wat er in het hele land als 

geheel gebeurto Want er staat nooit een agendapunt bij de hoofdbestuursvergadering 

informatie uit de karrercentraleso Staat er niet op is nooit geweesto 

Dus ook hier krijgen we ook juist àoor dat overlegorgaan weer duidelijk dezelfde 

situatie en is er geen verandering status. Maar wel stel je dat hoofdbestuur in 

staat om zeer adequaat te reagereno Goed dat overlegorgaan de heer Talrra heeft 

dat gezegd en ook enkele andere hebben dat gezegd dat is veel te grooto 

Wel ik denk voorzitter darres en heren dat wanneer u deze noties afwijst en 

wij dus aanstonds verder gaan net de artikelgewijze bepreking dat u alle 

gelegenheid hebt als u dat echt vindt om daar verandering in aan te brengene 
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Althans de algenene vergadering ervan te overtuigen dat er andersoortige beslis

sing nodig iso En datzelfde geldt uiteraard ter zaak ik kijk even naar de heer 

Haze Winkelman ook voor de bijzondere gt:Oepeno En zal dan de algenene vergadering m 

rroeten overtuigene En dat is denk ik een kwestie van nonnale beslui tvonning 

van het ik zou haast zeggen geneen overlego Dat rroet allemaal kunneno 

Dan tenslotte voorzitter nog een enkele oprerking ook in de richting van de 

heer Meijer die ook over de conmunicatie had gesprokene Die zegt ja ve:rwonderlijk 

dat er nou geen vergelijking wordt gernaakt net die tweede en eerste kaner o 

Ja rraar ik denk dat dat onze staatsinridlting wat anders in elkaar zit dan 

de inrichting aan onze topo Want die tweede en die eerste kaner die funktioneren 

naar elkaar., En ik kan ne rroeilijk voorstellen dat er eerst een DB is en vervolgens 

een HBo Het sluit een beetje aan bij een oprerking van nevrouw Blan die zegt 

ja kijk nou eens naar het Brabants Landschapo Ik denk eerlijk gezegd dat je dan 

voorbij gaat aan de rrogelijkheden om tot een~ adequate besluitvonning te 

karen., En en dat is denk ik voor een politieke partij erg belangrijk dat dan veel 

neer de situatie zal gaan ontstaan dat die veel verschillende bestuurderen of 

verschillende niveau as in de situatie karen waar nevrouw van Scherpenberg op 

doeldeo Toen zei zij ja dan hoor ik over de radio dat het hoofdbestuur dit en 

dit heeft gezegd en ik zit er zelf bijo Met andere woorden als je deze structuur 

gaat kiezen dan zul je vanuit die verschillende organen veel neer rroeten delegereno 

Veel neer rroeten delegeren net alle nadelen van dieno Zeker voor een politieke 

partij o lk. denk voorzitter dames en heren oh ja ik rroet natuurlijk nog even 

twee dingen zeggene Dat is in de eerste plaats in de richting van de heer Wilde e 

Ja inderdaad ik dank ook een van de artikelen in vrijheid en derroeratle is heel 

expliciet ook bij deze beschrijving van deze structuur veiWezen naar de notie 

die vorig jaar is ingediend door de afdeling den Haag o In de tweede plaats nevrouw 

van Dijk het gaat over de ingango Er staat in de voorstellen dat er nu over 

beslist rroet 'WOrden maar dat het pas ingaat, dat deze statutenwijziging pas 

zijn beslag krijgt dat wil zeggen effectief wordt op het norrent dat het 

nieuwe hoofdbestuur dat wil zeggen hoofdbestuur nieuwe sarrenstelling door u gekozen 

is in personeno Dan pas gaat het in en dat betekent dus over ruwweg een jaaro 

Ik rroet daar nog bij oprerken het volgende dat we hebben geneend dit zo te 

rroeten doen en niet aanstonds nog te rroeten ingaan op de vraag wat is nou de 

taak van zo'n overlegorgaane Wij vinden narrelijk dat en zo'n taak niet expliciet 

in de statuten rroet worden beschrevene Die rroet in een ander reglenent worden 

beschreven. En er staat eveneens in de statuten algenene vergadering dat u dat 

soort reglenenten rroet goedkeurene Die krijgt u dus nog voor ogeno U kunt daar 

ook dus als u dat nodig vindt nog wijzigingen in aanbrengene 
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Dank u wel mijnheer Ginjaars o Ik wou eigenlijk nu de voorstellen of de noties 

in sterrming brengen, maar u wilt graag nog het woord voereno 

Ik wil graag reageren even op het verhaal van mijnheer Ginjaarso Ik ben rrevrow 

van Lireburg Stierurn uit de Bilto Ik zou kunnen zeggen dat ik in verschillende 

organen zit of gezeten heb en daaruit spreek, maar ik spreek liever als gewoon 

WDlido Ik ben niet erg gelukkig net het verhaal van mijnheer Ginjaarso 

Ik denk dat het geen overtuigend verhaal is an het stardp.mt van het hoofd

bestuur te ondersteunene Daa:rbij denk ik dat de verschillende hoofdbestuursleden 

die hier achter de microfoon gestaan hebben duidelijk achter de gordijnen 

hebben laten kijken wat betreft hun eigen funktionereno En dat zegt neer over de 

personen die in een bestuur funktioneren dan over de structuur van een geheel 

bestuuro Dank u welo 

Dan de heer Ginjaarso 

Ja voorzitter het enige wat ik hier op zou kunnen zeggen is dat ik rrevrouw 

gaarne zou willen aanraden het zogenaarrrle blauwe dikke boek te lezen waar alle 

stukken die sinds 1962 over deze problematiek zijn gepubliceerd 26 narrelijk 

26 jaar dus staan en waaruit duidelijk een teneur spreekto En die teneur is door 

verschillende afgevaardigden hier heel duidelijk weergegeveno 

Dank u welo Darres en heren ik wou nu de noties in stemming brengen en ik denk 

dat het het beste is an de eerste dat is nurmer 451 van afdeling Schayk blz 176 

die is heel kort an die in stenm:ing te brengen a Ik lees hem voor o 

De 41ste jaarlijkse algenene vergadering wijst de voorstellen van het hoofdbestuur 

geagendeerd onder agendapunt 8 af o Ik leg aan u voor die notie en vraag degene 

die voor die notie zijn blauw nu hun kaarten op te stekene Tegen blauwe 

Voor wit, tegen wito Voor oranje, tegen oranjeo Dank u wel, daarnee kan ik 

concluderen dat die notie en daarnee ook die andere noties zijn veiWorpene 

Ik geef graag weer de leiding van de vergadering over aan de partijvoorzitter 

endaannee is de behandeling van dit punt van de agenda voor een kort norrent 

geschorste 

Ik denk dames en heren dat de heer Cbstelten best ook nog even voorzitter had 

kunnen blijven van uw vergaderinga In elk geval het is mij een groot genoegen 

om thans bij u aan te kondigen confonn de agenda de heer Nord de voorman van 



onze WDliberalen in het europees parlerrento Mijnheer Nord u heeft het woordo 

Mijnheer de voorzitter danes en heren het was neen ik Heinrich Heine die 

verklaarde naar Nederland te zullen verhuizen als hij uit betrouwbare bron 

zou vernem:m dat het einde van de wereld nabij was o Want in ons land gebeurde 

i.mrers al tijd alles veel later. Sinds de tot stanàkoming van de euro:pese 

akte in 1986 heb ik vaak aan deze wat cynische naar grote duitse dichter 

noeten denkeno OVeral an ons heen barste het ve:rbale geweld geweld los over 

het grenzeloze europa tegen het einde van 1992e Maar Nederland bleef onbewogene 

Men schreef wel over de canpagnes die in Engeland, Frankrijk, Duitsland en 

andere landen op stapel werden gezet., maar nen repte niet van het eigen lando 

Kennelijk was er enige tijd voor nodig an het sinds jaren bij ons min of neer 

dood verklaarde europaweer tot leven te wekkeno En tenslotte gebeurde het ook 

hiero De magische datum van 1992 heeft zijn intrede gedaan in onze vaderlandse 

discussie o Werkgever, werknerrers, kaners van koophandel zij allen gaan congres

seren over de gevolgen van 199 2 voor hun sektor e Scmn:i..ge spreken primair over 

de kansen die het wegvallen van de grenzen zal biedene Andere maken zich vooral 

bezorgd over de gevaren die ze er in ziene Maar allen zijn door de 199 2 koorts 

bevangeno Dat is op zichzelf goed hoewel eigenlijk toch merkwaardige Het bewijst 

opnieuw hoe weinig de politiek zich aantrekt van de wetten van de logicae 

Want waaran noet nen zich nu zo OIMindeno OVer het feit dat wij een afspraak 

hebben gemaakt in 1986 am ons nu eindelijk te gaan houden om nu eindelijk te 

gaan doen dat toen wij ons al in 1958 bij de verdragen van Rone hadden verplichte 

Maar goed het belangrijkste is dat het nu echt lijkt te gaan gebeuren en dat 

het eno:rne konsekwentles zal hebben voor allene Tijdens de econanische debatten 

in de tweede kareer eind maart van dit jaar heeft Joris Voorhoeve de kern van 

de zaak klassiek gefonnuleerde Hij doet dat wel neer. Hij zei Nederland zal 

geen nationale staat in de oudexwetse zin naar een regio zijne Een kruispunt 

van econanisch en sociaal verkeer waar inwoners en bedrijven uit andere 

landen zich vrij kunnen bewegeno Wil die vrije binnenmarkt geen ontwrichtende 

naar een sti.Irulerende werking op onze sanenleving hebben dan rroeten wij ons 

in de korrende jaren snel aan onze omgeving aanpassene De konsekwentles voor onze 

wet en regelgeving en ons kostenniveau zijn gigantische Einde citaate Zo is het 

inderdaad en dat betekent dat wij als nederlanders en als liberalen enkele 

vragen noeten stellen en ook trachten te beantlNoordeno De eerste is is Nederland 

klaar voor 1992o En de tweede is de WD zijn de europese liberalen daarvoor klaaro 

Op deze vragen wil ik graag een ogenblik ingaane Is Nederland klaar of beter 

gezegd kan ons land ervoor zorgen tijdig klaar te zijne Het antwoord is jao 

Maar niet zonde:rneer o 
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Er neet wel nog het een en ander gebeureno Boven alles geldt dat het financieel 

sociaal economisch kabinetsbeleid dat wij thans voeren net kracht noet "WOrden 

voortgezeto Wij lopen bepaald oog niet aan de kop in Europao Onze economische 

groei neet oohoog en onze werkeloosheid omlaage Daarom neeten wij vasthouden 

aan de eis van inkr.inping van de collectieve sektor, belastinghervo:rming en 

industriële investering en vernieUNinge Alleen een beleid zoals de WD dat 

voorstaat kan daarvoor zorgene Maar er is neer dalfes en heren dan alleen onze 

ecooomie o Het gaat ook en het gaat vooral om de ontwikkeling van onze rrenseno 

Is ons nationale onde!Wijs zo ingericht dat wij ons kunnen neten net datgere 

waar andere hun jongere gereratie nee toerustene Hans Wiegel zei laatst al tegen 

ons kindervriendelijkheid prachtig, naar ook wel leren lezen, schrijven en rekeneno 

En daarnee zijn we er oog niete Was er niet een tijd dat wij trots waren op 

ons talenonde!Wijso Dat er zeer vele Nederlanders een prachtige uitgangspositie 

gaf in het internationale verkeer o Met de verschraling in ons onde:rwijs op dat 

punt heeft nen onze jonge nensen een slechte dienst bewezene Het zal nodig zijn 

dat ik corrigerende maatregelen ga nerrene En ook in nog algenenere zin dienen 

wij ons onde:rwijs kritisch door te lichtene Nederland regiou kruispunt, ontrroetings 

centrum in een steeds naUNer vervlochten europese sarrenleving'e Ja. maar onze eigen 

nationale culturele identiteit willen we niet opgevene Niet onrlat ze de onze 

is, maar ook ondat zij een belangrijke loot is aan de europese stamo De inbreng 

in de europesebeschaving waar wij trots op zijne Zij vonnt een verrijking van 

de europese plurifo:rmiteit zoals ook het eigen karakter van onze :partnervolken 

dat doeto Een volk dat leeft rouwt aan zijn toekonsta Wat ieder weet die weleens 

op de afsluitdijk is geweesto Maar een volk dat leeft en aan zijn toekonst wil 

bouwen is zich ook bewust van zijn verledeno Waaroma Naast talen graag ook een 

behoorlijke kennis van onze eigen geschiedenis en de plaats daarvan in het 

europese en het wereldgebeurene Driehonderd jaar geleden in 1688 staken onze 

stadhouder Willem de derde en zijn vrouw Ma:ry over naar Engeland om daar gezarren

lijk de troon te bestijgene Een belangrijk norrent in de europese geschiedenise 

Want het zette de voet dwars aan de hegorroniale strevin9Bn van het toennalige 

Frankrijke Het versterkte rovendien de rechten van het britse parlerrent en· 

liet aldus de weg open voor de ontwikkeling van de parlerrentaire denocratiee 

Onzebritse vrienden zijn dat niet vergeteno Volgende week houden britse libe-

raal denocraten een groot feest ter herdenking van deze anglo-nederlandse en 

tevens europese gebeurteniso Zij vinden dat vanzelsprekend. want het is diep 

in hun nationale bewustzijno Dat zou ook bij ons zo neeten zijno Darres en heren 

we hebben nog vier jaar tijd om ons voor 1992 klaar te makeno Een eoorne vloed 

van prablerren komt dan op ons af e Harrronisatie van vemruiksbelastingene Ui tl:x:>UN 

van het europees nonetair stelsel en oprichting van een europese centrale banko 
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Een geintegreerd europees vervoersbeleid, een effectieve saneiMerking tussen 

p::>litie en justitie nadat de grenscontroles zijn vervalleno Het zijn er slechts 

enkele o W= hebben nog vier jaar cm erover te praten en we zullen dat ook zeker 

doeno Maar een ding staat nu al vast wanneer wij de goede liberale koers blijven 

varen dan heeft Nederland in 1992 niets te vrezen en er alles bij te winneno 

Daa.rnee kern ik op de tweede vraag die ik in het begin steldec Is de WD zijn de 

europese lilieralen klaar voor 1992? Ook hier is het antwoord jao Als we onze 

kans pakkeno De OllEtandigheden zijn gunstige Kort na elkaar zal de WD 2 verkie

zingscampagnes noeten voerene OVer ongeveer een jaar zijn de derde eurotese 

verkiezingene Deze herfst zullen onze lilierale partijen het ontwerpprogranma 

behandelen dat een conmissie onder leiding van Floris Wij zenbeek heeft opgesteld 

en dat de basis zal vornen voor een campagne in juli 1989 o "Negen maanden later 

kiezen wij een nieuwe tweede kareer en dezer dagen gaat een conmissie onder 

leiding van de heer Toxoteus van start om daarvoor een ontwerpprogranma op te 

stelleno Het is duidelijk dat de korte afstand tussen deze twee verkiezingen 

alsnede de rragische invloed van 1992 het verband tussen de beide evenenenten 

duidelijker zal naken dan ooit tevoreno In 1984 was de eurotese canpagne saai 

en zonder passieo De geneenschap stagneerde en nierrand liep er wann vooro Nu 

echter liggen de zaken anderso De europese akte heeft de toverdaturn van 1992 

in de arena geworpen en ze heeft tevens de nacht van het parlenent vergroot 

zodat nen niet langer kan beweren dat het geen zin heeft naar de stenbus te 

gaan om een parlenent te kiezen dat toch niets te vertellen heefto In 1990 

zal het erom gaan het nederlandse beleid in de cruciale periode van het wegvallen 

van de grenzen zeker te stelleno De wisselwerking tussen de nationale en de 

eurotese wetgeving zal steeds sterker zichtbaar wordene De richtlijnen die 

wij in europa aannenen neeten daarna in nationale wetgeving worden vertaalde 

De liberale invloed zowel aan de eurotese als aan de nationale kant dient ervoor 

garant te staan dat een en ander op de juiste wijze gebeurto Een goed sareenstel 

tussen de liberalen in de diverse parlenentaire instanties zal steeds belangrijker 

wordeno Is de WD, zijn de eurotese lilieralen klaar o Ja volgend jaar gaat het erom 

onze liberale parlenentaire invloed in de geneenschapszétels te stelleno Nog geen 

jaar later hebben wij ervoor te zorgen dat ons beleid in "Nederland en dus ook ons 

europese beleid in "Nederland net kracht en net visie kan worden voortgezeto 

Mijnheer de voorzitter interne crisissen en rroeilijkheden zijn vaak ook louter

ingsprocessen die nieuwe kracht en 'energie oproeteno Ik ben ervan overtuigd dat 

een gelouterde WD het voortouw zal nenen en de weg zal wijzen naar de 90er jareno 

De weg naar een zelfbewust Nederland in een sterk en verenigd Europao 

Dank u zeero 



Ik wil de heer Nord dames en heren heel hartelijk danken voor zijn toespraaka 

Hij heeft naar mijn gevoel bijzonder pregnant de belangrijkheid van Europa 

voor ons toch mg een naar voren gehaald. Ik kan ne niet onttrekken aan de 

indruk dat ook in onze eigen WD het begrip Europa niet zo erg speelt laat 

staan het europees parlercenta Maar het is inderdaad zo en de heer Nord heeft 

dat op zijn eigen voortreffelijke wijze op basis van een groot inzicht en grote 

ervaringen nog eens heel duidelijk naar voren gebracht hoe belangrijk dat 1990 

van Europa voor ons isa En dus ook hoe belangrijk voor het europees parlenenta 

Gaarne mijnheer N:>rd onze hartelijke dank. Wij zullen ongetwijfeld bij de 

verdere campagnes net uw woorden zeer terdege rekening houdene Dank u wel a 

Danes en heren ik zit een beetje in noeilijkheden want wij hadden dat allenaal 

zo m:x::>i bedacht namalijk ochtendvergadering en dan gaan we om twee uur door net 

de RECa Maar wij hebben ons natuurlijk weer ontzettend misrekende Dat wil zeggen 

dat ik u wil voorstellen om om twee uur niet door te gaan net de ~rstellen 

maar te trachten vanmiddag in elk geval af te krijgen hoofdbestuur en de 

contributievethoging en een ncxxlzakelijkheid maar dat vergt niet zoveel tijd 

de technische inrichting van de kandidatenlijsten voor Europao Wat we dan net 

die REe doen daar gaat de algeneen secretaris zich tijdens de· lunchpauze nog 

een het hoofd over breken en daar kunnen we dan verder nog een voorstel over 

doeno Dan wens ik u nu een srcakelijk eten. 

We gaan door net de behandeling van agendapunt 8 o En wij korren nu tot de behandelin~ 

van de anenderrenten en IIDties in verband net de redaktie van de artikelene 

Dus mag ik zeggen artikel 23a1 tot en net huishoudelijk reglenent artikel 45a 

Ik zal dat ook blok voor blok aangeven wat we behandelene Op het schenn zal dan 

aangegeven worden welke bladzijde u zich op noet concentrerena Ik zou een beroep 

willen doen op u om te trachten net elkaar zo effectief liDgelijk te vergaderene 

Dus zonder iemand het woord te willen ontnenen of de IIDnd te willen snoeren 

denk ik dat we belang hebben bij het feit dat we zo helder IIDgelijk discussieren 

en dan vervolgens zo effectief liDgelijk besluitene Ik zou dan aan de orde willen 

stellen ik begin bij dan zal ik de artikelen toch punt Voor punt ook doornenen 

artikel 23 lid 1 zijn geen IIDties over ingediend of anendenenteno Ik neem aan 

dat dat betekent dat u besluit confonn dat artikeL Dat hopen wij tenminste want da1 

doen we nu ooko Dat is het gevala Dan kom ik bij artikel 23 lid 2a Daar zijn 

twee liDties aan de orde die relatie hebben tot het aantal HBledeno Dus dat gaat 

over de bladzijde 140 en bladzijde 75 voorstel afdeling Dieren en karnarcentrale 

leiden van 11 naar 13 en van 13 naar 15a En Leiden stelt een maximum aan te stellen 

op 1lo Ik geef dat blok nu graag in discussieo Wie van u wil daarover het woord 

voerene 



De heer Haafkens e 

Band 5 

Blad SolO 

Voorzitter het hoofdbestuur ik heb al eerder iets over negen zeggen dat wij 

de hele structuur op zich erg goed vindene Het hoofdbestuur heeft verdedigd 

dat zij een krachtig hoofdbestuur willen en dan zeggen ze nou daar neeten 

ongeveer 11 tot 13 leden zijne Wij hebben gezegd als je dus een krachtig 

bestuur wil zeg dan ook uit hoeveel leden je dat bestuur wilt laten bestaano 

Waarom? Om wanneer je dus zegt nou we laten het een beetje in het midden of 

het er 11 of 13 zijn dan krijg je later bij het invullen daarvan altijd van 

die wazige discussies van nou ja het is misschien toch wel leuk dan Jano Piet 

of Klaas er toch nog in komt dus dan maken we van nu af aan het bestuur toch 

maar 13 leden. Ik àenk dat we beter als partij kunnen zeggen we doen het 

11 of 13 of 12 houdene Wij hebben gezegd het hoofdbestuur komt aan net een 

krachtig bestuur maak het dan gewoon 11 o Warmeer het dan over een aantal 

jaren blijkt dat je zoveel taken hebt als hoofdbestuur dat je zegt ik wil echt 

naar 12 of 13 toe dan komt dat ook weer in een apart voorstel in deze vergadering 

en dan kunnen we daar goed over pratene Dus 11 leden hadden wij gedachto 

Wie vervolgens het woordo Niemand verdere Ja ga uw gango 

Bax uit Bussumo 

Ik denk dat het verstandig is voorzitter als we aansluiting zoeken. bij de ge

dachte die in latere arrendenenten voorkonen uitbreiding net een representant van 

de vereniging van staten en raadsleden en van de vroUNen in de WDo Dus dat we 

nu al zeggen neem er 13 dan kun je dat hetzij op naam inbouwen, hetzij aan de 

wijze waarop die kandidaat die dan op den duur gesteld 'WOrden zo die kandidaten 

inboUNen dat er eentje uit de vroUNen in de WD cq eentje uit de Staten- en raads

leden konene Als je er 11 neemt dan heb je maar 9 generalisten en twee st:ecia

listen als ik het zo nag noerreno Vandaar dat wij voor 13 zouden willen pleitene 

De heer Bakker e 

Voorzitter ik ga ervan uit dat hier sprake is van s~rechtigde leden en dat 

de andere dus adviserend zijno En over dat aantal praat ik nog nieto Ik had 

vanochtend in de uitleg gehoord van het bestuur net nane bij nonde van de heer 

Eenhoorn over het begrip telken jareo Ik neem aan dat in 23o3 dat nu niet 

van toepassing is, naar dat er nu een andere uitleg aan gegeven zal neeten 

wordene 

Nierrand verder het woord hierovero De heer Ginjaars heeft het woordo 
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Dank u wel voorzittero Ik denk dat wij van nening zijn dat ll gewoon een te 

laag aantal iso Warmeer je gaat kijken naar de taken die aan een dergelijk 

hoofdbestuur toe va.lleno Wanneer je ook gaat kijken naar de gedachte dat alle 

hoofdbestuursleden daadwerkelijk bij de leiding en de uitvoering van het beleid 

betrokken zijn en niet zoals nu dus eens in de maand karen luisteren en 

besluiten n.enen en dan weer naar huis gaan naar echt bij de leiding betrokken 

zijno Je kunt dan ook veel neer doen 17 ik wil er ook op wijzen dat we ook 

allemaal vrijwilligers zijn en het ook in de vrije tijd rroeten doene Geen 

klacht, naar het is gewoon een feit, dan denk ik dat in de opzet zoals ons 

die voorop gesteld waar inderdaad die hoofdbestuursleden er daadwerkelijk bij 

betrokken zijn en ook voor elkaar rroeten kunnen invallene Het betekent ook dat 

de aanwezigheid bij andere gebeurtenissen landelijk of regionaal ook buiten de 

partij veel groter kan worden en wij dus ook veel neer dat gezicht van die WD 

kunnen tonene Dat je dan rroet zeggen nou 11 is toch echt het uiterste miniraurne 

13 is denken wij het rrax:i..mlme Want zodra je boven dat getal uitgaat en misschien 

zelfs al bij 12 dan wordt het vergadertechnisch dat blijkt uit de praktijk toch 

ook al weer veel rroeilijkero En net andere woorden voorzitter .dankbaar voor de 

suggesties naar wij zijn van nening dat het ll en 13 zou rroeten blijvene Ik wil 

er overigens op wijzen dat de algenene vergadering aanstonds een beslissing rroet 

nenen over eventuele leden vanuit de vereniging de stichting vrouwen in de WDe 

Dat naar ons gevoel die leden niet bij de uitvoering van het beleid en niet 

in de leiding van de partij betrokken zouden rroeten wordene Dat zou een oneigen

lijke zaak zijn en dat betekent en ik loop dus wat vooruit dat die toch een 

speciale status zou:len rroeten hebben in dat hoofdbestuur nieuwe stijle Zo de 

algenene vergadering zou besluiten om ze daarin op te rnrreno 

Dank u wel o Ik denk dat ik dan nu kan vragen of iemand naar aanleiding van de 

notie Dieren numrer 530 dus van 11 naar 13 en 13 naar 15 stenming wensta 

Dat is van 11 naar 13 en van 13 naar 15 dus dat betekent zoals er nu staat een 

minimum van 11 en een ma.x:i.roum van 13 dat dat m wordt veranderd in 13-15 e 

Ik vraag u wenst u stenmingo Dat is niet het geva.lo Dan mag ik concluderen dat 

u die notie jao U wenst stenminge Goed dan gaan we stemrene Dat was mijn vraag 

en u geeft aane Dan stemren we graag zelfso De notie 530 afdeling Dieren is in 

stemning a U wordt gevraagd17 maag ik vragen voor die notie blauw 17 tegen blauw a 

Er is onduidelijkheid over de notiec t-btie 530 afdeling Dieren waarin gevraagd 

wordt blz 140 waarin voorgesteld wordt om het getal 11 te vervangen door 13 en 

het getal 13 te vervangen door 15 a Ik vraag u bent u voor die notie blauw voor 11 

blauw tegeno Wit voor, wit tegenc Oranje voor, oranje tegenc 
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Motie Dieren is ve:r:worpen" Aan de orde notie 1121 kanercentrale teiden waarin 

voorgesteld wordt het nax:i.mum aantal te stellen op llo De heer Haafkenso 

Gezien de discussie ik trek hem terug o 

Dank u" Dan kan ik overgaan tot een volgem blok en dat is het blak van de 

noties die zijn uitgebracht in de net als strekking om de voorzitters van de 

kanercentrales als leden van het HB te laten doen optredene En dat is eerste 

notie die in dat blok is aangegeven staat op blzo 183 m.nmer 492 van de 

afdeling Drureno ]k hoor dat iets niet kan en niet rrago 

Mijnheer de voorzitter volgens mij klopt het oou niet neere Als u nu wilt 

praten over de kanercentralevoorzi tters in het hoofdbestuur als notie dan komt 

u in strijd net de twee voorgaande uitspraken van deze vergadering" Het maxi

male aantal leden van het hoofdbestuur 13 dat kan nieto We hebben neer kaner

centrales als 13 en de sarrenstelling van het hoofdbestuuro Het spijt ne ik denk 

dat deze notie niet in behandeling kan worden genoneno 

Dus ik heb de indruk dat u niet ongelijk hebtu nag ik het zo ooenene 

De eer ook wat aan mijzelf houdene Mag ik het zo interpreteren dat u voorstelt 

dat u concludeert dat door het aarmerren van de andere noties deze noties als 

zodanig zijn ve:rworpeno Dat is ook de conclusie van de algenene vergaderingo 

Jk kan dan tot een volgend blok en ik hoop dat u net mij over de techniek 

van deze vergadering blijft needenkene Jk was daar overigens ook niet bang vooro 

Daarom kan ik het ook zo openlijk zeggene Wij korren nu tot een volgend blok en 

dat zijn de noties en arrendenenten die de intensie hebben een regionale spreiding 

te verzekeren" En daar kan ik als voorl:leeld aan geven een de notie nurmer 220 

van de afdeling Zwolle blz 19 3 waarin uitgesproken wordt om een streven naar 

regionale spreiding op te netrenoliet hele pakket van noties wordt als zodanig nu 

ook op het scherm aangebracht en ik hoop dat u zichzelf_ daarin sorrs kunt herkennen. 

Jk geef dit pakket nu in bespreking" Niemand van u daarover het woorde 

Afdeling Zwolle wil geen toelichting geveno Niet" Wenst u daarover sterrming e 

U wenst wel sterrming, dan gaat dat natuurlijk ook gebeurene Als niemand het 

woord voert zou ik geniegd zijn om neteen te gaan stermen, naar het is beter 

dat de heer Ginjaars nog wat toelichting geefte 

Ja graag vaorzittero Jk denk dat het standpunt van het hoofdbestuur tweeledig iso 
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In de eerste plaats in de tekst van het arrenderrent komt het woord regionaal vcx:>r o 

Dat vinden wij geen goede zaako Ik heb eerder er was vanochtend gesproken over 

een evenwiChtige spreiding van hoofdbestuursleden over het lando Dat is denk ik 

toch neer in de geest van het voorstel dan het begrip regionale spreidingo 

Het tweede punt is dat wij er niet zo erg vcx:>r zijn om dat in de statuten vast 

te leggeno Het is natuurlijk uiteraard zo dat bij elke kandidaatstelling je 

zult proberen inderdaad tot een evenwichtige spreiding te kCJien over het lando 

Maar dat zal niet kunnen tegenhouden dat onder orrstandigheden en dat kan best 

telken jare verschillen, naar dat onder orrstandigheden toch een tweetal 

hoofdbestuursleden wat dichter bij elkaar in de buurt wonen dan andere hoofd

bestuursledeno En dan is aan dat begrip regionaal en cx::)k. aan het begrip 

evenwichtig niet voldaano leg je dat in de statuten vast dan krijg je dus 

vcx:>rtdurend een discussie, statutaire discussie of aan die statutaire bepaling 

voldaan is o Het spreekt vanzelf dat het hoofdbestuur inderdaad zal proberen een 

evenwichtige spreiding te bereikeno 

Dank u wel nd.jnheer Ginjaarso Afdeling Zwolle wenst hopelijk cx::)k. stenmi.nge 

Ja ga u.v gang o 

In de notie -ter Horst-afdeling Zwolleo In de notie van de afdeling ZWOlle staat 

gestreefd wordt daamij naar een zo goed nogelijk regionale spreiding van het 

bestuur e Gestreefd wordt. Het is dus niet een vaststelling dat het zo rroet zijno 

Ergens in de stukken hebben we gelezen dat het hoofdbestuur zich uitgesproken 

heeft in het algeneen om daarnaar te streveno Wij zeggen leg dat dan vaste Er 

zullen denk ik veel regio 0s zijn die het toch prettig zouden vinden wanneer er 

althans gestreefd wordt naar een zo goed nogelijke spreiding orrdat anders de 

kans zeker niet uitgesloten is dat toch in de toekollEt regio's die wat nd.nder 

dicht bevolkt zijn en cx::)k. wat nd.nder dicht bij het centrum zitten aan de aandaCht 

ontsnappene Vandaar de vraag leg vast dat er gestreefd wordte 

Huiberts-karrercentrale Gelderlande 

Ik denk dat de heer Ginjaars volledig gelijk heeft als hij zegt laat dit wego 

Het krijgt een hogere prioriteito Want dan zou je een tweede zin rroeten toevoegen 

als ve:rvolg wat Zwolle zegt gestreefd rroet worden dat wij goede bestuurders 

kiezeno Want dat is dan cx::)k. een prioriteit en anders gaat dit overheersen boven 

het andereo En ik zou dus weglaten en in de notulen van deze vergadering staat 

de toezegging van het bestuur dat nen inderdaad een evenwichtige sanenstellingo 

Dat is veel beter dan in de statutene 
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Mijn naam is Oostwelde uit Ielystade 

De laatste woolrlen mijnheer de voorzitter van mijnheer Ginjaars duiden dat er 

niet op dat de bestuurssanenstelling niet een beetje gebaseelrl is op het 

vriendjespolitiek a 

Ik geef graag het woolrl aan de heer Hartrnano 

Dank u wel mijnheer de voorzittere Wat ik wou zeggen dat uiteindelijk de 

algenene vergadering beslist over de kandidaten en de algenene vergadering is 

er toch zelf zij wie er dan gekozen wordeno En zou er door het kandidaat

stellend orgaan een onevenwichtig sanengesteld hoofdbestuur worden voorgesteld 

dan kan die algenene -vergadering daar zelf nee tegen zeggene Dus het probleem 

is er nieto 

Dank u wel mijnheer Harbnano De heer Ginjaars nog behoeftso 

Ik heb af en toe het gevoel voorzitter dat de algenene vergadering zijn eigen 

macht niet kento Mijnheer Harbnan heeft natuurlijk volstrekt gelijke We kunnen 

altijd tegenkandidaten gesteld worden en uiteindelijk beslist de algenene 

vergadering o 

Ik wil graag nu de notie of het anendenent van de afdeling ZWolle in stenming 

brengeno Nogmaals blz 193 nUIIIlEr 220e Voor het anendemant blauw0 tegen blaUNo 

Voor wit, tegen wito Voor oranje, tegen oranjeo Ik kan concluderen dat daarnee 

dank u wel het arrendenent van de afdeling Zwolle is veJ:WOrpeno 

Mag ik concluderen daal::bij dat wat betreft dit onderwelp de overige noties 

als zodanig dan ook zijn behandelde Ik begrijp dat ook uit het feit dat u niet 

verder het woolrl wenst te voeren over dit onde:rwei.p o Ik ga overigens dan in 

het verder verloop van de vergadering ook van uit dat als er een blok aan de 

orde wordt gesteld en wij doen een keuze voor een notie~ sons bevat dat dan het 

terrein van bijvoorbeeld 20 andere noties dat we dat afwerken en als ik daar 

verder geen signaal over hoor dat ik dan ook dat onderwelp en neteen ook die 

noties aan de orde heb gestelde U kunt inst.ennen rret deze gang van zakeno 

Dan kom ik nu bij een volgend blok en dat gaat over het punt de noties hier 

staat in mijn leeswijzer vrouwen rret stemrechto Ik dacht dat we dat al een tijd 

geleden hadden0 maar jao Daar hebben we een notie uitgekozen een hele serie 

van noties op dat terreino Nurmer 4 van de afdeling Baarn op blz 128o 

Ik geef gaarne dat punt in bespreking e 
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Jiskoot afdeling Baarne 

De afdeling Baarn trekt zijn notie op blz 128 in ten behoeve van de notie op blz 

135 van de afdeling Hocgeveene 

Dank u wel rrevrouw e Blz 135 Hoogeveen is het centrale punt en die notie is in 

discussieo De heer I•leijeraan heeft het woord. 

Ik wou het niet over de notie hebben voorzitter, noch over vrouwen rret of 

zonder stemrechte Dit heeft betrekking op artikel 23e4e Ik had een andere vraag 

over 23e4 ik laat het graag aan u over of die vooraf gaat of dat die straks kante 

Mits u hem dan niet zal vergeteno 

Ik zal dat onthoud.eno U vergeet ik trouwens zeldeno U helpt mij ook zeker 

onthou::len dus dat is daar naak ik rre geen zorgen over o Ik hoef het ook niet te 

noteren dano Blz 135 Hoogeveeno Wie van u over dat punte 

Mevrouw de Bruin organisatie vrouwen. in de 't.ND e 

Ik zou toch wi-len voorstellen om een verandering in de volgorde aan te brengene 

Eerst de gezarrenlijke notie van de verschillende groepen nurmer 17 o En ik denk 

dat je daarna allerlei details uit kan werkene 

Ik zou dat mijnheer de voorzitter graag willen ondersteunen en ik zou daar nog 

iets aan toe willen voegene Misschien is het :rrogelijk dat er van de kant van 

het hoofdbestuur een toelichting komt op het voorstel zoals dat aan de algenene 

vergadering is ~e Want de argunentatie die vervat is in het voorstel voor 

de toekorrstige sarrenstelling van een hoofdbestuur gaat op geen enkele wijze 

in op de positie van de vrouwen, de vereniging en de jongerene 

Ik geef gaarne het woord aan de heer Ginjaars voor een toelichting op het voorstel 

van het bestuur a 

Er zitten aan dat voorstel voorzitter een aantal ove:rwegingen ten grondslage 

De eerste ovexweging is dat wanneer je gaat prd:Jeren van een groot vergader

gezelschap naar een kleiner vergadergezelschap terug te gaan dat je dat dan ook 

een beetje konsekwent :rroet doeno Dan is vervolgens natuurlijk de vraag aan de orde 

of daar nou de genoem:le organisaties het slachtoffer van :rroeten 'WOrdene 

Welnu bepalend is geweest het standpunt van het hoofdbestuur dat hoe dan ook 

wanneer vertegenwoordigers van die organisaties in die bestuurlijke gremia 

aanwezig zijn er sprake zou :rroeten zijn van een adviserende funktieo 
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Stelt u zich even voor een hoofdbestuur nieu.ve sanenstellingo Er zijn vertegen

woordigers van de verschillerrle gn>eperingeno Dan zijn wij van nening dat 

wanneer die vertegenwoordigers van categorale organisaties daar volledig inzitten 

net stemrecht dat dan de bestuurskracht en de bestuursuitoefening, het uitoefenen 

van de funkties afgeleid van uw algenene vergadering scheef getrokken wordto 

Er zitten nanelijk 11 hoofdbestuursleden en 3 vanuit de categorale organisatieso 

Wij vinden dat die bestuurlijke veihoOOingen dan volstrekt scheef getrokken zijno 

En dat je dan verschillende en dat je dan een besluitvonning krijgt die toch wel 

onder oostandigheden heel duidelijk buiten het nonna.le bestuurlijke evenwicht 

in een hoofdbestuur kan worden genoneno Wij vinden daarvan kortweg gezegd 

van uitgaan een verstoring van de bestuurlijke verhoudingen in het hoofdbestuuro 

Vandaar dat wij dus zeggen als de algenene vergadering zou vinden dat deze 

organisaties vertegenwoordigd zouden noeten zijn in het hoofdbestuur dat dat dan 

zou noeten net adviserende stermeno Dan kom ik dus op een volgend veihaaL 

Warmeer je eenmaal gezegd hebt goed net adviserende stem en je komt toch nog even 

terug op de grote van het bestuuro Erbij wetende dat er al een aantal adviserende 

leden in zitten dan is de oonclusie niet geweest er zitten er al een aantal ino 

Dan is de conclusie geweest is het dan niet veel zinvoller e:ri naakt het in feite 

in de verhoOOingen helemaal niet zoveel uit wanneer die vertegenwoordigers van die 

bijzondere groeperingen dan in die overlegsituatie wordt gebrachte In die over

legsituatie is er sprake van advisering door die vertegenwoordigers van kaner

centrale en dat betekent dat de vertegenwoordigers van die bijzondere gn>epen 

de vrouwen, de vereniging en de jongeren dan op dezelfde wij ze nee adviseren 

in de richting van het hoofdbestuur o Het is tweeledig voorzitter o In de eerste 

plaats de groteu naar in de tweede plaats verstoring van de bestuurlijke 

verhou:iingo En als de algenene vergadering zou vinden dat ze wel bij het hoofd

bestuur noeten zijn dan net adviserende stemo Ik denk dat dat gewoon een heel 

belangrijk gegeven is o Mat andere woorden hoe je het ook keert of wendt wij 

ontraden in elk geval het opileill:m van vertegenwoordigers van deze organisaties 

net stemrecht in het hoofdbestuur niewe sanenstellingo 

Dank u wel mijnheer Ginjaarso Dat is ook de :reden waarom ik toch nu dit punt 

en dan de notie van de afdeling Hoogeveen aan de orde noet stellen ondat daar 

wordt gesproken over stemrechte En de notie 17 daar wordt gesproken over advi

serende ledeno En het is toch dat is een wezenlijk andere zaak zoals u uit de 

woorden van de heer Ginjaars hebt beg:repeno Dus ik stel aan de ordeo De andere 

zaken kClii'eil vervolgens straks kurmen die aan de orde koneno Dat hangt af ·van de 

stelling in dat ve:rbando Dus ik hou vast aan nUIIIIer 431 afdeling Hoogeveeno 
Wie wenst daarover het woordo 
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Voorzitter ik wens het woord over het oirlexwerp en niet specifiek over 

Hoogeveeno De heer Ginjaars sprak daarn:!t over er noet sprake zijn van een 

inkrimpinga Nou de huidige saxrenstelling zijn er 31o Als hij spreekt over 

een inkri.nping dan denk ik aan zijn mini.nml. van 11 net in ieder geval de drie 

adviseurs vanuit de kaners., want daar hecht die dan toch wel aano Dat zijn 

er dan 14 en dan zou er volgens de notie waar onder andere de heer Renkes over 

sprak zouden er dan nog 3 bijkorren dan zitten we op 17 o Snel gerekend betekent 

dat zowat een halveringa Daar noet hij toch heel erg gelukkig nee zijno Eeno 

Ten tweede er is sprake sowieso van adviseurs in het hoofdbestuurs nanelijk 

vanuit de kanerfrakties en europees parlenento Dat is dan een organisatie van 

buiten de partij want zo mag je dat toch noenene Ze opereren zonder last- en 

ruggespraak in volksvertegenwoordigingen en op basis van uitspraken van kiezers o 

Terwijl wij een aantal organisaties binnen de partij hebben en die zouden dan 

uitgesloten worden van hun adviseursch.a.po Waarvan ik ne op een gegeven nonent 

mag gaan afvragen hoe zit het dan zeker gel~en de notie waarin sprake is van 

een toevoeging van 23o4 en niet toevoeging aan 23-2 waar de heer Ginjaars het 

al over hado 

Maar mag ik even toch voor de duidelijkheid want hier uit het betoog van de heer 

Bakker blijkt naar mijn nening toch ook dat ze over verschillende dingen sprekeno 

In 23 o 2 wordt aangegeven dat artikel waar het hoofdbestuur uit bestaat de ledene 

Niet over adviserende leden want dat is een artikel 23o4. Dus nu is aan de orde 

bij 23.2 de noties Baarn heb ik genoem::l, maar die is ingetrokkeno Hoogeveen daar 

roncentreren we ons nu op dus dat is nu aan de ordeo Als dat wordt afgewezen dan 

is vervolgens bij 23o4 weer aan de orde de notie van de vereniging van staten-

en raadsleden sanen net de vrouwene Nee het zijn twee verschillende zakeno 

Ik neem aan ik hoop dat dit duidelijk is want het lijkt mij redelijk sinpeL 

Mag ik er een kleine reaktie op geveno U heeft daarnet al op een gegeven m:mmt 

kUIUlen ronstateren dat er sprake is van een 11 tot 13 personeno Tevens staat in 

23o2 in UN voorstel al een aantal benamingen aangegeveno En ik dadlt niet dat 

daarover misverstanden wareno 

Nou dan zijn we dacht ik misschien wel bent u het eens net de heer Ginjaarso 

Maar dat is dan een ronstatering die we hier in de algenene vergadering net 

elkaar noeten rrakeno 
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Voorzitter nag ik u in ove:rweging geven een punt van orde e Zou het niet zinnig 

zijn om de discussie te bekorten door de vergadering vcx::>r te leggen alle noties 

betreffende dit onde:rwerp in te trekken ten gunste van notie 17 die het neest 

helder is ten aanzien van dit punte Mijn kartercentrale zal het goede voorbeeld 

geven e Wij trekken onze notie in ten gunste van notie 17 e Dan weten we allereaal 

waar we het over hebbeno Dan hebben we het alleen nog over notie 17 en dan 

kunnen we daar een discussie over gaan voerene 

Dat is allereaal prachtig u straks trekt iedereen zijn notie ine Dan zijn we 

helemaal gauw klaar, naar dat is niet de bedoeling van deze algerrene vergadering e 

Want er rroet gewoon besloten worden en gediscussieerd over een aantal punten die 

door de afdelingen en andere zijn ingediende Nogmaals er is dus een voorstel 

ingediend waar wordt aangegeven dat de vertegemvoordiger van de vrouwen stemrecht 

rroet krijgen in het bestuur. Nou dat is aan de ordee En we kunnen daarover dis

cussieren die gelegenheid hebt u nu en vervolgens besluitene En daarna konen andere 

punten aan de ordeo Zoals u hebt voorgestelde 

~vrouw Bakker van de kartercentrale Arcsterdame 

In de eerste plaats rroet ik u feliciteren net de bijzonder goed gekozen getalleno 

11 is gekkengetal, raad van lle En 13 is het ongeluksgetaL Maar dat even daaro 

Fen andere zaak is dat de afdeling Amsterdam neent dat z011el de vrouwen als de sta~ 
en raadsleden in het algeneen overlegorgaan thuishorene En niet in het hoofdbestuur 

oorlat en zeker niet net stemrecht onrlat de vrouwen en de staten- en raadsleden 

als afzonderlijk lid van de 'WD in hun eigen afdelingen en kartercentrales al een 

stem hebbeno Zou:ien ze dus ook nog eens stem hebben via hun orgaan in het hoofd

bestuur dan zou er sprake zijn van een dubbele sterna En wij nenen dat dat niet 

op derrocratische gronden gesteld kan wordene 

Ja mijnheer de voorzitter Kruis afdeling Giesselandeno 

Mijnheer de voorzitter ik weet niet of de vergadering h~t zich totnutoe al 

helemaal gerealiseerd heeft als we dus aan de wens van vroUNen binnen de WD 

tegerroet zouden gaan konen om aan een belangengroepering binnen de· 'WD a een 

vertegenwoordiging binnen het bestuur toe te lateno B net stemrechte wat voor 

konsekwentles zou dat gaan geven wanneer er zich neerdere belangengroeperingen 

aan gaan nelden binnen deze partij die dus net zo goed als de vrouwenbeweging 

binnen de 'WD dan die plaats in het bestuur zouden kunnen clainen net stemrechte 

lk vind dat wanneer en dat vind ik ook niet op zijn plaats, naar wanneer er een 

groepering binnen de 'WD die dan nog het neeste aanspraak zou kunnen doen gelden 

gezien de achteJ::ban die zij vertegemvoordigen op een vertegenNOOrdiging binnen 
""'-"- "'--.c..=~1---.L..------
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Dan zou dat iemand zijn uit de gelederen van de voorzitter van de kanercentrales 

die narrelijk hun hele achterban vertegenwoordigen. Warmeer die gezanenlijk en nog

maals ik zou dat niet wenselijk vinden, maar dat zou ik nog kunnen begrijpene 

Wanneer er vanuit de VVD, vanuit een groepering net naar ik neen vertegerMOC>r

digend een 3000 aangesloten vroUNen op een totaal ledenbestand van ongeveer 75000 

een vertegerMoordiging binnen dat hoofdbestuur zouden gaan cla.inen net stemrecht 

dan vind ik dat de ledenvergadering in de toekorrst zeer beperkt zal worden in 

haar keuze ten aanzien van de sarrenstelling van het hoofdbestuur o Rekening houdend 

net het feit dat er dus HiBit neerdere belangengroeperingen die claim zouden 

kurm.en neerleggeno Endannoeten wij uit diverse zuilen waaruit kandidaten naar 

voren geschoven gaan worden noeten wij daar net znn allen gaan kiezeno En dan 

zeg ik ik ga ervan dat er best in de vrowenbeweging binnen de WD gekwalificeerde 

vrowen zijn die in een plaats binnen het hoofdbestuur zouden kunnen vervulleno 

Maar dat kan toch gewoon op basis van hun lidmaatschap van de WD en hoeft toch 

niet pers~ geclai:rcrl te wordeno 
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En hoeft toch niet pers~ geclaind te worden op basis van hun lidmaatschap 

van de beweging vrouwen in de VVD o 

De heer de Haze Wink.elnan heeft het woordo Gaat uw gango 

Ja voorzitter dit is een beetje een onduidelijke discussie onrlat ik vind 

dat we twee zaken uit elkaar noeten haleno Het stemrecht voor de vrouwen 

wat de vrouwen zelf overigens niet claimen0 want de notie die op blz 129 

staat waar in mijn ogen om noet gaan in deze vergadering daarin staat dat 

de vrouwen zelf dat stemrecht niet willen0 naar dat zij willen aansluiten 

bij 23o4o Evenals de Staten- en raadsleden en graag net adviserende stem d.aal:bij 

willen zijno Dus de voorgaande spreker heeft in dat opzicht ongelijke 

Om procedurele redenen zitten we nu aan die notie Hoogeveen vasto Nou de afdeling 

den Haag is daar ook niet voor o De nensen die daar hebben gesproken dat vrouwen 

niet een dubbel stemrecht neeten hebben via een algeneen lidmaatschap en 

via een lidmaatschap van de vrouwen in de VVD die hebben daar volstrekt gelijk 

ino Dus inderdaad geen stemrecht maar het adviserend punt daarvan heb ik daarnet 

al aangegeven daar korren we op terug en de afdeling den Haag ·zou daar 

ook voor stelmeno 

Goed dank u welo Mag ik nevrouw de Bruin ik wou dan graag gaan stemren hierovero 

lk wou twee dingen onderscheidene Ten eerste dat ik ten zeerste orderschrijf 

dat het geenszins de bedoeling is op slinkse manieren de ranp te vergroten dat 

er dan vrouwen in het bestuur kwanen ondanks het feit dat er dan misschien nog 

gekwalificeerde vrouwen zouden kunnen wezeno Het gaat hier erom dat er op neer 

historische gronden vanaf 1948 heeft nevrouw Fortunier de Wit is in het VVD 

bestuur hebben de vroUNen stemrecht gehado En vandaar dus dat nen zegt in 

deze tijd van positieve aktie noeten we niet achteruit maar noeten we vooruit 

gaan en niet iets opgeven wat de WO oou eindelijk eens een keer goed heeft 

op dit gebiedo Aan de andere kant heel praktisch zult u in onze eigen ingediende 

punt zien dat wij denken dat het bijzonder belangrijk is om erl>ij te zijn als er 

beslissingen worden geooneno En dat betekent niet dat er een vroUN bij is 

als er beslissingen worden genorren., naar een vertegenwoordiger van de organisatie 

vrouwen in de WDo Die narrelijk een soort afwijking heeft ontwikkeld tenminste 

zo is het net mij gegaan dat nen langzarrerhand zicht op gaat krijgen dat als er 

besluiten genenen worden het in deze maatschawij nbesluiten die in het eerste 

opzicht alleszins aanvaardbaar lijken nog vervelende uitwerking hebben op de 

positie van vrouwene En dat komt oorlat deze maatschappij nou eenmaal oog niet 
helemaal geemancipeerd is o 
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En ik denk dat het gewoon een kwestie van goed bestuur is dat je zorgt dat 

je besluitvonni.ng zo goed nagelijk iso En vandaar dat ik er zeer veel prijs op 

stel dat er een vertegenwoordiger van de vrouwen in de WO bij de besluitvonning 

aanwezig iso Dat stemrecht is ja ik vind het best clai.rrbaar :rraar nou niet uit 

praktische ove:rweging het rnaest dcx>rslaggevendo 

U wacht af op notie nurmer 17 u Mag ik dan net uw notie 431 afdeling Hoogeveeno 

w=nst u stemning daarover o 

lk ben nevrouw Stigter afdeling ondercentrale Wassenaar o 

lk zie norgen de koppen in de kranto WD weert vrouwen uit het hoofdbestuuro 

Het is nu een keer een feit dat sedert 1946 de stichting organisatie vrouwen in 

de WD net stemrecht in het hoofdbestuur zitteno lk heb geen enkel werkelijk 

doorslaand argunent gehoord van diegene die ertegen zijn behalve wat doodsangst 

dat wij misschien ergens een dubbel stermetje zouden kunnen hebbeno Andere zaken 

die niet werkelijk doorslaand zijno lk zou toch erg graag de algenene vergadering 

in ovei:Weging neegeven en werkelijk daar even over nadenken en niet zodra over 

deze zaken gesproken wordt daar een soortenent boegeroep in de zaal o Na al die 

jaren dat we bezig zijn net de positie van de vrouw te ve:rbeteren schijnt het 

nog steeds een lachertje te zijno Daarom alleen al is het bijzonder belangrijk 

dat de organisatie vrouwen in de WD net stemrecht in het hoofdbestuur zitten 

en daar neesturing kunnen geveno Het is geen belangengroep zoals de notie van de 

afdeling Wassenaar aangeeftu maar een groep die voor de emancipatie van de vrouw m 

niet alleen maar evenzeer voor de emancipatie van ·de man en zeker voor de emancipai! 

tie van de organisatie WD bezig iso 

Ja voorzitter ik denk dat ik norgen niet in de krantenkoppen zie dat de WD de 

vrouwen uit het hoofdbestuur gooit, want dat is narrelijk niet waar o Ze zi-ten er 

wel in maar net adviserende stemo Maar ik ga u nog even wat anders zeggeno 

lk denk narrelijk ook niet dat die krantenkoppen er norgen in staan, want ergens 

anders bij de behandeling van dit voorstel wordt gewezen op de nogelijkheid om 

in het reglenent de statuten op te nenen dat een zeker aantal vrouwen in het 

hoofdbestuur neeten zitteno Nou afgezien van de discussie die daarover gaat 

beginnen was ik van plan dan u een geheim te verklappene Nu alo Wat niemand nog 

weet want anders is het ook geen geheimo Naar aanleiding van de discussies die ik 

heb gehad zeMel in Lunteren bij de algenene vergadering van de stichting vrouwen 

in de WD als nog afzonderlijk in eind april is er thans door het dagelijks 

bestuur opgesteld een stappenplan ter uitwerking van de positieve aktie zoals 
dat heeto 
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En in dat sta~nplan enfin u zult dat over enige tijd lezen gaan wij ook 

daarop ino Daar gaan wij ook in op de positie van de vrouwen in de WDo 

Aangezien het onleerrl is aan het positieve aktieplan denk ik dat u alle ver

trouwen kunt hebben in de plarmen die het dagelijks en hCXJfdbestuur thans net 

deze vrouwen hebbeno 

1k wou dan nu tot besluitvorming korren rond dit pakket. U veJ:Wijzen naar de 

notie 431o 

Mevrouw Bakker o 

Mag ik nog even reageren op mijn collega ik bedoel in het vrouwelijke a 

De kwestie is namalijk dat de vrouwen hebben in de WD in hun eigen afdelingen 

stemrechte Waarom gaan we niet op jacht naar neer vrouwelijke leden dan heeft 

de vrouw nog neer stemrechto Het is nu een op een en de emancipatie van de 

rran ik bedoel die leidt er dan helemaal niet onder is een kwestie van neuzen 

telleno En als je dan zegt ik noet als organisatie een eigen stem hebben dat 

noet ik u eerlijk zeggen dan begrijp ik dat nieto 1k vind gewoon en ik zie 

het CXJk niet in de 'kui!dKJt krant staano En als de krant zou zeggen weert vrouwen 

uit de VVD dan kwam er van mij een ingezonden briefo 

Daar verlleugen wij ons opo 

Besluitvorming 431 afdeling Hoogeveen blz l35o 1k dadlt dat de stelling helder 

waso VCXJr deze notie blauw, tegen blauwo VCXJr wit, tegen wito VCXJr oranje, tegen 

oranjeo 1k mag ve:rder van het stenbureau de notie van de afdeling HCXJgeveen 

is veJ:Worpeno Aan de o:rde we zijn nog altijd bezig bij artikel 23 lid 2 o 

Aan de orde nu een aantal noties net betrekking tot bezoldigd algeneen secretariso 

Nee mijnheer de vcx::>rzitter ik heb de indruk dat u nu een blok overslaato En 

dat kan SOII5 nuttig z.ijno 

Nee mijnheer Renkeso U hoeft niet eens uw naam te noenen, ik ken hemo 

Nunmer 17 want dat wou u vragen zonder dat, de notie nunmer 17 komt bij artikel 

23 lid 4 aan de orde o En er zijn hoe belangrijk die notie ook is nog een aantal 

andere punten en noties ingediend die betrekking hebben op andere punten dan 

dit ondel:Werp o En die noet ik gewoon in de volgorde van de artikelen afwerkene 

1k zie CXJk net spanning uit naar de behandeling van de notie 27 u son:y 17 maar 

nog even geduldo We korren dat zijn de noties 14 nee de algeneen secretaris kent 

zijn eigen positie het beste dus wijst daartoe de notie 1120 van de karrercentrale 

leiden aan o 
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Die daarover zou kunnen gaano Nunner 1496 van Orrlren ook en 699 afdeling Hardenberg o 

Mag ik vragen wil iemand daarover het woordo De heer Ginjaars wil een toelichting 

geveno 

Nou geen toelichting voorzitter, maar graag een ooimEntaar daaropa Waamij ik 

voorop wil stellen dat wij ervan uitgaan dat de betrokken noties geen wantrouwen 

uitspreken in de huidige algeneen secretariso Wij hebben vorig jaar een uitgebreide 

discussie gehad in leewarden over een aantal aspecteno Mat betrekking tot het 

funktioneren van het hoofdbestuur en een van de onderdelen die daar weer aan de 

orde kwam was het al of niet bezoldigd zijn van een voorzittero Fen voorzitter 

die dus een volledige dagtaak vervult of een part tine dagtaak vervult en daarvoor 

betaald wordto We hebben eens aan de zijde van het dagelijks bestuur we hebben 

toen gezegd dat daar een studie naar zou worden verricht wat wij tzt net bepaalde 

voorstellen zouden konena We hebben daar een studie naar laten verrichteno Wij 

hebben daar nog verder niets nee gedaano Die studie is nog niet zo lang geleden 

klaar gekoneno Qrrlat wij toch eerst even duidelijk de discussie van heden 

willen afwachten om een discussie over dat betaald voorzitterschap in het kader 

van een bestuurssarrenstelling te plaatseno Het is natuurlijk duidelijk dat een 

discussie over een bezoldigd voorzitter tevens veroand houdt net het in de 

notie van leiden net narre aangekondigd punt van een bezoldigd secretaris of 

een gekozen algeneen secretaris of een direkteur van het bureauo En het advies 

wat wij dus graag aan de algenene vergadering zouden willen geven om deze notie 

aan te houden en de discussie over het bezoldigd voorzitterschap af te wachten 

voor en aleer deze discussie wordt aangezwengelde Wij denken dat dit veel zuiverdel: 

is dat het net elkaar in ve:rband noet worden gezieno 

Dank u wel mijnheer Ginjaars o 

Mijnheer Haafkens a 

Mijnheer de voorzitter wij hebben in de karrercentrale leiden heel dapper gediscus

dieerd over de hele opzet van een hele niewe bestuurlijke structuuro En in 

dit licht noet deze notie dan ook gezien wordeno Dat wij gezegd hebben we hebben 

toch in de loop van de jaren hebben gezien dat we een voorzitter hadden en eigenli~ 
geen politiek secretaris als je het zo ma.g noerreno En dat er sons toch weleens 

onde:rwerpen zijn waarvan je zegt dat wil ik graag net een gekozen secretaris gEMoor 

een een aantal orrle:rwerpen besprekeno Meestal wordt het nu door de voorzitter op 

zich genoneno En wij zien het todl niet helema.al als je gaat praten over een 

bezoldigd voorzitter waarom je nu zou noeten gaan zeggen nou stel dat dan maar 

uit en we gaan daar dan wel verder over prateno Wij denken dat het gewoon een 
principe is o 
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Want daarom kom ik er op terug o Het is niet uit wantrouwen ten aanzien van de 

benoenrle secretaris die we nu hebbeno tEe het gaat erom principieelo 

Als we nu als partij p:rd:>eren heel zuiver een niewe partijstructuur sarren 

te stellen kmmen we ook praten of het niet zuiverder zou zijn om een secretaris 

te kiezen gewoon en dat gewoon weer in ere te herstellen zoals het vroeger 

geweest iso Dat is gewoon de hele opzet en ik denk dat we die discussie niet 

nu uit de weg rroeten gaan, maar gewoon nu rroeten opnerreno 

Wie van u nog neer het woord over dit punto Niemando 

Heer Ginjaarso 

Ja voorzitter ik ben het niet rret de heer Haafkens eens o Ik verneem rret genoegen 

dat er in de karrercentrale leiden uitvoerig overleg is geweest, maar wij 

denken toch dat dit een zo belangrijk punt is en dat het ook duidelijk in 

sanenl}ang rroet woroen gezien rret de bezoldigd voorzitterschap dat daar een 

uitvoerige beschouwing17 een uitvoerige notitie van de zijde van het hoofdbestuur 

aan ten grondslag rroet liggeno Anders korren we niet tot een afgewogen oordeel o 

Ik denk dat alle aspecten die hiernee te naken hebben heel duidelijk eerst ten 

behoeve van de hele partij op een rijtje rroeten worden gezeto Dat hier uit

voerig over gesproken rroet worden en dan pas in de algenene vergadering tot een 

adequate besluitvorming leidene 

Mevrow van Scherpenberg o 

Als u straks terugkomt rret een niew voorstel in verband rret het bezoldigd 

voorzitterschap enzo dan rroeten deze rroties die er nu liggen niet weggestem:l 

worden vandaag o 

Aangehouden wo:rden. 

Ja OKo 

Het punt komt dus blijkens de woorden van de heer Ginjaars opniew in discussieo 

Heer Haafkens o 

Wij gaan akkoo:rd rret het aanhouden van het voorsteL Op welke tentlijn denkt u 

dan rret voorstellen te koneno 

Ik denk voorzitter dat wanneer deze discussie vandaag is afgelopen dat wij kans 

zullen zien om oog voor de zorrervakantie 17 eventueel vlak na de zonervakantie 
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naar het hcx::>fdbestuur te gaan en ik neem aan dat die discussie dan 11 het stuk 

in elk geval zeg zo ergens in de herfst in de partij kan gaan circule:reno 

U kunt akkcx::>rd gaan reet het voorstel van het hcx::>fdbestuuro 

Graatsma afdeling Dalfseno 

Wij zijn assoc~ een van de notie-indienerso Wij sluiten ons aan bij het stand

punt van aanheulen en neenenen in de totale bezieningeno 

Dank u welo Algereene vergadering kan instermeno Geen stemning daarovero 

Goed dank u welo Dan gaan we naar artikel 23o3o Er zijn een paar noties over 

reet als ondeJ:Werp vrowelijke HBledeno Het zijn er 2 1097 en 1163 afdeling nt Gooi 

en afdeling Laren blz 207 en 208 gaan over een evenredige veihouding in het bestuur 

Ik geef die noties graag in bespreking als u dat wensto Niemand van Uo De heer 

Ginjaars nog reaktie. 

JaweL Ik wil er graag een kleine reaktie op geveno Ik sprak u net over dat 

geheim wat we hadden en wat dus die nadere positie van vrowen cx::>k in de VVD 

betreft onder andere dus in het kader van dat aktieplan daarin we zijn toch 

tot de conclusie gekaren dat je dit niet zou neeten :regeleno Je neet dat op een 

heel andere wijze voor elkaar zien te krijgen dcx::>r voortdurend eenieder op zijn 

veranbNoordelijkheid elk bestuur cx::>k op zijn eigen verantwcx::>rdelijkheid te 

drukkeno We zijn van rcening dat de algereene vergadering het hcx::>fdbestuur nieu.ve 

sarrenstelling kiesto De algereene vergadering en dan dus cx::>k de afdelingen hebben 

op elk rrorrent de gelegenheid om bij de kandidaatstelling te zorgen dat aan een 

bepaalde voo:rwaarde die reen wenselijk zou achten voldaan gaat wordeno Wij zijn 

van rcening dat je dit scx::>rt zaken niet :reglercentair neet :regelen Oirdat lang niet 

altijd in de precieze reglercentai:re bepaling kan worden gedaano En of dat nou 

voor een hoofdbestuur is of een karrercentralebesb.lur of een afdelingsbestuur is 

niet zo relevante Wij ve:rwachten dus veel neer van de continue aktie om een 

daadwerkelijk :resultaat te bereikeno Eerder dan een statutair opgelegde ver

plichting dat kan doeno 

Dank u weL Ik wou graag tot besluitvonning daaromtrent over gaano Wenst ierrand 

ten aanzien van deze noties stemningo Nieto Mag ik concluderen, ze 'WOrden niet 

teruggenorreno Dan mag ik concluderen als u geen sterrming wenst dat ze worden ja 

zegt u het zelf maaro 
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Ja voorzitter de noties zijn uitemate synpathiek, naar ik denk dat de noties 

het doel voomij schiete De noties stellen narrelijk dat er een evenredig deel 

vrouwen in het hoofdbestuur noet konen en ik denk dat we veel eerder naar een 

situatie noeten karen waar wij de helft van het hoofdbestuur uit vrouwen bestaat 

dan dat we een evenredig deel krijgene Dus het klopt helemaal niete Ik denk 

dat het echt goed zou zijn an die noties in te trekken" Ik denk dat ze een ander 

doel nastreven dan wat de indieners bedoelen. 

Maar als dat niet gebeurt" Akkoord u wenst geen Stenming" Dan houdt dat in dat 

ze zijn ve:rworpeno Jae Dan konen we nu tot 23o4o Dan krijgen we nu dus het befaarede 

nurmer 17" Daar is 17 daar zijn een aantal punten en dan gaat het over de vrouwen 

net adviserende stem, de vereniging van staten- en raadsleden net adviserende 

stem en de jongeren net adviserende stem" Nou is de notie 17 die gaat over 

alles wat deze drie zaken betreft" En dat is inderdaad de neest verstrekkende., 

Dus het is wel goed om die als zodanig lijkt mij in ieder geval eerst in totali

teit te bespreken en te behandelen en daar besluiten over te nenene En dan kunnen 

we vervolgens andere noties die neer veibijzonderen bekijkene De heer Ginjaars 

vantevoren een toelichting nog" 

Nou ik denk voorzitter dat ik niet zozeer een toelichting hoef te geven" Ik heb 

zonet bij de andere notie het standpunt van het hoofdbestuur ve:rwoord net be

trekking tot de positie van de bijzondere organisatie" Het hoofdbestuur is van 

nening dat dat in het kader van de overlegsituatie geregeld zou noeten woràeno 

Ik heb er bovendien bij gezegd als de algenene vergadering zou besluiten om toch 

de organisaties door middel van een vertegenwoordiging in het hoofdbestuur 

aanwezig te laten zijn dan net adviserende stemo En ik denk voorzitter dat de 

positie van het hoofdbestuur dus dan volstrekt duidelijk is" 

Dank u ik geef het graag in bespreking" De heer Renkes heeft het woorde 

Mijnheer de voorzitter zojuist en de heer Ginjaars heeft daarnet aan gerefereerde 

Ik heb begre:p=n dat de uitspraak van de algenene vergadering van zoeven duidelijke 

uitspraak over het echte bestuurslidmaatschap van een van de organisaties dat 

daarnee een aantal bezwaren van de kant van het hoofdbestuur tegen de posities 

van de drie bijzondere groepen bij het hoofdbestuur zijn weggenoneno De vraag 

bij dit arrendenent en dit arrendenent ligt er arrlat bij een aantal ove:rwegingen 

althans als vereniging een aantal ove:rwegingen zoals ze door u en ook bijvoomeeld 

door nevrouw Bakker naar voren zijn gebracht wel deelden" 
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Bij dit arre:nda:rent is de vraag aan de orde wat de toekonstige relatie tussen 

de drie bijzondere groe:pen en de WD en net narre dan het hoofdbestuur als ext:Onent 

van de WD dient te zijno Bij het hoofdbestuur net adviserende stem of in een veel 

extensievere relatie als onderdeel van het adviesorgaan zoals dat tot stand 

zal koneno Mijnheer de voorzitter even s:pecifiek vanuit de vereniginga Het is 

denk ik zo dat er in de conmunicatie tussen staten- en raadsleden aan de ene kant 

en de partij-organen aan de andere kant dat daaraan hoge eisen worden gestelde 

Dat beide groe:peringen daar ook allebei het grootstnogelijke belang bij hebbene 

Staten- en raadsleden zelve oorlat zij net narre afhankelijk zijn van wat er in 

de WD gebeurto De partij-organisaties oorlat staten- en raadsleden natuurlijk 

in belangrijke nate bijdragen aan de beeldvorming zoals die van de WD tot stand 

komto En daarcrn mijnheer de voorzitter is de vereniging van staten- en raadsleden 

van opvatting dat juist am die conmunicatie tot uitdrukking te brengen dat 

adviserend bestuursliànaatschap daa.I:bij dan gesproken kan worden over bijvoorl:>eeld 

vorming en scholing, over bijvoorl:>eeld propaganda-aktiese Waarbij dit soort 

zaken in hoge nate ve:rweven zijn dat de drie organisaties in de gelegenheid 

noeten zijn om daarover in adviserende zin in het hoofdbestuu;r net behoud van 

ieders eigen verantwoordelijkheid zijn lidlt te laten schijnene Voorzitter 

ik wil nog twee Oflterkingen makene Een over de argumentatie zoals die van UN zijde 

is gehanteerde Het komt mij voor dat de a.rgunenten die het hoofdbestuur op tafel 

heeft gelegd bij het doen van dit voorstel dus niet bij het hoofdbestuur dat die 

argumenten niet deugdelijk zijne De argumenten slaan wel op een aantal andere situë 

ties, maar de argumenten slaan niet op de drie bijzondere groe:peno Dat is het 

ene punte Het tweede punt en ik wil u dat toch niet onthouden waar wij ons zeer 

over ve:rbaasd hebben dat is over de procedure die gevolgd ise U weet dat er 

in het verleden zeer welbewust is gekozen voor een wederzijdse vertegenwoordiging 

bij de verschillende bestureno Een vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur 

zit bij het algeneen bestuur van de vereniging e En een vertegenwoordiger van 

het bestuur van de vereniging zit bij het hoofdbestuur van de WDo Voorzitter 

zonder enige vorm van overleg is deze wederzijdse aanpak doorgestreepte Daar heeft 

u tot dusver net ons geen overleg over gehad en alleen al VarJNege die procedurele 

ove:rweging zou ik er bij deze algerrene vergadering net klem opaan willen dringen 

om het gezarrenlijke arrenderrent zoals dat op tafel ligt te aanvaardene 

Dank u wel mijnheer Rerrkeso 

Beetstra afdeling A:peldoorno 

We hebben preiJlenen net de zinsnede de vertegenwoordiger ingevolge de sarrenwerking 

overeenkonst WD-JOVD 
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We hebben die sanewerkingsovereenkOOEt er eens op nagelezen en er staat in dat 

er een lid van het hoofdbestuur is e Het hoofdbestuur van de VVD dat zich in het 

bijzonder net de JOVD bezig houdte Dat is dus al iemarrl die deel uit:.maakt van 

het hoofdbestuuro Dus die kan eigenlijk niet bedoeld zijn in dit punte 

Dan is er ook in het JOVIl:Jestuur iena.nd die zich in het bijzonder bezig houdt 

net de contacten net de VVD en dat hoeft niet een lid van de WO te zijne 

Als deze persoon bedoeld is dan zouden we dus de figuur zien dat er aan de 

hoofdbestuursbijeenkOOEten van de VVD iena.nd deel zou nenen die geen lid is 

van de WO en dat zouden wij geen goede figuur vinden en als ik het dus 

juist interpreteer dan is dit punt voor mij een reden om tegen deze notie 

te stermeno 

Mevrow de Vries van de kanercentrale den Haag e 

lk wil mij grotendeels aansluiten bij de woorden van de heer Remkes naar de 

vergadering nog aan een paar dingen herinnerene In het oorspronkelijke 

eerste voorstel van het DB aan het HB over de niewe structuur van het 

hoofdbestuur was wel degelijk voorzien in een adviserend lidmaatschap 

voor vrowen voor althans de bijzondere groepeno Dat is later in het hoofd

bestuur zelf gesneuveld dat voorsteL Op de bijeenkoost van 15 april in 

Lunteren net vertegenwoordigers van de stichting vrouwen heeft de voorzitter 

verklaard dat hij in het hoofdbestuur een nota van wijziging zou bepleiten 

om toe te voegen aan deze vergadering om alsnog dat adviserend liàmaatschap 

nogelijk te nakeno Ook die keer is het in het hoofdbestuur zelf gesneuvelde 

De echt zakelijke argunenten hiervoor hebben miju maar velen niet bereikte 

Over vrowen is al het een en ander gezegde Maar als nanens de eerste en 

tweede kanerfraktie eventueel nanens de ministerraad en namens de vijfmans

fraktie excuses mijnheer Nord van het europees parlenenteen vertegewoordiger 

net adviserende stern aanwezig is zie ik niet in waarom een vertegenwoordiger 

namens die honderden die nanens de VVD in staten- en geneenteraden zitten 

ineens teveel zou zijno Nu stelt de niewe sanenstelling HB voor in het kader 

van een daadkrachtig bestuur daadkradltigheid is gediend net een effectieve 

vertegenwoordiging in de partij van grote groepene En dat doet nen door die 

bij w bestuur te betrekken en niet juist uit te sluiteno 

Ja dank u wel. 

Haafkenso 

Mijnheer de voorzitter ik wil toch een iets ander geluid laten horen en dat is 

namelijk dat in de kanercentrale teiden dit punt indringend is bediscussieerde 
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En ik denk toch dat een aspect wat op een gegeven nonent naar voren is gekaren 

bij die discussie hier eigenlijk niet naar voren is gekonene En dat is dat de 

vroUoTen in de WO zeggen ja jullie begrijpen als narmen er vaak geen mieter 

vano Wij kurmen er wel bij zitten naar jullie kurmen gewoon niet luisterene 

Jullie begrijpen gewoon niet wat we bedoelene En dat wordt dan aangevoerd dat 

nen zelfs in de bijeenkoost in Lunteren en in de bijeenkoost die apart 

gehouden is net de voorzitter eigenlijk bleek ondanks al die 40 jaar 

dat nen net stemrecht e:rbij zit toch nog veel misverstand over datgene 

wat de vrouwen in de WO doen bestaate En wat is nou het probleerne lk. denk 

inderdaad dat er een probleem ligt dat een heel groot aantal leden, we hebben 

vandaag er ook kennis van kunnen naren die op een gegeven nonent over vroUoTen 

in de WO praten net-een aan konen zetten van de groep middelbare narmen in 

de WO en dergelijkeo Dit soort flauwigheden dat kennen wij natuurlijk al 

jarenu naar waar het om gaat is dat dus er een boodschap is van de vroUoTen en 

die zijn gehoord hebben op een heleboel punten hebben vaak achterstanden en 

die willen we bespreekbaar nakene Wij willen op een gegeven nonent dat we 

niet alleen steun krijgen van onszelf van de vroUoTene Maar ook steun krijgen 

van die partij die WO waar we lid van zijno En nou gaat het àenk ik hier om 

de vraag hoe kun je dat nou het beste nakene Hoe kan nou gezorgd worden dat 

die vroUoTen in de WO die ijveren voor beter begrip voor de positie van de 

vrolM in de rraatschappij hoe we in onze liberale partij dat kunnen ve:rwezenlijkeno 

Nou wij hebben in onze centralevergadering erover gepraat en gezegd dat hoeft 

helemaal niet pers~ te betekenen dat ierrand net stemrecht of een adviserende stem 

neteen bij het hoogste niveau zito lk. denk als je politiek wat wilt bereiken 

dan zul je noeten proberen nedestanders te krijgeno Je zult noeten proberen 

niet neelestanders te krijgen bij vroUoTene Nee ik denk dat de vrouwen ned.estanders 

noeten zien te krijgen bij al die narmeno Ook die mannen die af en toe boe roepen 

en zeggen dat we de vereniging van boeren in de WO noeten gaan oprichtene 

Nee we noeten proberen bij die partij aan te sluitene Nou onze visie is dat 

wat is die nening van die partij, die kant sanen in dat _adviserend rollege 

waar alle kanercentralevertegenwoordigers aanwezig zijne En ik denk dat op 

zich effectief gesproken nen daar veel neer bereiken zou dan dat je dan zogenaanrl 

bij het hoogste rollege mag zitten af en toe je nond open mag doeno lk. denk 

prebeer nou eens een keer op een ander niveau belangstelling te krijgen voor 

die problematieke En dat geldt voor de vereniging van staten- en raadsleden idem 

dito net een sterretje o 

Dank u wel mijnheer Haafkens o 

De heer Wil.ner heeft het woordo 
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Voorzitter het is onder liberalen altijd een noeilijk punt om op een gegeven 

rronent11 de vrowen hebben het daarstraks aan tafel al vet:weten dat ik het woord 

gebruiken zou 17 maar ik zeg het dan toch maar net sektorale belangen rekening te hou 

dene We zijn allemaal lid11 we zijn allenaal gelijkwaardig, we hebben allenaal een 

gelijkwaardige stem en die kan op ieder bestuurlijk niveau tot uiting konene 

Nou dat hebben we al laten blijken door in ieder geval het punt van stemrecht 

in het hoofdbestuur af te wij zen wat dus nog verder onverlet laat de rol van 

vrouwen van staten- en raadsleden en van jongerene En daar kom ~mmm ik dan terug 

bij de noeite die we altijd weer hebben net het erkennen van sektorale belangene 

We erkennen si:rrls lang 3 optieken narrelijk de emancipatie, de vertikale structuur 

van volksvertegel'!Noo:rdigers birmen de WD en het aanstomend jong talent wat 

als we niet uitkijken verscheurd dreigt te worden tussen twee organisaties die 

elkaar lijken te verdringen ipv dat we proberen ze te intergrereno Dat feit 

hebben we erkende We hebben daar goed nee leren levene Ik denk dat de onder-

havige notie 17 heel best aan die behoefte voorziete Ik zou zonder verdere onhaal 

van woorden willen aanbevelen vanuit den Haag dat deze drie groepen net advi

serende stem aan het hoofdbestuur worden toegevoegde 

Dank u welo De heer SNart heeft het woo:rde 

Ik zou alleen een punt willen ophelderene Wat daarnet werd gesuggereerd dat deze 

notie zou behelzen dat er iemand die geen lid zou zijn van de wo deel uit zou 

kmmen gaan naken van het hoofdbestuur e En ik zou daar als WDlid bezwaar tegen 

hebbene Maar ik denk dat het misverstand ontstaat oorlat de spreker die dat zei 

de sarrenwerldngsovereenkarst tot en net artikel 6 gelezen heefto Maar in artikel 

7 wordt vervolgens nog een andere figuur geintroduceerd en de bedoeling daarvan 

is de jongeren birmen de WD expliciet WDlid die zoals de heer Wilmars voor mij 

zei verdeeld zijn over twee organisaties toch zoveel rrogelijk in goede verstand

houding op het niveau van het hoofdbestuur vertegenwoordigd te krijgeno 

Maar dat zijn pers~ WDledeno 

Ik denk dat de heer Ginjaars misschien voor de duidelijkheid er neteen iets over 

kan zeggen. 

Ja ik wil dat graag doen voorzitter o Ik denk dat de fonnulering zoals die in de 

notie of arrendenent 17 staat op blz 190 voor wat betreft de jongeren niet juist 

iso Er wordt narrelijk vet:wezen naar een privaat rechterlijke overeenkorrsto Dat 

is op zichzelf denk ik al een bezwaar e 
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Maar veel ernstiger is dat natuurlijk die saneiMerkingsovereenkonst voor 5 

jaar gesloten is en wij thans niet weten of die sanenwerkingsovereenkomst wordt 

voortgezet" Als u dat dus zou willen doen 11 dan ·zou ik willen suggereren voorzitter 

als dat kan om de tekst in plaats van de tekst hoe staat het er alsnede de 

vertegenwoordiging ingevolgde de sanenwerkingsovereenkonst WD-JOVD in stuk 17 

blz 129 om die tekst te vervangen door artikel 27 lid 4 ten bNeede en daar 

staat n lijk een na overleg net het hoofdbestuur van de jongerenorganisatie 

vrijheid en derocratle aangewezen lid van de WD benedt~r. 30 jaare Dan koppelt 

u het los van een eventuele sanerwerkingsovereenkomst en is het voor al tijd 

geregeld" 

Dank u wel" Het is misschie goed voor de techniek van de vergadering of ik 

of de indieners van de notie daarrcee kunnen insten:nen, want daar gaat het omo 

Ze staan naast elkaar" Geen probleeme Dan is de notie als zodanig zo technisch 

aangepaste 

De heer Meijeraano 

Ja voorzitter en dan denk ik dat je dat cx:>k :rroet aannerren, want in de huidige 

sarrenwerkingsovereenkomst staat zoals de heer Silart al even inleidde dat 

in artikel 7 aan het hoofdbestuur van de WD kan een WDlid jonger dan 30 jaar wor

den toegevoegd enze Maar dan :rroet de statuten van de WD die nogelijkheid wel 

open hebbene En dus :rroet je punt 3 in de gewijzigde fonrulering dacht ik van 

notie 17 aanneneno De heer Haafkens heeft aangeraden de vrouwen zoek iemand een 

man die naast je staato lk kan u verklaren dat mijn vrouw heeft dat 48 jaar 

geleden al gedaan en ik kan u dat aanbevelene 

Goed dank u wel" U hebt het woord graag en dan konen wij langzane:rhand tot een 

afronding van dit punt en gaan we over tot besluitvorminge U hebt het woorde 

Mijn naam is Steins van de afdeling Laren-Blaricum" lk ~u willen voorstellen 

om dan rog een bNeede beperking in die notie aan te brengen naneli jk het geval waar 

bij in het hoofdbestuur reeds iemand is benoem::l uit deze organisatie als lid net 

stemrecht" Want de bedoeling wat ik begrepen heb vandaag is dat sowieso er 
c: 

conmunicatie ontstaat als die notie wordt aangenenen zodat daar van die organisatie 

iemand in zito Maar wanneer er dan al iemand in het hoofdbestuur zitting heeft 

dan zou je kunnen zeggen dat dat dubbelop is en ik kan ne voorstellen dat dat 

weer strijdt net het beginsel van vancx::htend om het aantal hoofdbestuursleden te 
beperkeno 

U hebt het woord en ik denk dat u de laatste bento 
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Mijn naam is van Heenskerk afdeling Waalreo 

Ik neen bij de discussie over dit punt te beluisteren dat de positie van de vroUNen 

in de WO alleen maar zou zijn ten behoeve van de vrouwen in de WO zelfo 

Ik geloof dat het toch ook wel van belang is er op te wijzen dat in vele gevallen 

bij de besluitvorming de stem van een vroUN, een suggestie van een vrol.l'N todl 

ten voordele van de hele partij zou kunnen strekken en daar wou ik toch ook 

op wijzeno Dank u weL 

De heer Ginjaarso 

Die ene suggestie kijk voorzitter ten aanzien van die laatste vraago Ik denk 

toch dat de vrijheid rroet blijven bestaan om een lid van de vereniging van 

staten- en raadsleden ook lid van het hoofdbestuur te laten zijno Narrelijk als 

persoono En de vroUNen die in het hoofdbestuur zullen. zitten zullenook lid van 

de stichting vrol.l'Nen in de WD kunnen zijno 

Ja maar mijn punt was waarom daarnaast dan nog iemand uit dezelfde organisatie mat 

adviserende sterna Is dat niet dubbel op en strijdt dat niet mat het streven 

om het aantal hoofdbestuursleden te beperkene 

Goed ik dacht dat daar de discussie involdoende nate over gevoerd ise Dat het 

standpunt van het hoofdbestuur ook helder iso Dat notie 17 als zodanig ook 

tedmisch is bijgesteld en vervolnaakte Het is nu tijd om daar besluiten over 

te nerreno Dus nurrner 17 voor deze notie blaUNe Tegen blal.l'Ne Voor wit, tegen wito 

Oranje voor, oranje tegeno Ik wadlt op het advies van het stenbureaue Ik kan u 

rnaedelen dat notie 17 in neerderheid u als algenene vergadering tegen die notie 

bent~ 

Voorzitter kunt u aangeven ongeveer mat wat voor getallen dat gepaard gegaan iso 

U krijgt daar zo antwoord opo 

Voorzitter hoe kan dat tellen nu zo lang duren te:rwijl u net de uitslag binnen 

5 seconde wisto 

Jawel maar ik wil u een exact antwoord geveno Goed darres en heren de stemning was 

in uitslag in exacte cijfers excuus maar het waren ook grote getallene 216 

tegen het voorstel en 161 voore 

Neeandersoma 



Band 6 

Blad 6e14 

Voorzitter hoeveel onthoudingen waren ere 

Voorzitter mag ik van u nog even precies deze cijfers horene 

Mag ik even nog beraad net het sterrbureaue 

Darres en heren excuus want ik wil een voorstel doen dat er een herstemning plaats 

vind te 

Schriftelijke 

Dat lijkt mij juister arrdat er verschillen zitten tussen het aanvankelijk 

oordeel en de uitslag van de sterrming in de beoordeling daarvan en dat lijkt 

mij onzuivero Dus ik wou als u daaDree kunt instermen een herstemning vragene 

Ik wil voorstellen schriftelijk mijnheer de voorzittere 

Een schriftelijke sterrmingo Dan zal daarover nu schriftelijk gestemi worden dan 

kan daarover ook geen verschil van inzicht over bestaane De voorbereidingen 

daartoe worden nu getroffen a Wij gaan ondertussen door net de· discussie hier-

overe 

Ik wou danes en heren wij gaan door net de discussie rond het voorstele 

Darres en heren ik geef even het woord aan de algeneen secretaris o Wij gaan 

eerst stemreno U dient \M stenbiljet in de juiste nand te deponereno U krijgt 

daar nu instructies voor e 

Nou die instructies zijn zeer korte Er zijn driemandjes en het een is voor, 

het ander is tegen en er is ook nog een nandje blanco conform het reglenente 

En het gaat om het stenbriefje nl.li'(I(er 1. En dat u dus niet numrer 2 en alles 

verder emij gooit want dan bent u het kwijte 

Ik schors een IIDirEnt de vergadering om nu te stemrene 

Voor alle duidelijkheid mag ik nog een norrent \M aandaclite Voor is voor de 

rrotie nurmer 17 en tegen is tegen die rrotie e 

Darres en heren de sterrming wordt nu gesloten dus als u iets vergeten bent dan kan 

het nog nete 

Darres en heren ik wil graag uw vergadering herop:mene Wij zullen, wij wachten de 

uitslag van de sterrming af en kOIIen dan na de uitslag terug op de verdere 

behandeling van artikel 23 lid 4, behalve de heer Meijeraan had nog de wens 
om daar anderszins een oprerking over te nakene Die krijgt daartoe nu de 
gelegenheide Ik wil graag uw aandachte 
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Mijnheer Meijeraane 

Voorzitter ik zou eerst nog een andere vraag willen stellen over de stennling17 

over de uitslag van de stennling die straks kornt.e Het hoofdbestuur stelt voor 

een aantal voorstellen die rret elkaar de statuten wijzigene Als ze worden 

aangenorreno Deze notie is op 2 onderdelene 

Mijnheer Mei jeraan ik wil even vragen de wandelgangen zijn belangrijk, maar 

de vergadering nog belangrijkere Deuren dicht graage Gaat u dooro 

Ik wou dus vragen of het zo is dat indien er bij deze notie rreer dan eerrlerde 

voor wordt gestenrl wat dus betekent dat rren de huidige statuten althans op 2 

van de 3 p.m.ten helemaal ongevlijzigd wil lateno Of dat een voldoerrle rreerderheid 

is of dat je een volstrekte rreerderheid noet hebben voor dit pnnte 

Er is een ordevoorstel ook wat betreft de techniek van de vergadering ook bij de 

stukken aangegeven en dat betekent dat alle noties bij enkelvoudige rreerderheid 

-worden behandelde En aan het slot is er een totaalpakket en dat wordt voorge

legd aan de algenene vergadering. En daar is een gekwalificeerde rreerderheid van 

2/3 voor nodig en dan is aan de statutaire verplichting voldaane 

Dat is dus een ordevoorstel dat zou de vergadering ook anders knnnen doen als 

ze dat als ordevoorstel zou aanvaarden/i' want dit is zuiver bepaalde statutaire 

bepalingen handhaven of wijzigen en ik zou ne dat anders knnnen indenkene 

Artikel 23o4 voorzitter da.aJ:bij rijzen bij mij een paar vragen die minder 

belangrijk zijn dan die wandelgangen in de huidige stennling maar ik wou ze toch 

graag kwijte Ik neem aan dat u bewust een andere keuze heeft gemaakt waar het 

hoofdbestuur uit bestaate Vroeger maakten ook de voorzitters van de kamerfrakties 

deel uit van het hoofdbestuuro Het hoofdbestuur bestorrl uit die en die en die 

net advise:rerrle stem en dan kwamen er een paar anderee Ik neem aan dat u bewust 

nu zegt het hoofdbestuur bestaat uit 23e2 daarnee ~n we het gehado 

23o4 dan kunnen de vergadering ook nog door anderen worden bijgewoonde 

Dat is bewust zo gekozen neem ik aane Dan is het mijn vraag of het nogelijk is 

casu quo gewenst om voor te schrijven dat die vergaderingen worden bijgewoorrl 

of dat je noet zeggen ze kunnen -worden bijgewoonde Dat geldt net nane voor de 

nieUNeling in dit gezelschap de voorzitter van het WD bewirrlsliedenoverleg 

zo die deelneemt aan een :regering e Knn je die per statuten min of· rreer verplichter 

de vergaderingen van het hoofdbestuur bij te wonen of zou een andere redaktie 

daar misschien de voorkeur voor dienene l.Ds van de vraag of je de te:rm WD 
bewirrlsliedenoverleg in de statuten knnt hanterene 
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Het lijkt mij een wat typische tenn net daarbij dan de vraag dat die vcx::>rzitters 

die in 23o4 ad 1 worden genoenrl daar staat bij of zij die hen vervangen" 

Maar bij die vcx::>rzitter van dat WO béwindsliedenoverleg komt dat niet vcx::>ro 

Is dat ook bewust, is dat terechto Als je dat béwindsliedenoverleg of hoe je 

het wilt neerren daarbij aanwezig denkt te rroeten rrogen hebben dat die zich 

dan niet kan laten vervangen als de goede man ziek of op dienstreis iso 

Zo zijn er natuurlijk vragen va:>rzitter die wij hier vandaag niet hoeven te 

beantwoorden, maar u heeft in tiN oranje boek gezegd we hebben een aantal redak

tionele noties en dit is dan geen notie naar een o:prerking, een aantal redaktio

nele noties die konen later in het kader van de regelgeving o Varmorgen is er 

duidelijk uitgesproken dat we vandaag reglenenten vaststellen, bepaalde artikeleno 

En dat je dus nu dat zo goed nogelijk noet doeno U heeft gevraagd om rredewerking 

bij de techniek van de vergaderinga lk. zou ne kunnen indenken dat we u nadltigen 

om kleine oneffenheden die zo in het stuk va:>rdoen recht te trekken" Eventueel 

ter goedkeuring voor te leggen aan de partijraad" Maar niet zeggen we praten nu 

niet over een redaktionele wijziging die we eigenlijk zouden willen en dan 

zodra het artikel is vastgesteld dat weer opniel.IN noeten. In dat verband wijs 

ik op artikel 25 o 1 waar gesproken wordt over lieden die zitting hebben in het 

hoofdbestuur anders dan krachtens artikel 23o4o U heeft ne net bevestigd dat 

de lieden krachtens artikel 23o4 niet in het hoofdbestuur zitteno Die kun je dus 

bij 25o1 ook niet uitzonderen want die konen eenvoudig in het hoofdbestuur 

als zodanig niet va:>ro En dan een heel klein kleinigheidjee Ik zou ne kunnen 

indenken dat de heer Ressenaar zich heeft afgevraagd waarom of het gaat over de 

voorzitter en de algeneen secretaris 11 maar een penningmeester" En ik zou dus gaarne 

op al dit soort klein goed behoudens die WDbéwindslieden want dat vind ik niet 

zo klein op dit klein goed in een wat redaktionele nach.tiging zou kunnen worden 

neegegeven zodanig dat er niet over een half jaar gezegd rroet worden we gaan 

weer naar de notaris o 

Dank u wel mijnheer Meijeraano Ik denk dat dit een vcx::>rstel van u is aan de 

algenene vergadering om het hoofdbestuur daartoe te nachtigeno Het is natuurlijk 

bij statuten.vijzigingen altijd zo dat er een gang en dat hoeft geen noeilijke 

gang te zijn naar de notaris noet plaats vindene Dat leidt ook tot altijd 

iets van bijstellingeno Mag ik vragen kan de algenene vergadering het voorstel 

van de heer Meijeraan instennene Dat is het geval" Dan is daartoe besloten en 

ik geef graag de heer Ginjaars nog het woord ten aanzien van andere puntene 



Band 6 

Blad 6o17 

Twee dingen voorzitter kunnen worden de vergaderingen worden bijgEMOOndo Ja 

we gaan ervan uit dat de adviseurs aanwezig zijn tenzij ze niet kunneme Als je 

zegt kunnen dan zijn ze niet aanwezig tenzij ze wel kunnene Wij vinden dit wat 

dwingender o En in de tweede plaats geen plaatsvervanger van de voorzitter van 

het bewindsliedenoverleg, dat heeft te naken net het feit dat de WDbewindslieden 

overleg natuurlijk een niet forneel geregelde zaak ise 

Goed dank u wel o Ik zal nu net uw goedvinden en anders ook inderdaad naar artikel 

23 lid 5 overgaane Wij konen dus op 23,4 oog teruge Daar 23e5 die notie daar 

zijn twee noties aan de orde 1499 en 696 waar aan de orde is het woord gekozen 

in plaats van benoenrlo Ik geef gaarne het woord daarvoor aan de heer Ginjaars o 

Is als zodanig redaktioneelo Kunnen akkoord gaan net de gedachtegang daarinu 

Wil iemand daarover nog stenminge Nieto Dan ten aanzien van 23o6 zijn geen 

noties en amendenenten aangebrachte 23o7 236 en 1500 Ommen dat is een syn

chronisatie van de tekst overoenen begrijp iko Akkoordo 

Ik kom bij artikel 24o1 geen amendenenteno Punt instermeno 

24o2 geen amendenenteno u kunt instermeno 

24 0 3 ooko Geen amendenenten a 

24 o4 daar is. een notie van de kamercentrale den Haag 1982 blz 217 0 Een nieuw 

artikel dat veiWijst naar oude statutene 24e5 onder 2 en 3e 

Wat is daarop het standpunt van het hoofdbestuur e 

Het standpunt van het hoofdbestuur is voorzitter dat het altijd nogelijk noet 

zijn voldoende nieuwe adequate en capabele hoofdbestuursleden te vindene 

Wij ontraden dato 

Iemand het woord daarover o Niete Wenst iemand stemning daarover o Dan is die 

ve:rworpen dan kunt u instemren net het voorstel van het hoofdbestuur o 

Artikel 25 o 1 geen noties en amendenenten ingediend behalve die relatie hebben 

bij 25o2 25o2 notie die afwijzende conbinatle van het liàrnaatschap van het parlenen1 

net het lidmaatschap van het hoofdbestuur c Daar zijn een aantal noties over inge

diendonder andere nurnrer 237 ondercentrale Eindhoven blz 218o Mag ik het 

CC>II~Ientaar van het hoofdbestuur horene 

Ja voorzitter wij zijn ervan uitgegaanu wij zijn van de huidige statuten uitgegaano 

Daarin wordt gesteld dat er 4 kamerleden in het hoofdbestuur zitting nogen hebbene 

Wij zijn er nu vanuit gegaan dat waar het geheel aannerkelijk wordt teruggebracht 

dat ook het aantal 4 naar 2 noet worden teruggebrachte Dat is eene Twee wij vinden 

het toch wel belangrijk om in principe de nogelijkheid te openen om kamerleden 
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toe te laten tot het hoofdbestuuro In elk geval is het wel zo voorzitter 

dat wij van nening zijn dat er toch altijd naar gestreefd noet worden om de 

partijvoorzitter ook lid van de eerste kaner te laten zijno Niet dat daar oou 

een bijzonder FOlitiek gewicht aan noet worden ontleend, maar wel het feit 

dat een partijvoorzitter die lid is van de eerste kaner daar toch een eno:rne 

hoeveelheid FOlitieke infonnatie haalt en ook zeg ik FOlitiek daardoor in 

FOli tieke circuits kan deelnenen die hem anders als partijvoorzitter zoooen 

worden onthoudene 1k denk dat als ik dit zo fenruleer dat ik dan ook even 

kan wijzen naar andere FOlitieke partijen waar dat' is en waarin ik alleen 

maar bevestiging virrl van onze opvattingene 

Dank u wel mijnheer Ginjaarso Wil iemand oog het woord over dit punto 

Voorzitter Boerman afdeling Hengeloo 

1k wil graag het standpunt van de partijvoorzitter van harte ondersteunenu 

dat de partijvoorzitter inderdaad lid zou noeten zijn van de eerste kanere 

De afdeling Hengelo heeft ook overwegende dit standpunt een notie X899 

op pagina 220 ingediend u ziet die ook staan op de overheadprojector o 

Deze notie is anders dan de andere notieso Deze notie verklaart nanelijk 

alleen het lidmaatschap van de tweede kanerfraktie onverenigbaar net het 

hoofdbestuur o VÈ hebben dat zeer bewust gedaan a We denken dat diegene die 

aktief in de FOlitiek bezig zijn net de dagelijkse politieke besluitvonni.ng 

dat die niet in het hoofdbestuur zoudennoeten zitteno Dat is confonn wat er ook 

gebeurt op gerreentelijk niveauo Gemeenteraadsleden zitten ook niet in het 

bestuur. Ook dat is uitgeslotene VÈ denken dat het op alle partijniveaus 

goed zou zijno Het is natuurlijk onverlet het aanwezig zijn bij de hoofdbestuurs

vergaderingen net advisererrle stem, want dat is een heel ander punto 

Het gaat hier om het lidmaatschap en wij zouden willen vragen om notie 899 apart 

te behandelen om::lat het toch een ander voorstel is dan de resto 
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Het is begrepen dank u welo De heer neijeraan heeft het woordo 

Voorzitter ik zou willen waarschu.ven voor de forrrW.ering die de heer Ginjaars 

zojuist gebruikte als ik het goed gehoord hebto Nanelijk dat de partij ernaar 

neet streven dat de partijvoorzitter eerste kanerlid isoo Ja zo werd het gezegd 

en dat zou ik zeggen dat rroet je vooral de partij niet voorhoudene De verkiezings

raad zij vrij in de keuze van de kandidaten op dat norrent net het danmalige 

partijvoorzitter als ik het net een gennanisne rrag zeggeno 

Ik heb ook niet gezegd dat het opgeoonen rroet worden in de statutene 

Nee rraar u heeft toch de vergadering een soort oproep gedaan voor u en voor 

uw opvolgers en daar wou ik voor waarsdlu.veno Ik wou tevens neen ik als mijn 

geheugen goed is zeggen dat na de heer 000 die tweede kanerlid is geweest 

zelfs fraktievoorzitter dat we d-arna oog bij het voorzitterschap van Korthals 

Altes sorry noch bij het voorzitterschap van Haya van Soneren behoudens een 

zeer korte overgangsperiode noch bij dat van Korthals Altes noch bij dat van 

Kamni.nga een sanenhang net eerste kanerliàmaatschap hebben gehade En ik zou 

nenen dat alle drie in de historie rroge worden genoerrrl hoe de · partijvoorzitters 

zijn geweeste WE hadden dus kermelijk een andere cultuur can CDA en PvdA en 

het lijkt ne goed dat we niet altijd dezelfde cultuur hebbene Inhoudelijk 

of het rrag of niet spreek ik geen oordeel over uit als niet afgevaardigde rraar 

ik wou deze kanttekening toch wel makene 

Uw stelling is helder dank u welo De heer Ginjaars oog het woorde Daarna wordt 

er besloten ten aanzien van deze punten •. 

Ik ben geneigd cm te zeggen dat tijden veranderen voorzittere 

Dat is een helder antwoordo Dan vraag ik inderdaad twee verschillende punteno 

Motie ondercentrale Eindhoven nurmer 237 apart behandelen en Hengelo apart 

behandelene Wenst iemand ten aanzien van de notie Eindhoven sterrmi.ng o Nienando 

U wenst sterrmi.ng en ook ten aanzien van Hengelo ook sterrmi.nge U wenst ten aanzien 

van beide sterrmi.nge Ten aanzien van Eindhoven sterrmi.ngo Mag ik u ve:rwijzen dan 

blz 218-237e Voor het voorstel Eindhoven blauw, tegen blauwe Voor wit, tegen wite 

Voor oranje 0 tegen oranje. Het voorstel Eindhovenu notie is ve:rworpeno 

Hengelo wil iemand sterrmi.ng over Hengeloe Jao 899 blz 220 voor hengelo blauw o 

Tegen blauwe Voor wit, tegen wito Voor oranje, tegen oranjeo U kunt zakken er wordt 

even geteldo 
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Ik kan u needelen dat het a:menderrent notie van de afdeling Hengelo is 

verworpen 570 tegen en 402 voor o 

Ik kan nu tot de uitslag van de sdrriftelijke sterrming dus we gaan even terug 

naar de besluitvo:rming rond artikel 23o4o Ik ben uitemate tevreden dat we een 

hersterrming schriftelijk hebben laten plaats vindeno V(X)r 777 stemren-tegen 537 

stelmeno Blaru:x:> 3 en ongeldig lo Daarnee is het voorstel aangenorren en zijn 

daarnee alle andere noties net betrekking totvroUNen, vereniging voor staten- en 

raadsleden en jongeren behandeld als zodanig o Ik kom-mag ik uw aandacht-

ik kan nu bij de behandeling van artikel 25o3 daar zijn geen arrendenenten ingedienà 

Kom ik vervolgens bij artikel 26onunner 502 ondercentrale Ormeno Dat heeft 

ook betrekking tot de algeneen secretaris, vervangen door direkteur wordt als 

zodanig aangehouden gelet op de eerdere besluitvorming daaromtrento U kunt in

stermeno Dan 26o2 een notie afdeling Hardenberg 692 onntlll'lrering gaat dat overo 

26.3 ook hetzelfdec 26o3 ook hetzelfdec U kunt instermeno Dan konen we bij 

artikel 27 0 27 o2 1 geen maar dat is vanzelfsprekende Artikel 27 o2 een blokje 

noties die verband houden net de sarrenstelling van de overlegstructuur o 

De karrercentrale Leiden blz 242 1122 en blz 243 afdeling Spijkenisseo Mag ik vragen 

is daar nog een cormentaar van het h(X)fdbestuur bij vereisto · 

Wij stellen voor voorzitter cm twee leden vanuit elk kanercentralebestuur aan 

het overleg deel te nerreno De ratio daarvan is dat dan het beter is om ervoor 

te zorgen dat er altijd iemand a.arMezig is o Voor de rest hebben wij de neiging 

an dit punt over te laten aan de algenene vergadering o 

Goedo Mag ik vragen de heer Haafkens o 

Ja mijnheer de voorzitter wij hebben een notie ingediend om die eigenlijk in lijn 

is net wat ik al eerder gezegd heb net die nota structuur van die dus het dagelijks 

bestuur had geschrevene Waarin aanvankelijk gezegd werd je :rroet het overlegorgaan, 

de kanercentralevoorzitters erin zetten of hun plaatsvervanger of vervangstere 

En dat vonden wij een uitstekend voorstel want een van de grote nadelen van de oude 

structuur die we nu hebben is dat wanneer een hoofdbestuurslid afgevaardigd door 

de kanercentrale ziek is de commmicatielijn ogenblikkelijk wordt ve:rbrokeno 

En dat is juist het eno:r:ne positieve van deze nie\Me structuur dat warmeer er 

een overleg is en de voorzitter is verhinderd dan kan altijd zijn plaatsvervanger 

gestuurd wordeno En wij denken dan ook dat je dus dat een heel uitstekende gang 

van zaken zou zijno Waarom geen twee ledeno Dat dus het h(X)fdbestuur later heeft 

beslisto Wij denken dat als je goed overleg wilt plegen en je krijgt dus van alle 
delen van Nederland uit elke karrercentrale korren daar de neningen bijeeno 
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En die kunnen allemaal bijeen zijn onrlat die plaatsvervanging dus geregeld is 

àan is een discussie in een wat kleiner verl>and veel effectiever àan dat we daar 

weer een heel grote groep van 38 man plus fijn alle getallen die u vandaag al 

over de tafel hebben gehado En wij denken dus dat wij de vergadering noeten 

adviseren an gewoon een krachtdadig overlegorgaan ook te institutionalisereno 

Dank u welo 

Dank u wel mijnheer Haafkenso Wil ierrand nog meer het woord daarovero Gaat Ufl 

ganga Mag ik vragen zo kort rrogelijko 

Ik zal heel kort zijn mijnheer de voorzittere Wat ik vreem:1 vind ik hoor net 

als het hoofdbestuurslid ziek is àan is er geen comnunicatieo Worden ka.ner

centralevoorzitters nooit zieko Dat is een vraagen een vervanginga Maar wat ik 

fout vind principieel is dat er teveel bestuurlijke kracht naar een persoon wordt 

gedirigeerdo Een ka.nercentralevoorzitter die heel druk en heel precies in 

het werk is die heeft zijn handen vol aan de ka.nercentrale en laat die zich 

aub nog eens niet net het hoofdbestuur benoeieno Dank Uo 

Dank u de heer Haze Winkelmano 

Nou voorzitter inhakend àan op de laatste spreker o Die kracht die gaat niet 

verloren want dat overleg die is er alo Zei het dat dat op dat nonent infomeel 

iso Dus wat dat betreft is het gewoon een voortzetting van de huidige gegroeide 

situatiea Dat bevalt de ka.nercentralevoorzitters heel goedo Met nane het punt 

wat staat op blz 242 vind ik heel erg belangrijko Het rrogelijk zijn van plaatsverlal 

vanging want die comrunicatie die neet natuurlijk door kunnen gaan. De inbreng 

vanuit de basis en het terugkoPIElen naar de basis toe daar gaat het omo Dus als 

die ka.nercentralevoorzi tter inderdaad ziek is daar heeft de vorige spreker àan wel 

gelijk in dat is niet. uitgesloteno Daarom is punt 242 belangrijk beter dan punt 

2430 

Q:)ed de heer Bakker a 

Voorzitter daarnet spraken 2 I<Cvoorzi tters nede ook denk ik in hun eigen belang o 

Maar dat nog even daargelateno Ik zit net een wat ander dilenma en dat is narrelijk 

dat wij zeer kort geleden in de WDexpres een ra:H?Qrt hebben gekregen net die 

partijraado En dat is ook een soort college van advies en bijstand zoals ik dat 
heb negen lezen en àan ga ik ne op een gegeven nonent afvragen ja wie doet wat 
nou eigenlijk en welke sarrenstelling kennen ze àan ooko 
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Er -wordt hier al gedelebereerd het zijn KCvoorzitters of de plaatsvervangerso 

Volgens voorstel van Leideno UH voorstel is een tweetal Leden uit de KCbestureno 

Kijken naar het rapport van die conmissie partijraad dan is er ook al weer sprake 

van twee vertegen.voordigers uit de KC en die vornen dan 2/3 van de niewe partij

raadstijlo Dus wie doet wat mu eigenlijk en hoe verhoudt zich dat reet elkaar o 

Teneer onèat mij inmiddels ook een bericht heeft bereikt dat die conmissie zou 

ove:rwegen dat als dit voorstel zou worden aangenarren dat zij hl.lll rapport terug 

trekkeno Hoe zit dato 

Dank u wel de heer Mei jeraano 

Op het laatste kan ik geen antwoord geven voorzitter als persoonlijk lid van die 

ccmnissieo Maar in ieder geval zou het wat -wonderlijk zijn als we als ronmissie 

worden gevraagd een werkstuk af te leveren en de basis onder dat rapport wordt 

al weggenonen doordat nen nu een vergelijkbaar orgaan ik sluit ne helemaal bij 

de heer Bakker aan zou gaan instelleno We hebben vannorgen gehoord dat het 

hoofdbestuur nieu.ve stijl zal als de statutenwijziging straks wordt aangenorren 

in de volgende jaarlijkse algereene vergadering gaan optredeno ·wat kan erop tegen 

zijn om artikel 27 o2o3 en 4 aan te houdeno Er zijn neer dingen aangehouden 

en er is nu ook wat w voorstellen betreft een wijziging ten aanzien van 23o4o Wat 

is er op tegen om dit aan te houden en op die narlier de discussie over dit orgaan 

het partij-orgaan en het infornele overleg van KCvoorzitters tesa:nen te brengen 

in een afgerond geheelo Jk kan wel narrens u voltallige conmissie vragen om dat te 

doen want het heeft on in onze werkzaanheden ook gestoord min of neer dat onderde

hand al wat anders aan de gang was o Hoe we er op zouden reageren als u het aan

neernto Maar houdt het aano Baat het niet dan schaadt het nieto 

Uw stelling is Helder o 

H-er Haafkens a 

Ja mijnheer de voorzitter ik wil nog even ingaan op wat de heer Schuddeboom 

neen ik gezegd heefta Kijk het is zo dan denk ik toch dat het goed is dat we 

even uiteenzetten hoe wij dus die positie van een KCvoorzitter zien in het 

bestuur in het algeneeno Een voorzitter van een bestuur heeft in het algeneen 

de contacten naar buiten toe en voor kartercentralevoorzitter zijn er op een 

gegeven nonent contacten net het hoofdbestuur en net de partijvoorzittero Als 

er regionale problenen zijn net de karrerledeno Dus net andere woorden die 
contacten naar buitena En in deze lijn rroet u ook zien dat in die kartercentrale 

voorzitter ook is die net die infornatie die die van zijn achterban krijgt en die 
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in zijn kanercentralebestuursvergadering en zijn centralevergadering naar 

voren komt dat hij die in het overlegorgaan kan brengene Ik denk dat het een 

heel zuivere weg is en ik denk ook dat wat dat betreft je niet neet gaan zeggen 

dan noet je allerlei nensen benoerren die die verantwoordelijkheid niet hebbeno 

Die centralevoorzitter is er echt verantwoordelijk voor en die wordt in zijn 

centralevergadering daarvoor aangewezen en als zodanig is het een heel 

logische gang van zaken want het is ook de bedoeling o 

Mevrouw van Scherpenberg o 

Mijnheer de voorzitter wij hebben een discussie gehad vandaag dat het nieUrle 

bestuur nieuwe stijl als we dat zooden willen dat dat bestuurders zouden zijn 

en dat daar de besluitvaardigheid zou zijno En we hebben net aangenarren een 

notie waarvan de belangengroeperingen van de vrouwen, de JOVD en de vereniging 

graag vertegerwoordigd zouden zijn in dat hoofdbestuuro We hebben toen onze nond 

gehouden want wij zijn natuurlijk als kanercentrale ook belangenvereniging, de 

regionale belangenverenigingo En wij hebben om:lat het hoofdbestuur dat ook zo 

voorgesteld had net de vertegeiJNOOrdiger van onze kanercentr~e hebben wij genoegen 

genonen IIJisls:bmai8l of zouden wij graag genoegen willen nenen net een oonmissie van 

overlego Want in de ccmnissie van overleg en dat heeft niets net de partijraad 

te maken dat is gewoon een vernieuwing van de verandering die we nerren het nieuwe 

bestuur net hun besluitvaardigheid en de corrmmicatie en het overleg en de 

oontrole en de adviezen llll:k van het bestuur net de comn:i.ssie van overlego De 

andere belangengroeperingen hebben geneend dat ze in het hoofdbestuur noesten 

zitten., wij nieto Maar we willen wel in de comn:i.ssie van overleg en dan net een 

man om:lat je dan om de tafel kan zitten of hun vervanger o En of dat oou de kaner

centralevoorzitter is of dat iemand anders daarvoor aangewezen wordt en dat wij 

zouden beschuldigd worden dat we dat uit eigen belang hier voor de microfoon 

staano Als het uit eigen belang waren geweest dan hadden we ons in het hoofd

bestuur gekletst zoals de vrouwen ook hebben gedaano Dank Uo 

Heer Ginjaarso 

Ik zou toch nog even op willen rrerken voorzitter o In de eerste plaats is tijdig 

aan de conmissie neegedeeld wat de gedachte waren van het hoofdbestuur o En in 

de tweede plaats het is zo dat ook toen de beschrijvingsbrief gepubliceerd wat 

zijn uw gedachte hierover de conmissie rustig is doorgegaano 

Meijeraano 

Ja ik wou hier wel graag op reagereno Wij hebben aan het hoofdbestuur gevraagd 

eerst geadviseerd om artikel 27 o 2 tot en net 4 aan tehouden al thans niet aan de 
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algenene vergadering voor te leggen voordat de partijraad en de algenene ver

gadering nede over ons raFPOrt wat toen nog konen noest zouden een oordeel kunnen 

vorneno We hebben daarna aan het hoofdbestuur gevraagd toen het hoofdbestuur 

gezegd heeft wij gaan gewoon door en dan voldoen we ook niet aan uw verzoek om 

UN nededeling aan de algenene vergadering voor te leggen. Het is nu voorgelegd 

middels blz zoveel van het jaarverslag maar dat wist vrijwel geen hondo We 

hebben nadat de conmissie te horen heeft gekregen wij gaan door hebben we gezegd 

wat noeten wij dan als corrmissieo Moeten we reageren op uw voorstel of op de oude 

situatie of op beideo Geef ons een antlvoordo En de conmissie zit tot op heden nog 

op het antwoord van het hoofdbestuur te wachteno Dus wij wisten niet waar we aan to 

wareno We hebben alleen gezegd we zullen zorgen dat het er in maart-april is o 

En ik vraag nogmaals ook aan de vergadering net nane wat is er op tegen om dit 

uit te stellen, Dit rapport beoogt ook een elenent in de verniewing van de struc:tm 

tuur van de partij waar nevrouw Scherpenberg het over hado Dat kano Men kan het 

ook anders doen, maar er lijkt geen enkele reden om over het een een uitspraak 

te doen zover het andere nog niet in discussie is geweest en kan het rustig 

aanhouden a 

OiN stelling is duidelijk, was al duidelijke 

Schuddeboomo 

Een opnerkingo Ik blijf als liberaal het huiverig vinden dat er zoveel adviserende 

IPacht naar een funktie gaat dank Uo 

De heer neijer o 

Wat zich nu voordoet is een stukje prd:>lematiek wat we vannorgen ook al even 

in de discussie hebben gehado We gaan nu een beslissing nerren over een adviesorgaan 

te:rwijl een ander adviesorgaan narrelijk de partijraad nog in de lucht hangto Dat 

brengt ons in de vervelende situatie dat we nog niet kunnen beslissen of we 

uberllaupt wel een dan wel twee adviesorganen van het hoofdbestuur willen hebbeno 

Orrrlat we van een nog helemaal niets weteno We kurmen derhalve denk ik op dit 

narent nog geen verstandige beslissing over nenen en ik zou het ordevoorstel van 

Meijeraan graag willen ondersteunen om het aan te houden totdat er duidelijkheid 

is over wat er net de partijraad gebeurto 

Als zodanig is dat niet rrogelijk orrrlat we natuurlijk al een totaal ordevoorstel 

is gew-esto Daar zijn we nee begonneno Er zijn eigenlijk dezelfde argunenten aan 

de orde geweest als die nu op een onderdeel aan de orde koneno 
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Als ik -ven nag Oirdat ik denk dat er teveel de nadruk komt op de adviesorganen en 

derhalve ook de vexwarring net de partijraado Ik denk dat wij een slagvaardig 

bestuursapparaat willen hebben en dat is waar we nee bezig zijn en dat is wat 

ook in die notie van leiden staat en die zou ik dan ook graag ondersteunen want 

dan konen we in ieder geval van hier vandaag net een goed bestuursorga.ano En 

dat hebben we nodig. 

Dat wou ik dan ook nu wou ik daar besluitvorming over gaan plegen naar mijnheer 

Bakker wil daar nog iets over zeggene ~ 

Ja V(X)rzitter u haalt net even aan dat iets aanhotrlen dat zou niet kunnen 

vanwege de beslui tvormi.ng naar u heeft het wel gedaan net betrekking tot de 

secretariso Dan lijkt ne dat dit ook net zo goed nogelijk is w-arom nieto 

De Ginjaars krijgt nogrnaals het woordo 

Nee ik denk dat hier toch weer van een kleine procedurele misvatting sprake is o 

Die noties en arrendenenten van de algeneen secretaris zijn aangenoneno Over 

de funktie algeneen secretaris zijn aangehoudene Maar de artikelen zoals die nu 

in het voorgestelde regleerent staan gaan we stug door e Dat is wel heel duidelijk 

dan afgesprokeno 

Ik ga nu over 

Meijeraan. 

Ik wou toch even reageren op de procedurele misvatting o Ik ben ne niet bewust 

dat ik die over het algeneen pleeg te makeno En als er van-norgen in algemene 

zin gezegd is wij willen niet het hele HB·voor slaan hoUden dan belet niets 

de vergadering om het voorstel van orde wat daar dan officieel door een afge

vaardigde is gesteund aan te nerren en dit punt wat helemaal geen brood eet 

om dit punt aan te houdene En ik zou dan vragen om dat orde'V(X)rstel via de afgeva.aJ: 

digden in stemning a 

literaard komt een ordevoorstel als u dat wil in stemning o Ik breng het nogrnaals ir 

gedachte dat het wat rrerkwaardig is dat je in totaal voorstelt een artikel gaat 

aanhoudene Aanhouden noet je in deze zin zien zoals de heer Ginjaars dat ook zegt 
dat er de gelegenheid komt om later daarop terug te konene 
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Maar dat je nu als zodanig neet aarmenene Dus ik zou als zodanig als de heer 

Meijer ondanks deze discussie zijn ordevoorstel handhaaft dan breng ik dat 

in Stenming uiteraardo Ik wou dat nu wel graag gaan doeno 

Mag ik nog een oprerking maken voorzitter- Van Heukelem is mijn naarno 

Ik vind dat er een veikeerde redenering gevolgd wordto Het artikel waar we nu 

over praten is een essentieel onderdeel van het voorstel van het hoofdbestuur 

om tot een andere bestuursstructuur te koneno Het gaat erom om een kracht

dadig bestuur te krijgeno Dat bestuur wordt kleiner genaakt naar 11 of 13 

ledeno Maar an voeling :rret die achterban te houden, :rret die kaJiercentrales is er 

gezegd zal er een adviesrollege neeten koneno De vraag is nu niet hoe groot het 

neet zijn en wie dat neet zijn, maar de vraag of dat rollege er neet ko:rreno 

Dus A ben ik tegen een ordevoorstel nu te behandelen om het uit· te stelleno 

Dat doet onrecht aan het voorstelo En tweede verhaal is dan de vraag hoe effektief 

wat is de :rreest effektleve manier om te voorkonen dat wat in het verleden 

voor mijn tijd als kanercentralevoorzitter gebeurde dat kamercentralevoorzitters 

toch apart gingen vergadereno Toen is er gezegd zoekt u de :rreest korte lijn 

tussen de kaJiercentrales en het hoofdbestuur o En bij gevolg is het voorstel van 

de heer Haafkens heel duidelijk dacht ik o 

Dat is duidelijko Nu even de vraag, want we neeten op dit punt besluitvorming 

trachteno De heer Meijer o 

Ik handhaaf het voorstel voorzitter o 

Dan gaan we dan daar over stelmeno Dat betekent dat u het nog een keer herhale 

UN voorsteL Dat daar geen misverstand over iso 

Meijer 

Het voorstel is om dit voorstel van het hoofd, dit deel van het voorstel van het 

hoofdbestuur aan te houden totdat er een duidelijke discussie heeft plaats gevon

den over de positieo o o o o o 

Even exact aangeven welk onderdeel dano 

De besluitvorming over o o o o 

De artikel 27o2 en 27o3 
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Ik breng dat in stenming o Wie is er voor het ordevoorste3: blauw, tegen blauw o 

Voor wil, tegen wit. Voor oranjeu tegen oranjeo 

Het ordevoorstel is vel::\VOrpeno Dan kom ik tot de kern terug dat is voorstel, 

anendetrent, notie van eeideno Ik neem aan wenst u stemning daarover o Jao 

Dan wordt in stenming gebracht notie 1122 blz242 karrercentrale Leideno 

Voor de notie blauw, tegen blauwo Voor wit, tegen wito Voor oranje, tegen oranjeo 

Er noet even geteld wordeno Het voorstel van leiden is aangenorreno 

Mag ik vragen wenst iemand ik concludeer dat de notie van Spijkenisse daarnee 

vervallen is verklaardo Dan krijgen we de punten volgend bloke Moties die 

betrekking hebben op frequentie van het overleg 6 maal, 3 naal, 6 maal 

8 naal nog een keer 8 naal en noties die ve:rband houden net de status van de 

overlegstructuur daar wil de heer Ginjaars wat over zeggene 

Ja ik denk voorzitter dat wij eerder vandaag dit punt ook aan de orde 

hebben gehad. En dat ik toen gezegd heb dat wanneer deze reglerrentswij ziging 

stautaire wijziging wordt aangenenen wij vervolgens net een nadere regelgeving 

over status van dat overleg :oog zullen korren. Ik heb daa:rbij gezegd dat dat 

een reglerrent wordt. Een reglerrent wat door de algenene vergadering noet worden 

goedgekeurde Uiteraard ter zaak net gewone rreerderheid en dat zal aan de orde 

korren op de buitengewone algenene vergadering in januari 89o Ik heb er toen boven

dien bij gezegd dat dat allemaal nog ruim voldoerrle op tijd is om:lat .inners 

de nieuwe regeling dan pas ingaat als de algenene vergadering de leden van het 

nieuwe hoofdbestuur gekozen hebbeno En ik zou u dus willen adviseren dat het 

hoofdbestuur de noties die betrekking hebben op de frequentie van het overleg 

de noties die veroand houden net de status van het overleg alsrrede de noties 

1219 van de afdeling Spijkenisse en 1253 van de KC den Helder die ook betrekking 

hebben op het overleg om die aan te ho\rlen en pas dan in behandeling te stellen 

indien het hoofdbestuur net die latere regelgeving naar de algenene vergadering 

in januari 89 kamto 

U kunt daarrree instermeno Dat is het gevale Dan kom ik bij 27 o4 dat daar is 

natuurlijk door de noties over 23e4 een verarrleringo Dat wordt bijgesteld en 

veranderd dat is duidelijke Die notie is dan vervallen van de afdeling Oost

stellingwerf nl.liiiler 537 o Daar kunt u nee instermeno 27 oS dat zijn twee noties van 

Omren en van Hardenberg o Wil iemarrl numrer blz 254 en 253 wenst ienand daarover 

nog het woord, stemningo Niet dan zijn die als zodanig niet overgenorrene Artikel 

28 o 1 noties afdeling Hardenberg en de ondercentrale Omen net redaktionele 

wijzigingene Ienand daarover het woordo Nieto Geen stemningo Dan worden die ook 

niet overgenorreno 
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niet overgenarena Artikel 28 a 2 ook Hardenburg, het duo Hardenberg en ondercentrale 

C!IIrene Hoe zou dat korreno Peide net de conclusie schrap de gehele teksta 

Iemand daarover het woordo iemand stermd.ngo Dan zijn die ook niet overgenonene 

En dan hebben wij de statuten behandelde U weet nu exact wat wij als algenene 

vergadering hebben beslotene We neeten nu over de totaliteit een schriftelijke 

stermd.ng uitbrengen en dat wou ik nu gaan doeno Dat zal een vcx::>r het vcx::>rstel 

van het hoofdbestuur het halen dan is er een :rreerder:heid van 2'!3 noodzakelijk 

an tot de statutenwijzigingen over te kunnen gaano Op dezelfde wijze als net 

dus bakken net voor en tegen en blancoo ~rk.waardig maar het kan toche 

Zal de stermd.ng worden gehoudene Ik kijk even naar de algeneen secretaris of ik het 

nu goed zega Het is vcx::>r het voorstel van het hoofdbestuur of tegene 

Mijnheer de vcx::>rzitter ik hoop dat u u.v woorden nog even wil verduidelijken want 

ik denk dat u bedoelt te zeggen het vcx::>rstel van het hoofdbestuur gemandeerd 

net de noties die in behandeling zijn geweest zoals o o o 

Nee maar ik ben blij dat ik niet alleen deze vergadering wat dit punt betreft 

leido Want het zou niets wordeno U hebt helemaal gelijke Het vcx::>rstel van het 

hoofdbestuur wat nu in stermd.ng komt is natuurlijk het gearrendeerde voorstel 

door de algenene vergadering o En dan vcx::>r of tegen dat vcx::>rstel a 

En hoe zit het dan net dingen die aangehouden zijno 

i)ie korren dus terug want die hebben geen konsekwentie op de formulering van 

het voorstel a Is het heldere 

Stenbriefje 2a Alle informatie is er u neet verstandig stermen nua 

De vergadering is geschorste 

Danes en heren ik ga verder nu net de vergadering e Er wordt koortsachtig getelde 

Maar in afwachting van de uitslag gaan we nu iets behandelen wat alleen maar 

zin heeft als die uitslag voldoende waaiborgen biedtu maar gelet op de tijd zou 

ik dat toch al willen doen en dat is het huishoudelijk reglenente Ik zou net u 

willen afspreken dat we dat zo vcx::>rtvarend en effectief nu gaan behandelen oorlat 

de anend.ementen die zijn ingediend ove:rwegend van redaktionele aard zijne 

Ik noem ze en de heer Ginjaars zal snel zeggen wat het hoofdbestuur adviseerto 

Artikel 39 geen a:rrendenenteno 

Artikel 39 o2 twee redaktionele a:rrenderrenteno Redaktioneel zal nader worden bekekene 

U kunt instermeno 

Artikel 39 o 3 geen c:prerkingeno 
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Artikel 39 0 4 niets o 

39 oS iemand daarover het woord a Nieto 

39 o6 een aantal redaktionele op:re:rkingen zal nader worden bekekene :iemand 

daarover het woordo Nieto 

39o7 en 39o8 geen op:rerkingeno Idemo 

39 o9 en 39 o 10-40 o 1 geeno iemand het woord a Niet a 

40 o 2 twee redaktionele op:rerkingen van het hnmmx duo afdeling Hardenberg en de 

ondercentrale Ormen die identiek zijno Wij zullen daar naar kijkene 

Jao 

40o3-40o4 geen op:rerkingeno 

41o1 redaktioneel zoals alle op:rerkingen bijna van het huishoudelijk reglenento 

iemand daarover o Niet a 

41 o 2 geen op:rerkingeno 

41 o 3 redaktioneel van Hardenberg en Ormeno 

41o4 redaktioneel van aardo 

41o5 redaktioneel van Hardenberg en O!meno iemand daarovero Nieto 

41.6 redaktioneelo 

42 heel artikel vervallen dat kan niet redaktioneel zijno 

Mag ik van de kaliercentrale den Helder wil iemand het woord daarover vcereno 

Niet a Wil iemand daarover sterrming. nieto Dan is het vervalleno 

Dan kom ik bij 42o1 redaktioneel behalve van Hardenberg en O!men17 behalve de 

afdeling Spijkenisse die voorstelt om het artikel te laten vervalleno Is daar 

een toelichting op nogelijko Iemand het woord daarovero Nieto Stenmingo Nieto 

Dan is het vervalleno 

42o2 een tekstwijziging van de afdeling Spijkenisseo iemand daarover het woordo 

Nieto Zal redaktioneel worden neegenorreno 

42o3 afdeling Spijkenisse vervallen van het artikelo Toelichtinga Niemando 

Stenming nieto Wordt het vervalleno 

42o4 idem van Spijkenisseo Iemarrl nieto Vervallen als zodanigo 

42o5 twee redaktionele oprrerkingen van Hardenberg en Olmen en een inhoudelijke 

van Spijkenisse die vraagt om de tekst te laten vervalleno iemand daarovero Nieto 

Stenming ook nieto Dan is ook dat voorstel vervalleno 

42o6 wederem Ormen en Hardenberg tekstueel en wederem Spijkenisse dat tekst kan 

vervalleno iemand daarover toelichting nieto Stenming ook nieto Dan is ook die 

voorstellen zijn vervalleno 

42o7 geen voorstelleno 

43 geen voorstelleno 

44 twee voorstellen van karrercentrale Rotterdam en kanercentrale den Haag o 

Met een vervanging door een maal per maand waar de heer Ginjaars van zegt 
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dat wij daar als hoofdbestuur tegen zijno ~nst iemand daarover het woordo 

Niemando ~t iemand daarover s-emningo Niet dan zijn ook die voorstellen 

vervalleno 

Artikel 45 algeneene Schagen ondercentrales vergaderen en een redaktioneel 

voorstel van den Heldere iemand daarover het woordo Nieto Stenming ook niete 

Vervallen. 

45ol-45e2-45.3-45e4 geen oprerkingeno Excuus bij 45o4 wel Hardenberg en Omreno 

Ook redak.tioneele Niemand daarover het woordo W:>rdt neegeronene 

55e5-55o6 geen opmerkingene 

55e 7 Hardenberg en Qmen son:y 45o 7 excuuso Ook een redaktionele oprerking 

Iemand daarover het woordo Nieto Stenming cx:ik nieto 

Dan het laatste 45e8 kanercentrale den Helder een voorstel om het hele artikel 

te schrappene Mag ik vragen is daar nog een toelichting bij nodige 

Stenming niete Dan is ook dat vervallen en zullen wij zo dadelijk nadat we 

eerst weten of de statuten een tweederde neerde:rheid hebben het huishoudelijk 

reglenent ook in stenmi.ng brengen" maar daar is een enkelvoudige neerderheid 

dan voor nodige Dus ik schors een m::::mmt de vergadering om de .stenmi.ng af te 

wachtene 

Ik heropen de vergaderinge Delen is nooit mijn ste:rkste kant geweesto 

ik kan u wat betreft het totale voorstel over de statuteiMijziging de uitslag neede: 
en voor 1175 stermen en tegen 122o Ongeldig 8 op een totaal van 1305 en dat lijkt 

mij te voldoen aan de 2/3 gekwalificeerde neeràe:rheido 

Wij schijnen dat niet onplezierig te vindene Dan rroet ik nog een punt ten aanzien 

van punt 8 van de agenda aan u voorleggen dat is de totaliteit van het huishoule

lijk reglenent en dat rroet bij enkelvoudige neerde:rheid gebeurene Dat rroet ik ook 

forrreel nog aan de orde stelleno Dat doe ik dus ZOo Dat hoeft niet schriftelijk 

te gebeurene Dat betekent ik weet niet of er voldoende nensen in de zaal zijn 

om te stenn'en maar ik ga gewoon stelmeno En dat is voor het voorstel van het 

hoofdbestuur ten aanzien van het huishoudelijk reglement blauw, tegen blauwe 

Voor wit, tegen wite Voor oranje, tegen oranjeo Dan is het huishoudelijk 

reglenent ook door de algenene vergadering vastgestelde De leiding van de vergaderi· 

ing is bij de echte voorzittere 

Dank u wel mijnheer &stelteno Hartelijk dank voor de wijze waarop u dit noeilijke 

punt hebt gedaano 
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Wij gaan thans over tot de bespreking van een ander noeilijk punt en dat 

is de contributieverhoging e 

Ik denk danes en heren dat het voorstel volstrekt duidelijk is wat gedaan wordto 

Ik wil er wel even nog op wijzen dat wij varmorgen afgesproken hebben dat er 

bij dit punt ook discussie zou kurmen plaats vinden over de begroting voor 1988o 

Daar zal ook een discussie kunnen plaats vinden over de :rreerjarencijfers. 

Overigens is een en ander slechts ter kennisneming van de algenene vergaderinge 

Ik zou de heer Ressenaar de penningneester willen vragen of hij nog een toelicht

ing wil gevene 

Ja mijnheer de vcx::>rzitter graago Ik zou eigenlijk de draad weer willen 

oppikken die we varmorgen cm half elf hebben laten liggeno Toen werd er een 

vraag gesteld naar aanleiding van een :rreerjarenplanning door de heer Scheffer 

en ik ben hem niet vergeten en die vroeg en dat is misschien een aardig punt 

cm net een :rree te beginnen net de inleiding is het gat gedicht in 1989 o 

In het toelichtende artikel wat ik in ons blad heb geschreven als deze 

voorstellen worden aangencm:m dan is het gat gedichto Nou hel~ is dat niet 

het geval in 1989 e Als u de cijfers nog eens goed bekijkt is het zo dat pas 

in 1990 voor het eerst weer een positief resultaat kan worden behaaldo Maar dan 

zijn we er nog niet, want we hebben een aantal jaren van zeer grote negatieve 

resultaten achter onso En dan is er een Cl1ITO.llatief financieringstekort opgebouwde 

En dat cumulatieve financieringstekort wordt pas in het jaar daarna weer dat 

is in 1991 wordt dat ingehaald en dan zijn we dus eigenlijk pas uit het probleemo 

En dat geeft al aan dat het een progranma is wat in een aantal jaren noet worden 

aangepakt en waarvcx::>r dus een neerjarenraming onvermijdelijk is wil je inzicht 

hebben in de problenatieko Er is dus duidelijk sprake van een liquiditeitsp:robleem 

Toen het resultaat ging verslechteren in de achter ons liggende jaren net name 

in 87 zijn we snel door de bodem van de kas heen gegaano Onze vrij matige reserves 

waren snel opgesoupeP..rd en dat heeft u ook wel gezien varmorgen toen de jaar

rekening werd vastgesteld of de rekening en verant:lfloordingo We zijn inmiddels 

zover dat we een negatief eigen venregen hebbeno En de oorzaken ervan zijn 

duidelijke Het zijn niet de uitgaven die zijn toegenoneno Dus het is geen spil

zucht geweest van het centrale apparaatu maar de inkorrsten zijn heel duidelijk 

teruggelopen en dat dwingt ons om de tering naar de nering te zetteno En we 

hebben geprobeerd als hoofdbestuur om daar een goed evenwidrtD:bi:X in te vindeno 

We hebben dat vrij systematisch aangepakte We zijn eerst begonnen net een 

globale analyse van het verloop over de jaren bij ongewijzigd beleido We hebben 
gekeken wat de prioriteiten zijn die wij in de verschillende beleidshoofdstukken 

zouden reeeten stellen o 
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We hebben vervolgens aangegeven wat in r.pincipe de bezuingingen zouien kunnen 

zijno We hebben een organisatie-adviesburo een gereoomreerd bureau K:PM; 

gevraagd cm onze organisatie door te lichten en te kijken of dat wellicht efficien

ter en goedkoper zou kunnen fmktionereno We hebben vervolgens op basis van 

diverse discussiesrondes en die gegevens in het dagelijks bestuur en hoofd-

bestuur een naar onze nening redelijk uitgebalanceerd voorstel op tafel gelegd 

waamij nog sterker is gesneden in de uitgaven dan het extenle buro ons 

zelfs had geadviseerdo We hebben dus echt ons best gedaan om de hand in eigen 

boezem te steken en daarnee al dat je op de grens van het riskante te karen want 

je neet natuurlijk nog wel een verantwoord service-pakket kunnen biedeno 

Maar we zijn nu eenmaal gedwongen om de tering naar de nering te zetten en dat 

is dan ook zeer serieus aangepakt en dat is een vrij tijdrovende exercitie 

geweesto Daarnaast was het duidelijk dat een ccntributieverlloging onve:r-

mijdelijk was en nou het feit dat we pas in 1991 net dit prograrrma de problena

tiek hebben opgelost in die zin dat we dat financieringstekort wat is apgebou.vd 

dat we dat dan weer ongedaan hebben gemaakt geeft al aan hoe duidelijk die 

problematiek op tafel ligto Het is dan ook voor het eerst gezien het liquidi

teitsprobleem dat wij een bankkrediet hebben aangevraagdo Nou· u kunt zich misschien 

voorstellen ik wil het tod1. wel even verreelden dat het rret een bankier nog niet 

zon n sinpele discussie is wanneer je binnenkomt rret een negatieve exploitatie 

resultaat en een negatief eigen venrogeno Dan staat nen over het· algeneen niet te 

trappeleno En dat is een understatenent mag ik u wel zeggeno Het is duidelijk 

dat ook die bankier ve:rwacht wat ga je daaraan doen., want je kan· op die manier 

natuurlijk niet doorgaano Nou dat is duidelijko Dat saneringsprograrrma is op 

tafel gelegd en vanzelfsprekend wat rren van die kant er ook vanuit gaat dat 

de zaak op een behoorlijke manier "WOrdt aangepakto Want anders wordt dat krediet 

zeker niet verlengdo Je kunt een bankkrediet niet geven om verliezen te financieren 

want dan neet het narrelijk per defini-tie steeds groter worden en dat kan nu 

eenmaal nieto Nou voor die situatie zeiden we zijn het zeer duidelijke en 

ooncrete feiteno Ik heb ze s:ill1?elweg in al zijn duidelijkheid op tafel willen 

leggen en ik denk dat we de discussie hierover nu wel kunnen beginnen mijnheer 

de voorzitter o We hebben getracht om aan het verlangen van de vergadering te 

voldoen om daar zoveel nogelijk voorlichting over te geven ook in ons blad en 

hier staan we dano 

Dank u wel mijnheer Ressenaaro Wie van u wenst hier op te reagereno 

Michiels van Kessenig o 

Ik heb begrepen dat 25000 leden hun lidiraatschap hebben opgezegd en dat daarom 
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de inkomsten zijn afgeoorreno Ik stel mij dan de vraag hoe dat kan en ik stel ne ook 

de vraag of we hier geconfronteerd worden net een failissenent van de VVD of net 

het faillissenent van het li.beralisne van de VVDo Als je klanten massaal de 

winkel uitlopen kun je natuurlijk je prijzen gaan veihogen, maar je kunt ook 

kijken of het servicepakket nog wel zo liberaal is of nog wel zo wenselijk iso 

Welnu in de afgelopen regeringsperiode heeft de VVD keer op keer haar liberale 

beginselen verkwanseld waar het behartiging van imnateriele zaken betrefte 

Ook in het veihaal over het verenigd Europa wordt ik alleen maar econimische 

zaken., materiele zaken en geen imnateriele zakene Als secretaris van de VVD 

hono werkgroep noet ik constateren dat de VVD voor deze bepaald niet kleine 

kiezersgroep in de wereld van de vrije endemeners haar geloofwaardigheid 

verliesto De VVD wekte in 1982 de indruk van horroseksuele kiezers op te karren 

rnaarde praktijk is anno 1988 anderse Zie de wet gelijke behandeling en zie àe 

uitspraken van minister Korthals Altes ten aanzien van het adoptiebeleido 

Dank Uo 

Dank u wel e Ik neen dalles en heren dat dit punt zoals door de heer Miehiel 

van Kessenig naar voren is gebracht thans niet aan de orde is o Vanavond staat 

het beleid van de karrerfrakties op de agendao Wie van u wil verder nog over de 

inhoudelijke materie van de contributieveihoging ingaano 

Ja voorzitter mijn naam is van der La.ago 

Ik beperk mij maar tot de strikt financiele zakene Ja het betoog van de penning

neester zoeven heeft mij geleerd dat de situatie nog wat ernstiger is dan ik 

al had gevreesde Fen bankkrediet net deze neerjarenraming dat zal inderdaad erg 

rroeilijk zijn geweesto Het lijkt mij dan ook volstrekt duidelijk dat de partij 

niet ontkomt aan ingrijpende financiele maatregelene Het lijkt ne dan ook terecht 

dat de penningneester ernstige waarschuwingen heeft laten horene Ik denk toch gelet 

op het feit dat ook in de neerjarenraming bij gewijzigd beleid er in 1990 

nog een financiering, currulatief tekort is van een half miljoene Dat er wellicht 

nog gekeken noet worden naar aanvullende bezuinigingen zodat het op termijn 

het tekort geheel wordt weggewerkte Ik denk dat we er gewoon weer naartoe noeten 

een situatie te krijgen van sluitende begrotingen en een batig saldo al is dat 

maar een guldeno Aan de andere kant lijkt het ne ook duidelijk gelet op de 

~ voorstellen die er al liggen dat de bezuinigingen alleen dat we het 

da.anree niet reddeno We zullen ook andere dingen noeten gebeurene Voorzitter in 

zijn algeneenheid ben ik er geen voorstander van dat strukturele uitgaven noeten 

worden gefinancierddoor incidentele inkonsten zoals financiele akties o 
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ik ben van nening dat tegenover strukturele uitgaven strukturele inkansten rroeten 

staano Externe financieringsbronnen alleen dat lijkt ne niet voldoendec Een grote 

bron van strukturele inkarsten rroeten naar mijn oordeel de oontributies zijno 

Gegeven de situatie die voorligt ben ik dan ook een voorstander van de voorstellen 

cmtrent de contributieve:rhoging zoals door het hoofdbestuur hier voorgelegde 

Dank Uo 
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Mijn naam is He:rnans kanercentrale den Bosch 

Hiervoor de afdeling Drunen afdeling Elshout-Leusendeno 

In onze notie spreken wij onze feiten uit tegen de contributieverlloging maar 

wij hebben er ook een variant bij bedacht nanelijk een fasering van die 

contributei 'Verlloging en waa.ran al in Anersfoort is er bij de behandeling van de 

financiele toestand is er gesproken mm zOlrlen we niet de contributie neetem 

verllogen ja of neeo er is toen ~ van het feit ja of nee 

we zitten nu in een soort van euforieo Heel veel leden en zo een rrooie toestando 

Wij wensen eigenlijk uit te spreken dat we het betreuren dat er niet een heel 

klein beetje is geanticipeerd op wat er eventueel nog zou kunnen gebeureno 

Als we al eerder waren begonnen net het heel voorzichtig vemogen van die 

contributie dan hadden we nu niet in de prc.blenen gezeten die er nu staan :reet 

nane ook oorlat net nane de kleinere afdelingen er daar spreek ik voor nu in 

versneld terrpo :rcensen gaan afhaken tegen de toch wel zeer drastiche verhoging 

procentueel gezieno Waar bovendien derrensen die normaal gesproken bij een 

contributie neer gaven dan de eigenlijke contributiê die gaan nu ook afhaken en 

dat op een :m:nent dat we vlak voor de ruopese maar daarna ook nog vlak voor andere 

verkiezingen zitten en het lijkt ons een zeer schadelijke zaako Dank Uo 

Dank u welo 

Mijnheer 5\v'art o 

Voorzitter we hebben ook in de afdeling een zeer lange discussie gehad en die 

discussie hebben we in kleinere kring nog eens herniewW. toen de gegevens in de 

laatste vrijheid en derroeratle ons bekend werdeno Als ik de cijfers goed inte:rpret

eer en ik zou daar graag een atr.woord van uw kant op willen hebben dan is 

de grote oorxzaak voor de financiele prc.belenen waar we in zitten de enor:rce teruglal 

loop bij de financiele aktieso Het ledental is welliswaar teruggelopen, dat leidt 

tot minder inkansiien maar de grote klap voor wat betreft de tegenvaller is in feitE 

de tonnen lagere o:P;:>rengst van de financiele aktieo Torlnen lager dan begrooto 

We hebben :reet heel veel respect gezien zeker ook in tweede instantie hoe u het nes 

heb durven zetten in de uitgaven van de partij o Bij ons inde ledenvergadering 

bestond toch aanvankelijk enige twijfel over de vraag of dat nou wel net de 

nodige voortvarendheid werd aangepaktgelezen hebbende de stukken rroet ik zeggen 

jao 1k denk inderdaad dat ualles hebt gedaan, neer hebt gedaan dan er 

redelijke:rwijs van u werd ve:rwachto Dat betekent voor wat het rondmaken van wat 

er verder nog nee zitten inderdaad rroeten kijken naar andere nogelijkheden dan 

bezuinigingeno Uw q::merking over :reet z•n alle- de schotrlers eronder kan ik 
OP zichzelf onderschri iveno Prcbleem is alleen dat wij bang~ijl!_ op_ het :rranent 



dat je in een keer de contr:ibutie net zonn fors bedrag verhoogt dat in een 

aantal gevallen averchts gaat uitwerkeno We hebben altijd net enige trots 

gezegd dat wij een volkspartij zijn dat iedereen lid kan worden van de 

WDo Dat de contr:ibutie in dat opzicht ook vergeleken met andere partijen 

bepaald niet hoog was en dat "We daaran ook enkele aanleiding was en ik denk is 

ante kiezen voor een i.nkalensafhankelijke contr:ibutieo De konsekwentles 

van de voorstellen en net name van de verhoging zoals u die nu voorstelt 

is dat net name denensen net een laag inkaren wel prablenen gaan krijgen 

net de hoofte van de WD contr:ibutieo Wij hebben daar ook een aantal signalen 

over gekregeno En wij zitten in dat opzidlt net een prableemo Onze 

indruk is en ook daar zou ik een antwoord op willen hebben dat zelfs de 

nensen die niet neer zouden kunnen betalen dan datgene wat ze nu betalen 

per saldo voor de WD ik zou zeggen toch winstgevende leden zijno het is 

nog altijd een bijdragen aan onze totale inkansteno En wij vragen ons af of het 

nou verstandig is an in die gevallen naar autanatisch te grijpen naar het 

middel van royenent en te zeggen nou we zeggen u op wegens wanbetaling o 

Ik kijk dan ook naar andere organisaties en net name naar andere ideële 

organisaties en ik weet net name anmesty international houdt er een systeem waar

bij er welliswaar vastgestelde contr:ibutie is die ieder lid geacht wordt 

te betalen, naar daarnaast wordt ook aangegeven dat er een boderrbedrag is en 

nensen die zich niet in staat achten hun normale contr:ibutie te betalen krijgen 

de rcogelijkheid zolang ze naar boven dat bodenbedrag blijven cm een lagere 

contr:ibutie te betaleno De praktijk leert dat dat goed werkt oorlat ook op 

dit pmt en dan refereer ik aan de woorden van de voorzitter vanochten dingen 

als sociale controle en gevoel voor verantwoordelijkheid ook bij de neeste 

leden aanwezig zijno Ik zou mij kunnen voorstellen dat op deze nanier kan 

worden voorkaren dat door een verhoging van de contributie die van een behoor

lijk aantal leden waarschijnlijk best te dragen is en ook best geaccepteerd 

wordt als ook bekend wordt dat dat ertoe leidt dat gegeven vele akties elk 

jaar al nensen afvoereno Nou dan denk ik dat het op zichzelf goed is, naar 

ik denk dat we ook rroeten letten op de leden die daardoor in de problenen 

kareno En het is nu zo dat de enige die in staat is om dat probleem op te vangen 

reglenentair op dit narent de afdelingen zijno Maar als die nu rroeten gaan 

aanzuiveren de veel hoger geworden contr:ibutie dat is het een ormogelijke 

operatie gewordeno En ik zou het hoofdbestuur willen vragen om los van de precieze 

voorstellen die hier voorliggen cm te kijken naar een nogelijkheid an toch 

makkelijker nensen die in alle redelijkheid niet in staat zijn die hogere 

contr:ibutie te betalen toch lid te laten blijven van de WD want het gaat 

vaak om nensen die niet alleen in geld naar ook in aktiviteit hun bijdrage 
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leveren aan deze partij o En ik denk dat het verschrikkelijk jamrer zou zijn 

als wij over zoiets stars als een contributieverhoging kwijt rakeno Te:rwijl 

ze uiteindelijk toch altijd per saldo een bijdrage blijven levereno 

Mevrouw Bakker. 

1k ben voorzitter van de wijkafdeling zuid en ons wordt altijd opgedrage- an de 

achterstallige contributies, denensen die in gebreke blijven binnen te halen. 

Dan wordt er al geklaagd over het feit dat naar verhouding de VVD toch zich 

niet zo sterk manifesteert en dat de contributie te hoog iso Nu is dit 

naar verhouding bijvoo:rbeeld net de PvdA en zo niet juisto 1k vrees alleen 

zolang de VVD toch niet neer gaat leven voor de leden dat en dat noet u 

niet terugschuiven alleen naar de afdelingen en naar de kanErcentrales dat wij 

door de contributieverhoging eigenlijk cmgekeerd effect zullen hebbeno Dat wij 

leden zullen verliezen en dat u op deze manier net uw verhoging nergens kant., 

U zult op de eerste plaats de WD toch iets attraktiever noeten naken op te 

zorgen dat wij voort kunnen gaan net onze leden en dan noet ik u zeggen en dat zou 

ik ook in de afdeling kunnen zeggen dat in dat opzicht de PvdA toch wat persoon

lijker reageerto Vroeger haaldenenpersoonlijk de contributie op en kende 

nen elkaar o Dat is nu niet neer het geval o De persoonlijke band net de leden 

zal op een. of andere manier versterkt noeten worden., 

Ja dank u voorzittero 

Voorzitter de afdelingen in het kanErcentralegebied den Helder zullen in grote 

lijnen net uw voorstel instennen onder het notto het is jamrer maar het zal 

wel noeteno 1k zou bij dit agendapunt echter willen gebruiken an u een toezegging 

te ontlokken en wel de volgende wij hebben vannorgen vastgesteld als algenene 

vergadering dat wij graag wensen dat de onderoentralen in hun huidige vonn 

blijven gehandhaafdo U heeft daarbij toegezegd en de vergadering ook op verzoek 

van afgevaardigden dat u zult gaan onderzoeken hoe u aan die bestuurslaag weer 

of anders inhoud kunt gaan geveno Als u en ik neem aan dat u dat beoogt kwaliteit 

van die bestuurslaag wilt vergroten dan zal die bestuurslaag daar middelen voor 

dienen te krijgeno 1k zou u de toezegging willen ontlokken an bij uw studie 

nee te nenen de financiele verdeling in percenten zoals die nu geldt en zoals 

die wellicht zou kunnen cq noeten gelden. 1k vraag unietandaar een uitspraak 

over te doeno 1k vraag u alleen om dat nee te nenen in uw studieo 

Schuddeboano 

Ja mijnheer de voorzitter de cijfers die u ziet liegen er niet ano Er is een 

groot tekort dus contributieverhoging is eigenlijk vanzelfsprakende Dat kleine 

afdelinaen net orablenen kcm:m te zitten dat_ i~_mk van29_l-&::n...-olr~ 
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Ik zou het voorstel willen doen is het niet nogelijk om de contributie van 100 

gulden in reei en in decenber te inneno Dat is een kwestie van een autanatische 

girokaartje en dan is het maar twee keer zo voelen reensen dat nu eenmaal aan 

twee keer 50 guldeno Dat is een heel ander bedrago Eigenlijk hebben ze het idee 

dat ze 25 gulden anlaag zijn gegaano Het is maar een voorstel, maar ik dacht dat je 

dan wat draaglijker rnaakteo Dat bedrag van 100 ineen te delen in tweeo 

Dank Uo 

Talsnao 

Voorzitter. Talsna afdeling Gorsel e 

Mijn afdeling staat duidelijk positief achter de voorstellen tot contributie

verhoging a Het zal altijd veel pijn en IIDeite geven, maar we hebben al vele 

jaren de contributie niet verhoogd en mijn afdeling heeft er uitvoerig 

over gediscussieerd en is van rrening dat het risico van ledenverlies IIDeten 

nerreno Als we dit niet doen zijn we niet verantwoord bezige Nou voorzitter 

ik heb een vraag speciaal aan de penningneester over die bijlage Do 

Dat is dan het bezuinigingsplan a En daar komt ook· ons kantoorpand . in den Haag 

aan de orde en daar ben ik niet helemaal gerust ope U zult zich herinneren dat 

een jaar of 10-15 gelden dat is aangekocht reet giften van alle ledeno Ik dacht 

voor 2~ a 3 ton en dat is dus een vrij beschikbaar perceeL;, Zelfs als de VVD 

in grote IIDeilijkheden komt dan staat dat gebouw er altijd rustig en je kan er 

elke dag je werk uitoefenene Als ik nou lees dat we het willen gaan verkopen 

en verhuizen naar een efficienter en goedkoper kantoorpand waar dan ook nog 

rreer vergaderruimte rroet zijn dan zie ik dat nieto Het staat nu op de 

balans reeen ik voor 730duizend gulden zijnde de aktuele verkoopHaarde dat lijkt 

ree een fors bedrag, maar laten we hopen als het ooit nodig zou. zijno· Als ik reken 

8% dan hebben we een jaa:rbedrag wat het kost van 56duizend guldeno Het lijkt mij 

uitgesloten voorzitter dat je in den Haag goek.oper kunt huren dan voor dit bedrage 

Het zal veel duurder zijno En als u dan ook nog zegt er IIDet voldoende ver

gaderruimte in zijn zodat we niet elders vergaderndmte hoeven te huren dan rroet 

u niet denken dat u voor die prijs ook nog rreer vergaderruimte hebt dan die 

vrij fraaie zaal waar naar ik begrijp het nieuwe hoofdbestuur zelfs in iets 

grotere sanenstelling nog net reet enige IIDeite in kan. Dus· dan haeft u alleen 

maar ruimte te huren als deze, maar die zullen toch ook in het nieuwe kantoor 

niet aanwezig zijno Maar het lijkt ree toch altijd beter om 10-12 per jaar 

wat extra vergaderruimte te huren dan in een nieuw huurperceel penranente 

vergaderruimte te hebben die dan toch beslist niet permanent gebruikt wordto 

Ik zou graag op dit hele punt een nadere toelichting hebbene 
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De Haze Winkelman., 

Voorzitter het is jamrer dat de WD die toch altijd gezonde financiele 

opvattingen over de verschillende dingen heeft dat die zelf in deze positie 

is gekaren., Binnen de afdeling hebben wij erg grote noei te net een zo forse 

contributieverhoging, naar tesanen net veel andere sprekers zullen we er 

inderdaad niet onderuit kurmeno Maar dat is niet het hele verhaal 

We noeten ons natuurlijk 'Wel realiseren dat zo'n contributieverhoging zowel 

voor onze huidige leden naar ook voor de leden die dat nog niet zijn die 

we graag lid willen maken dat dat een drempel is en die drempel als 

algemeen beleid noeten we toch zo laag nogelijk houdeno Vandaar dat de 

verhalen die ik dan "Weleens hoor van deze verhoging dat zal voor de kortere 

tennijn niet de laatste zijn die verontrust mij wato En vandaar dat ik de 

penningneester zou willen vragen om nog eens nader in te gaan op 

andere bezuinigingen die dan wellicht nog nogelijk· zijno Ik denk dat er 

bezuingingen die nu zijn ingezet dat die pas de karende jaren ten volle 

hun vruchten zullen gaan afwerpeno Dat gebeurt nou eerunaal niet het eerste 

jaar o Zo iets is een overgangsproces o Er zullen wellicht andere bezuinigingen 

ook nogelijk zijn op tennijno Misschien dat een nader organisatie-onderzoek 

daar nog nieuwe ideeën in kan brengeno Kortom dat is een lijn die een 

partij net een gezond financieel beleid, gezonde financiël opvattingen wel 

degelijk noet bewandelen naast de contributieverhoging waar wij tegen onze 

wil wel voor zullen gaan stermeno 

Scheffero 

Voorzitter de afdeling Hengelo kan zich in grote lijnen verenigen net het beleid 

van het hoofdbestuur gedwongener nate heeft noeten instellen an zich aan deze 

situatie die zich aan ons opdringt tegenoet te korreno Over die p:;ychologische 

drempen van . 100 gulden waar velen over spreken daar zijn wij het over eens o 

Wij dachten als je net onder de 100 gulden blijft zitten dat je toch iets 

beter zit zonder dat het teveel offers zou vergeno En ik wijs u op onze nntie 

nunner 900 op pagina 360 waar wij daarvoor een gedetailleerd voorstel hebben gedaan 

Belangrijker is dat de voorstellen die nu door het hoofdbestuur gedaan zijn 

toch een elerrent hebben wat manco vertoonto Die contributieverhoging die staat 

wel in wanneer die begint en de regeling dat een groot deel van die contributie

verhoging niet in de verdeelsleutel valt daar staat wel in warmeer dat begint 

naar niet wanneer dat eindigt o Vandaar IILt jn vraag eerder ook deze dag 0 warmeer 

zijn wij uit de zorgeno Want op de dag op 1 januari van het jaar dat de zaak weer 

rond is 11 het gat weer dicht is noet er een andere situatie intreden dat alle 
afdelingen weer gaan neeprofiteren van de inkansteno Het zijn vooral de 
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afdelingen die hier het gelag gaan betalene Ik kan u dat als volgt toelichtene 

Door deze verhoging gaan vrijwillige bijdrage die anders op een of andere 

manier bij de afdelingen korren en waarvan wij voornanelijk en ·zeker bij de 

afdeling Hengelo tot 2/3 hun verkiezingen betalen dat gaat dus verloreno Dat 

zal dus betekenen dat de afdelingen in het algeneen niet bezuinigen op de 

ge:rreenteraadsverkiezingen maar de tweede kanerverkizingen en dergelijke ver

kiezingen dus in het gedrag karene Dat zijn de konsekwentieso Daar neeten we 

zo snel :rrogelijk weer af en dus neet er een datum gesteld worden aan de 

hand van een neerjarenbegroting waarop we zeggen 1 januari van het jaar waarop 

wij weer uit de zorgen zijn en ik heb begrepen dat het 1 januari 1992 zou 

zijn als ik de permingrreester goed begrepen hebe In onze rrotie staat 91 maar 

dat willen we graag veranderen dat daarna er weer een andere situatie intreedt 

waardoor wij dus weer in nonnale banen vloeiene Zoals het nu aangenarren wordt 

dit voorstel dan blijft het eeuwig doorgaan en dat kan toch niet de bedoeling 

zijno Tenzij u blijft gaten naken, maar daar zijn wij van overtuigd dat dat 

niet het geval iso Wij hebben net genoegen vastgesteld aan de hand van een 

andere rrotie die ingediend is dat de contributie die de leden: betalen boven 

de verplichte contributie naar de afdelingen gaat en dat we dan nou willen 

vaststelleno u heeft een rrotie in deze zin van de afdelingen heeft u die 

heeft u niet ontraden die wilt u rreenenen dus wij hebben hem ook als punt 4 

in deze rrotie staan en daar zijn we erg gelukkig nee, want de situatie van 

eind vorig jaar die vonden wij toch niet erg waardereno Voorzitter ik zou dus 

de aandacht willen vragen voor rrotie 901 op pagina 376o 

Dank u wel wie nog neer o 

Mijnheer Bruekers o 

Franks Breukers kanercentrale Lirrburg o 

Ook in Linburg hebben wij natuurlijk een uitgebreide discussie in een centrale

vergadering gehad over de financiele situatie van ons aller WDo Wij hebben ook 

beseft dat we feitelijk aan het discussieren waren net het nes op de keel an 

het zo maar eens te noerreno Toch is de kanercentrale Linburg van nening dat 

een rigoreuze contributieverhoging hoe noodzakelijk c1an ""'k op dit IIOITent 

dat dat niet zanaar kano En natuurlijk worden er uwerzijds allerhande toezeg

ginen gedaan neer efficient werken en wat bezuingingen links en rechts o Ik denk 

dat dat natuurlijk strikt noodzakelijk is echter allemaal wat vaago Ik ben het 

eens net een aantal sprekers voor mij die zeggen het is structureel rroeten 

wij zorgen dat de financiele situatie van de WD dat die weer gezond wordto 
Echter dan neeten we de dingen nu ook al net naam gaan :noerreno 
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Als je dan vervolgens gaat bekijken wat wij en straks werd dat ook al even 

verteld de doorsnee leden krijgen voor het bedrag aan contributie dan den~ ik 

dat je eigenlijknoet stellen dat dat bijna 60% is alleen vrijheid en derroeratle 

in de buso En als ik dan een. schatting noet doen hoeveel % van die vrijheid 

en derrocratie exerrpla.rE"n net banderalle in de prullenmand verdwijnen dan denk 

ik dat ik weer bij zo'n 60% uitkano lk denk dus dat daar net narre een geweldig 

punt ten aanzien van besJ)ëU'ing ligto Als je dan weet dat ondanks dat toch in 

het verleden een groot aantal rrensen lid werden van die WD betekent dat dat 

je in ieder geval een nogal duidelijke brok synpathie voor onze partij hebbeno 

Als echter en dat vrezen wij in Lirrburg de rigareuze verhoging van 33% wellicht 

zou leiden tot het bdanken van juist die leden die niet geinteresseerd zijn 

in de lectuur die zij in de bus ontvangen dan denk ik dat we wellicht ver

standig eraan zouden doen een speciaal lidmaatschap en of je dat nou 

donateurschap of hoe dan ook wilt neerren maar in ieder geval voor die categorie 

rrensen die wel ons aller VVD een warm hart toedragen maar niet zozeer geinte

resseerd zijn in een aantal kostenverlindende exerrplaren zou je daar een aparte 

regeling voor noeten treffeno En vervolgens denk ik dat wij ook de noed noeten 

hebben om ons iets beter te verkopene lk erger mij elke week als ik bi i ons in 

de plaatselijke krant de advertentie van het CDA zie staan net grote letter 

aankondigen dat je reeds vanaf 25 gulden lid bent van het CDA en dan vraag 

je vervolgens hoe dan dat precies zit non dan kan ik u verzekeren voorzitter 

dat geldt slechts wanneer je in de bijstand zito Daarna heeft ook het CDA 

geweldig hoge tarieveno Wij VVD spreken uitsluitend over het hoogste tariefo 

lk denk dat wij inderdaad dus ons produkt wat beter, wat dui.delijker naar buiten 

naar onze leden toe, maar ook totaal naar bui ten toe noeten verkopen. Daar zit 

volgens mij ook nog een rrogelijkheido En als ik dan vervolgens zie hoe handig 

en helaas heb ik die lijst van het CDA nog niet kurmen leren hoe handig het 

CDA omspringt net S{X>nsering vanuit het bedrijfsleven dan zeg ik wij hebben de 

naam dat wij een partij van de endemeners zouden zijne Overal waar je maar wilt 

lees je dat en hoor je dato Echter degene waar dat niet van gezegd wordt het 

CDA die strijken de centen op van de ondernerrerswereldo lk denk dat wij ook daarin 

maar eens een keer heel duidelijk noeten zijn en kijken of je op dat gebied ook 

nog niet wat S{X>nsering kunnen vangene Dank u wel voorzittere 

Dank u wel mijnheer Breukerso 

Evenhuis voorzitter karrercentrale Amsterdamo 

Op zichzelf juichen we de maatregelen toe om de VVD landelijk weer gezond te 

makene Wat we ons echter afvroegen is dat niet alleen de VVD landelijk financieel 
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in de prcble:men zit maar door teruglopende ledenaantallen de neeste afdelingen 

ooko En ik heb ne heel goed kunnen voorstellen dat een gedeelte van de 25 gulden 

een be:paa.ld percentage terug zou vloeie- naar de afdelingene Graag een antwoord 

van de penningneester waaran daar niet aan gedacht iso En indien het antwoord 

en dat kunnen we ongeveer wel bedenken hoe dat antwoord gaat luiden hebben 

we maar gedacht notie 2369 in te neeten dienen op paqina 373 waarin we voor

stellen de oontributie niet net 25 maar net 35 gulden te verhogen waarin dat 

extra tientje rechtstreeks toevloeit aan alle afdelingene Het ps wat erbij 

hoort is dat op 100 gulden de leden heel neeiJ ijk k'lDl!lel1 afronden op hun 

gi:roblijet, maar de verwachting dat 110 gulden misschien nog wat centjes er 

extra bij krijgen ook voor de afdelingene 

Dank u wele 

Ik wou graag vertellen dat in de afdeling Arnhem nen er getwijfeld had en daarcm 

een notie heeft ingedien op blz 352 om een lagere contributieverhoging en neer 

bezuiniqinqen totdat zij de bijeenkoost van de karrercentrale waar u was en de 

uitleg gegeven heeft begrepen hebben dat de noodzaak is als pártij je uit-

gevan ook te dekken net je inkoosteno En dat niet te doen net honderdjes 

maar gewoon de leden te vragen op te brengen wat nodig is om de partij te laten 

draaiene Dat je dat ook niet verder kunt bezuinigen a:rdat je dan als partij 

in feite niet neer kunt funktioneren dat er al verschrikkelijk veel gedaan ise 

Vandaar dat Arnhem gevraagd heeft de notie in te trekken en al nu onverheld om 

de notie van .Ansterdam te steunen want ze vindt eigenlijk dat het te laag en 

te laat is en dat we neeten oppassen dat. we niet net negatieve verrrogens de daad 

kracht uit onze partij halen de we nodig hebben en we nogen best wat geloof 

in onszelf hebbeno 

Dank u voorzitter o Ik wilde graag notie 1271 blz 370 

Wij karen direkt nog wel aan de afzonderlijke noties toeo 

Maar toch even in dit kader in aandacht aanbevelen oorlat daar een heleboel 

elerrenten zijn ve:r'W(X)rd die in afzonderlijke sprekers naar voren zijn gebrachte 

Nartelijk dat de huidige situatie knellend is en dat daar iP.ts aan gedaan 

neet wordeno Ten tweede dat we vanuit de contributieverhoging effecten te 

VeJ:Wachten zouden kunnen zijn op het ledenbestand wat financiele i.nplicaties 

net zich nee kan brengeno Ten derde dat als die uitwerking op het ledenbestand 
optreedt dat dat hoofdzakelijk dan toch wederom gedragen wordt door de afdelingen 
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en centrales en dat er gevraagd wordt ten vierde voor een nog verdere studie 

naar kostenbesparing. Het voorstel in UN aandacht aan te bevelen is om daardoor 

deze notie te steunen en tenminste te over:wegen opdat er over een jaar wanneer 

er alle effecten waar we hier nu over praten zichtbaar zijn we dan wederom 

over de hoogte van de contributie niet over een ve:rhoging, maar over de hoogte 

van de contributie kunnen discussieren en over de verdeelsleutel van die 

contributie dienen te discussierene 

Ressenaaro 

Ik ben van de afdeling Vlaardingene 

Ik wou even een oprerking nakene We hebben indertijd in de KCcentrale Dordrecht 

T<C Dordrecht hebben we een fantastisch verhaal van de heer Bulters gehoord en 

die heeft toen gesteld dat de VVD klaar was voor de great race gezien de 

korrende verkiezingeno Daarom vindt onder andere de afdeling Vlaardingen het 

toch verstandig om te bezuinigen op de PRo Laten we zorgen dat ook in de PR 

een zodanige p::>St wordt ingezet dat we inderdaad die great race kurmen nakene 

Ressenaara 

Ja mijnheer de voorzitter ik zal alle sprekers de revue laten passerene 

De heer van de Laag die heeft uit de toelichting die nu in het blad is verschenen 

begrepen dat de situatie nog ernstiger was dan hij in eerste instantie dacht 

en dat er wellicht zelfs aanvullende bezuinigingen noodzakelijk zijne Dat is 

ook doorneerdere sprekers naar voren gebracht dat we nog een stapje verder 

noeten gaano Nou u heeft ook gezien in die neerjarenramingen dat daar is ook 

in de toelichting bij gezegd dat lukt natuurlijk niet in een jaar om alle 

uitgavenposten terug te dringen en we hebben ook in getallen wel daar een 

verdere uitbreiding aan gegevene Maar dat is natuurlijk een zaak die verder 

heel serieus noet worden bekeken oorlat we juist geconfronteerd rret het feit 

dat ook die financiele aktie nog al is tegengevallen nu al verder zijn gegaan 

dan de voorstellen in eerste instantie warene Of er dus nog veel rek in zite 

Ik wil dat zeker serieus bekijkenu graag ook bewerken om dat nog nader te analy

seren en dan zijn we ook ja daar zijn we continue nee bezig a En dan zullen we 

daarover raH?Qrtereno De heer van der Laag die zegt ja je noet toch zorgen dat 

je in een situatie kant van een sluitende begroting en dat je toch in ieder 

geval een batig saldo van minstens een gulden zou overhoudene Nou ik noet 

eerlijk zegqen dat vind ik dan wel erg weinige ~ zitten gewoon in een 

situatie wa.arl:>ij we een organisatie hebben die nauwelijks of die niet over 

reserves beschikt. We hebben een negatief eigen ventngeno Dat kan natuurlijk 
nieto Daarom noeten die maatregelen ook zo drastisch zijn op het ogenbliko 
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Dat betekent dat je geen enkele Sp:!elruimte hebto Ik denk dat wij rroeten 

proberen an naar een situatie te groeien waarbij we toch een licht positief 

saldo overhouden zodat we wel enige reserves kunnen kweken an tegenvallers 

op te kunnen vangene Want an dit soort akties over je leden uit te stoDten is 

natuurlijk geen plezierige zaako Dat rroet je zien te voorkorreno Dus dat is 

het or:bouwen van een zeker vangneto Het uitgangspunt dat struvturele uitgaven 

m::>eten worden gedekt net structurele inkonsten dat deelt het hoofdbestuur 

volledigo Vandaar dat wij de conclusie hebben getrokken we willen niet neer 

afhankelijk zijn van toevallige baten van financiele akties maar we 

vinden dat de uitgaven die in ieder geval rroeten doen waarvan we overtuigd 

zijn dat we ze rroeten doen willen we een behoorlijk servicepakket leveren dat 

we die uit blijvende structurele inkarsten en dat zijn contributies rroeten 

dekkeno En die akties voorzover ze dan worden geh.ouden uitsluitend voor zeer 

bijzondere gelegenheden zoals bijvoorbeeld een tweede karrerverkiezingo Dat 

zijn de m::nenten waarop je wellicht oog wel een beroep op je achterban kan doeno 

Dan de heer Hermans die bracht het punt van de I;irrasering naar voreno Ja die 

constateerde eigenlijk waren we daar maar eerder nee begonnen dan hadden we 

dat niet ineens zo fors hoeven aan te pakkeno Ja OK maar dat is nu eei'lltBal 

niet gebeurd dus nu is het onverrnijdelijko Nu kan er van I;irraseren geen sprake 

neer zijno Want als we net mindere bedragen uit de bus kOiren dan nu is voor

gesteld door het hoofdbestuur dan halen we het gewoon nieto Dan lopen we oog 

verder vasto Dan zijn we het financieringstekort cumulatief nog verder aan 

het or:bouwen en dat is het laatste wat we ons kunnen veroorloven in deze 

situatieo De heer SWart die geeft aan ja die vraagt wat de grote oorzaak 

is van het teruglopen van de financiele situatie. Ja dat zijn inderdaad die 

financiele aktieso Die zijn steedc; neer tegegevalleno Daar worden blijkb-ar 

toch wat rroe van nou dat kano En dan is dat dus duidelijk een instruirent sonmige 

instruirenten zijn een tijdje bruikbaar en na verloop van tijd blijkt dat dat 

versleten iso Dat is dan een versleten instruirent en dan rroet je het op een 

andere manier gaan doen, dan rroet je de leden duidelijk maken dat het echt 

nodig is an hier blijvend inkarsten voor op te brengen op een reguliere manier 

via de contributies waarvoor ik dan nu mijn best doeo Ja dan is er de oprerking 

van zijn kant het kan ook wel averechts werkene Het zou die o:prerking is door 

m=er leden gemaakto Het kan wel averechts werken op het ledenbestando 

Het zal ongetwijfeld nensen afschrikken net nane voor een volkspartij zou dat 

toch een slechte zaak zijno Dan zijn er weer andere partijen die zich ook 

volkspartijen noenen dat is al gesignaleerd die contributies hebben die zeker 

niet lager zijn dan de onze in tegendeel die aanzienlijk hoger zijno Dus als 

je dat vergelijkt net andere aanbieders op de politieke markt als ik het 
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zo oneerbiedig nag neerren nou dan zijn wij eP..n zeer voordelige partij nag 

ik wel zeggeno Ja dus heb ik het gevoel dat dat best op een redelijke rranier 

zal worden o:pgevangeno De suggest-ie die nnderzijds is gedaan om rrensen die 

het echt niet kunnen betalen daar in tegennet te konen daarvan rroet ik zeggen 

die :rrogelijkheid bestaat reeds" .Men kan sinpelweg een verzoek indienen om 

minder contributie te betalen als rren dat niet kan otf>rengeno Er is natuurlijk 

een zekere weerstand. in opgebouwd althans er is een procedure voor dat niet 

iedereen dat zo makkelijk kan vragenc> Maar het kan wel en als er leden zijn die 

zich bezwaard voelen door de hoogte van deze contributie dat zal toch echt 

naar een zeer beperkt aantal zijn denk ik in de pratijk, naar dan kan die vraag 

gesteld wordena Dus als u denkt dat er in uw omgeving rrensen zijn die daar 

echt serieus een beroep op willen doen op die :rrogelijkheid dan rroet u ze 

daarop attent nakeno Dan wendt nen zich tot de algeneen secretaris en dan 

wordt die zaak op een zeer behoorlijke manier afgewerkte Dat kan procedureel 

dus zondenreer gebeuren.., Het is wellicht niet ·iedereen bekend of rren schroomt 

om daar gebruikt van te naken maar dan zouden lokale bestuurders kurmen trachten 

om die schroom te doen OveiWinneno 

Het was mij bekend die rrogelijkheid, naar die :rrogelijkheid behelst ook althans 

als ik de reglenenten goed begrijp dat de afdeling dan het verschil nog bij 

passeno En dat wordt rret de huidige ve:rhoogde contributie rret probleem waar 

afde 1 ingen zelf al rree zitten een C>11I'IOgelijk ecerci tie om ook nog eens de 

verhoging van die contributie bij te passene 

"Nee dat is niet het geval wat u daar zegte Ik nnet dat tegensprekene Goed dat 

kunnen we naderhand nog eenS even toelichtenr naar dat is niet het geval dat: 

rcoet een misverstand zijno De heer Schuddeboom constateert de cijfers liegen niet. 

Maar het kan voor sonmi.ge lede, scmnige afdelingen weleens problerren opleverene 

Kunnen ze niet in twee keer betalene Ook die :rrogelijkheid om in twee keer te 

betalen is reglerrentair al aanwezig o En ik denk à.at we wanneer àan de verhoogde 

contributie aan de leden wordt gevraagd dat we daar in ~ de brief die 

daar altijd bij gaat dan ook attent op rcoeten maken, dat nage Het is wellicht 

wat: rrakkelijker om daar aan te voldoen als er echt problerren zijne En dan hoeft 

m:m wellicht niet van de rrogelijkheid gebruik te naken om een verlaging van 

die contributie officieel te vragene Mevrouw Bakker die is ook bang voor leden

verlieso Nu is het mij niet ontgaan dat zij ook uit de afdeling Amsterdam 

afkOirStig is die tegelijkertijd voorstelt om de contributie nog iets verder te 

verhogen rret tien gulden extra •. Ja dat zijn dus twee tegenstrijdige visies a 

We hebben ook een arrre tak in Amsterdamo 
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Ik zou willen suggeren bespreek u dat nog eens net elkaar o Ik heb er alle begrip 

vooro Ik kan ook uit een stad waar enige verschillen bestaano Dat het in de ene 

wijk wat neeilijker valt dan de ander o Dat is niet alleen een pre-ergatief van 

Amsterdam an verschillen te hehben birmen de stadsgrenzeno Ja dan denk ik toch 

dat in anre wijken nen toch maar van die ontheffingsnogelijkheden gebruik zou 

neeten maken of er althans zeer nadrukkelijk op neet wijzeno Zo is "tP.nslotte 

de statutaire nogelijkheid die daar iso Ja dan de heer Wiechman die zegt het 

zal wel neeteno VÈ willen die ondercent-rales handhaven en als we die nou wat 

ruimte willen geven an zich te ontplooien neeten ze dan niet wat neer middelen 

hebbeno Nou hij koppelt daar niet ornniàdellijk een voorstel aan vast om het 

percentage voor de ondercentrales te verhogen, maar vraagt of wij die verdeel

sleutel verder willen bestl.X'lerene Nou dat wil ik graag toezeggeno Wij hebben 

al gezegd het hoofdbestuur bi i de lancering van deze voorstellen we willen het 

nu gewoon s.i.rrp:ü houdeno VÈ hebben een groot financieel tekort het is bestuurlijk 

verstandig an een probleem niet te vergroten door er anderP problenen bij o- te 

stapelene Laten we nu ePn voorstel doen waarnee dat tekort wordt weggewerkt 

en geen andere catq?licaties invoeren.; Laten we nou al die discussies over wijzi

ging van de verdeelsleutel en een ander c:nntr.i.butiestelsel tot volgend jaar uit

stellen en eerst deze aktie afmakene Dat is al een zware pil die ons behoorlijk 

op de maag ligto En dan ben ik graag bereid an dat onder:we:rp verder net u te 

bespreken en dat is ook al afgesproken om daar verder over te filosoferen net 

periodiek overleg wat ik hf'b net de permingneesters van de kanercentralese 

Dus als u net dit voorstel akkoord wilt gaan dan wou ik dat daar gaarne besprekene 

De heer Talsma geachte afgevaardigde van Gorsel begrijp ik in dit geval die 

staat net zijn afdeling achter de contr.i.butieverhoginge Maar maakt zich ongerust 

over een van de bezuinigingsnogelijkheden die is aangeduid in de begeleidende 

tekst bij de begroting en bij de neerjarenramingen en net nane ons kantoorpand" 

Ja u zult begrijpen zeker de heer Talsma zal daar begrip voor hebben dat 

toen wij gingen bekijken waar bezuinigd zou kunnen worden dat we geen enkele 

nogelijkheid hebben laten liggene VÈ hebben gewoon· alle grote uitg'll'enposten 

de kleintjes leveren niet zoveel op dus je begint net alle grote posten onder 

de loupe genoerren en die op de afschietlijst gezet om het zo maar te zeggene 

waar kun je de zaak nu aanpakken als je de uitgaven wilt terugbrengene Nou dan zijr 

de huisvestingslasten zijn een relatief grote poste De personeelslasten zijn 

dat natuurlijk ooko Nou daar heeft u ook maatregelen geziene Ik neet wel 

nelden dat het totnutoe niet is gelukt an inderdaad een alternatief te vinden 

waar goedkopere huisvesting uit voortvloeito VÈ hebben daar 6 maanden naar 

uitgekeken we hebben dat nog niet kunnen realisereno Dus ik kan mij de vraag 

zeer levendig voorstellen en ik ben het geheel net uw berekening eens dat 
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we hebben h.enH:x:lk zo in de analyse gemaakt en als je een eigen pand hebt dan 

is de enige last die je in feite hebt dat is het figerende renteniveau maal 

de txBxatiewaarde van dat panlo Daar kant het op neer en als je iets huurt 

zal dat op het algeneen wel rreer zijn als je een vergelijkbaar pand hebto 

De gedachte an het te carbineren net vergaderfaciliteiten vloeit voort uit 

het feit dat we nog weleens een keer extern noeten vergaderen en dat da.ai:bij 

voorzieningen noeten worden aangeboden die gewoon bij derden al tijd neer 

kosten dan Wai'll"eer je het zelf in huis zou kunnen doen. Als je een pand zou 

kunnen vinden waarläj je nede gebruik zou kunnen maken van vergaderfaciliteiten 

dan zou je wellicht goedkoper uit kunnen dat was de gedachte die erachter zato 

Er zijn zo van die verzanelgebouwen waarbij je net andere instellingen gezanen

lijk van vergaderzalen E>n vergaderkaners voor kleinere gezelschappen gebruik 

kan nak.eno We hebben overigens de rrogelijkheid van gezanenlijke huisvesting 

ook besproken ik kan dat in alle openheid wel zeggen net de prof o Teldersstichting 

Dat is dan ook wellicht een nogelijkheido Er zitten nu twee panden verder waar 

het soelaas zou kunnen karene Alleen totnutoe is het noq niet gelukte Dus dat 

is de stand van zak.eno Ik vind wel dat we alle nogelijkheden echt serieus noeten 

bekijken en dit zijn natuurlijk dingen die we niet zo een, tweeu drie even buiten 

de vergadering an regelene De heer de Haze Winkelman vindt het jamrer dat we in 

dit probleem terecht zijn gekareno Nou wat ik hartgrondig onderschrijf, want 

het is een bui tengewoon vervelende situatie voor een organisatie als de onze e 

En hij constateert ja de contributie is natuurlijk toch wel eendrenpel voor 

die ledenwerving en ziet u nog rrogelijkheden voor verdere bezuinigingen" 

Is het misschien zuiver annogeen nader organisatie-onoerzoek te laten 

ui tvoereno Nou ik heb al gezegd in antwoord op andere vragen dat ik graag bereid 

ben an nogelijkheden van verdere hezuinj ging verder te bezien a En als het daarbij 

wenselijk en ncxlig is annogons te laten adviseren door derden, door externe 

adviseurs dan zullen we dat zeker serieus overwegene U begrijpt dat het weinig 

zin heeft an daar nu al een toezegging over te doen, maar we gaan dat bekijkeno 

Ja de heer Scheffer heeft het over de psychologische drerrpel van 100 gulden o 

Ja daar kan ik niet onder blijven, want dan kan het probleem niet worden 

opgelosto Dus we noeten dan toch maar over die psychologische drenpel heeno 

En ja uit de vergelijking net andere grote partijen lijkt mij dat dat toch door 

vele niet ir.reëel wordt gevondeno Wanneer eindigt die contributieverhoging is 

een vr-ag van de heer Scheffer o Die eindigt nieto Er is een structureel 

tekort op de begroting onder de huidige omstandigheden uiteraard ook net 

het huidige ledenbestand wat wij voorzien net de voorziene inkorrsten uit finan

ciele ak.tieso Als deze omstandigheden zo blijven is het niet voorzienbaar dat 

dit ooit zal worden teruggebracht<> 
---·--·---··--
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Maar dat wil zeker niet zeggen dat het nodig is cm het weer verder te verhogeno 

Dat hangt van de ontwikkelingen af die ik nu niet kan voorzieno Uit de neer

jarenramingen blijkt dat we rret deze verhoging structureel op het rrarent zouden 

kunnen volstaano Tenzij natuurlijk en dat is een ander elerrent waar we ons nu 

niet kunnen veroorloven in oe huidige situatie wij voorstellen op tafel zullen 

leggen om hogere prioriteiten voor bepaalde beleidsonderdelen te honorereno 

N:>u dat is op dit ogenblik niet een situatie waarin we verkereno Neemt niet weg dat 

we altijd de zaak neeten doorlichten en dat niet alleen in 1992 of in 1991 maar 

ook daarvoor de financiele situatie aan een <pede analyse zal worden onàe:rworpen 

en we zijn nu noodgedwongen overgegaan tot neerjarenramingen oorlat we ons 

onmiddellijk realiseerden dat dit gaan probleem was van een begrotingsjaar o 

En ik denk dat daaDree een goede traditie zal worden ingezeto We zullen die 

meeriarenramingen zo neeilijk zijn ze niet op te stellen ieder jaar blijven 

vernieuwen om te zien waar we er structureel voorstaano Ik denk dat ik daanrrae 

een antwoord op de vraag geef dat is een evaluatie van is de situatie zo gezond 

of neeten we nog bepaalde maatregelenen treffen naar boven of naar benedeno 

OVerigens ik wil geen illusies wekken naar beneden dat zie ik. dus niet zo snel " 

gebeureno Dan heeft rren nog even vastgesteld dat naar aanleiding van de corres

pondentie die we daarover hebben gehad dat neerbetaling bij de contributie 

dat die naar de afdelingen gaatn Dat is duidelijk daar mag geen misverstand 

over bestaano Die beleidslijn zal verder weer worden voortgezeto De heer Brekers 

die constateert dat de bezuinigingen vaag zijno Ik hou dat tegeno Ik denk dat 

onze begroting zeer concreet aangeeft waar er bezuinigd wordto En dat is zowel 

de personeelskosten als de bij het blad het geval, dat is bij vergaderkosten het 

gevalo Dat is rret diverse, bijna iedere begrotingspost is dat s:i.Irp:!lweg het 

gevalo En dat zijn gewoon zeer concrete uitgaven waar de diverse portfeuillehoud

ers die zich daarnee bezig houden echt wP 1 zuchtend onder gebukt qaano Dat kan 

ik u wel vertellen, want dat is natuurlijk toch een vervelende zaak als rren rret 

nuttige zaken bezig is om daarin te rroeten snijdeno Dus dat is zeer concreeto 

Ja de suggestie om het blad vrijheid en dem::>cratie ervan los te naken gezien 

het feit dat scmnige het wellicht niet op prijs zouden stelleno Ja ik kan daar 

narrens het hoofdbestuur tod1 denk ik niet rree akkoord gaano Ik geloof dat een 

partij als deze en ik denk iedere partij leeft op onderlinge conmunicatie en 

dat het ontbreken van een blad dat dat de band dermate zou los zou naken 

dat na verloop van tijd ik wil niet ?.eggen de zaak als los zand uit elkaar 

zou vallen maar de binding toch aanzienlijk minder hecht zou worden dus 

ik geloof niet dat dat een suggestie is die wij kunnen overneneno Wel proberen 

daar uiteraard zoveel nogelijk efficient rree om te springeno Ja voorzitter 
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dan blijven we bij de suggestie van de heer Ea.enhuis ik denk dat dat een van 

de laatste is., Wij zouden eigenlijk wel een stapje verder willen gaan om:lat we 

ervan uitgaan dat die van die 25 gulden todl niets naar die afdelingen afschuifto 

Nou ik kan inderdaad niets afschuiven want dan karren we er zelf op tekorto 

Om centraal gefinancierde aktiviteiten en die voor elkaar te krijgeno Ons 

voorstel is een delicaat everJNicht tussen wat wenselijk is en wat haalbaar iso 

Dat betekent i.rcpliciet dat ik hier verder dat het voorstel van de heer Evenhuis 

mij in deze arstandigheden iets te ver gaatc, 

Voorzitter ik wou het hierbij lateno 

Dank u wel mijnheer Ressenaar" 

Ik wou overgaan tot de behandeling van de noties dus het rroet erg dringend zijno 

Voorzitter Heenstede o 

Ik heb gemist een anbNoord op de karrercentralevoorzi tter van L:i.nburg over 

fundingo Ik heb begrepen dat is ook iets wat ter sprake gebracht is tijdens uw 

bezoek aan de karrercentrale Haarlem. Daarnaast zou u ook het .u toen toegezegd 

kijken naar onze suggestie in hoeverre het blad vrijheid en denocratle wat 

zeer belangrijk is om te blijven bestaan en te blijven ontvangen voor alle leden 

om te kijken of u dat kostendekkend kunt makeno En dat is kostendekkend te 

maken ik heb u daar enige suggesties voor gedaan" 

Mag ik daar kort in zijn voorzitter gezien de tijdo We zijn er serieus nee 

l:ezigo 

Dank u welo 

Sc:heffero 

Ik schijn mij niet goed uitgedrukt te hebben voorzittere Het is zo dat de afdeling 

Hengelo niet voorstelt om na het bereiken van het dichten van het gat de contri

butie weer te verlageno Integendeel om dan de verdeelsleutel weer te gaan aan

passeno U krijgt nou een aantal jaren om het gat te dichten als u die situatie 

voortzet gaat u daarna een berg makeno En die berg gaat dan blijkbaar steeds 

ten koste van die afdelingen en dat lijkt mij niet fair o En dat rroet opgelost 

worden in de verdeelsleutel en daar heb ik UH antwoord niet beluisterd 

Mijnheer Ressenaar nog heel even kort een antwoord opo 

Nou ik heb toegezegd dat wij de problema.tiek van de verdeelsleutel later ter 
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we dan zeker op terug o 

Darres en heren ik wil trachten net u gezarrenlijk tot beeindiging van dit aqenda

punt te koneno Uiterlijk 6 uur, teneer arrla.t wij rrevrouw Nijs voorzitter van de 

JOVD ook nog gevraagd hebben om u toe te spreken en dat zou om half zes rroeten 

plaats vindeno Maar ik neem aan dat- nevrouw Nijs er begrip voor heeft dat de 

behandeling van dit agendapunten even probeer af te maken. 

Voordat ik dan de verschillende noties in behandeling wil brengen wil ik zelf 

nog een enkel woord tot u spreken en ik doe dat feitelijk naar aanleiding van 

datgene wat de heer Breukers gezegd heefto Hij heeft gezegd je rroet het net 

naam en toenaam noenen en ik denk dat ik best bereid ben om alles net naam en 

toenaam te noeneno Overigens zijn suggestie om naar buiten toe de differentiatie 

ook in onze contributies neer naar buiten toe te brengen die nerren wij gaarne 

overo Maar laten we even een aantal feiten heel duidelijk op een rijtje zetteno 

Men rroppert dat dit een grote contributieverhoging is o Men rroppert ook dat 

dit teveel contributie iso Weest u ervan overtuigd, de heer Breukers heeft 

er zelf al naar gewezen een contributie van 79 u 40 bereikt je bi i de partij 

van de arbeid wanneer je een inkc:men heb van 22500 guldeno Zo eenvoudig ligt dato 

En wanneer je een inkooen hebt van 103duizend gulden dan betaa- je al 609 

guldeno En als ik bij het CI:lA. ga kijken dan betaal je die 25 gulden bij een 

inkc:men tot 24000 en die 75 die wij heffen die betaal je tot een inkaren van 

3000 dus 36000 per jaaro En bij 72000 gulden betaal je al 235o En· als je dan bij til 

lOOduizend gulden kant dan betaal je 450 o Ik had er behoefte aan darres en heren 

om die cijfers even aan u voor te leggeno Een tweede cijfer wat ik aan u wil 

voorlegqen is het volgende en bij die grote andere grote partijen wanneer ik 

dan ga kijken naar de verdeelsleutel komt het er heel eenvouiig op neer dat ruNWeg 

75% daar twist het een beetje tussenbeide maar dat is niet relevant 75% bij die 

partijen naar het hoofdbestuur gaate Bij ons 44%o Ik had er ook behoefte aan om 

dat cijfer aan u voor te leggene En waarom doe ik dat onrlat het natuurlijk 

inderdaad zo is dat je een beetje zit in de psiraal die je ook bij het 

openbaar vervoer, hogere tarieven een geringer aantal reizigers o Maar als we niks 

doen gaan we failliete We rroeten dus wat doen dat is heel duidelijke En daar zijn 

we ons ook heel duidelijk van bewust dat natuurlijk het ledenaantal voor een 

belangrijk deel bepaald wordt door de politieke waardering van de ledeno Dat zijn .1j 

we ons heel goed van bewuste Ik denk dat we dat ook heel goed in het oog , 

rroeten houdene Het is ook een graadnetere En de heer Ressenaar heeft terecht 

gezegd we kunnen nog best eens wel kijken of er nog verder wat valt te bezuinigene 

Maar het is misschien goed dat ik u toch als uw partijvoorzitter dan wel eventjes 

wijs op de konsekwentieso Ik noem een paar feitene 
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Er wordt door de partij gevraagd om betere public relations o Dat kost geldo 

Er wordt gevraagd cm vorming en scholingo Dat kost geldo Er wordt gerropperd 

dat de tarieven voor de cursus vonning en scholinq te hoog zou zijno 

Wij kurmen ze niet betalen vanuit het landelijk apparaato Ja kost inderdaad 

allenaal geldo Er wordt geroepen cm een deskundigenbanko We hebben er nu geen 

nankracht voor o Want in deze bezuinigingsvoorstellen die er nu zijn wordt 

het algeneen secretariaat teruggebracht tot 16 nensen niet neer, 16 o En als 

u dan gaat kijken naar de partijbureaus van de partij van de ameid en CDA dat 

zijn veelvoudeno Nee mijnheer van Kessenich ik ga verder niet over de politiek 

prateno lk heb er alleen behoefteo Laat u mij mijn verhaal uitrnakeno 

En als u dan zegt ja nog verder bezuinigen dan denk ik dat je dan als 

bestuurlijk gezien als partij toch wel ook in een spiraal terecht komto 

Zei het ook dat dat een andere spiraal is dan die bedoeld wordto En ik denk dus 

dat je gewoon als VVD de feiten dan onder ogen noet zijn mijnheer Breukers heeft 

dat zeer terecht gezegd alles net nanen noenene Het is niet alleen een kwestie 

van neer geld voor het hoofdbestuur of voor het algeneen secretariaato Het 

is een bermin:ilnum wat ten goede komt aan het hoofdbestuur o Want het hoofdbestuur 

werkt voor Uo We houden het algeneen secretariaat niet in staÎld te:rwille van 

het algeneen secretariaat dat is er voor de partijo En het is zo dat op het 

:rrarent dat die 16 nensen bereikt zijn er in feite geen goede dienstverlening neer 

aan de afdelingen kan plaats vindeno Met als gevolg u begrijpt heto En ik denk 

dat we ons goed noeten realiseren dat het ook niet alleen het hoofdbestuur is o 

Natuurlijk wanneer we zo kijken naar de afdelingenv warmeer we kijken naar onder

centrales, wanneer we kijken naar kanercentrales niet allenaal, er zijn echt rijke 

kartercentrales en er zijn ook echt wel rijke afdelingen, naar er zijn ook heel 

veel afdelingen die veel noei te hebben cm de eindjes aan elkaar te knopen en er 

zijn ook kartercentrales die er echt niet zo florissant voorstaano En ik denk 

naar dat is een p:rrsoonlijke nening danes en heren een oontriliutieverhoging tot 

100 gulden ja het 33 1/3 %begrijpelijk een oontriliutieve:rhoging tot 100 gulden 

is wanneer je zuiver .gaat kijken naar het funktioneren van de partij in al 

zijn geledingen feitelijk te weinig" En daar wou ik het bij lateno 

lk stel aan de orde alle noties waarin voorlichting wordt gevraagj over de 

financiele situatie in de onderbouwing van het voorstel wat betreft de pagina's 

296,297,298, 299, 300, 301 17 302u 303u 325 en 381o lk neem aan dat aan de 

verzoeken in die noties neergelegd :za.lel door de schriftelijke als ook de 

nondelinge toelichting is voldaano Dan . stel i.k aan de orde de notie net de 

neest verstrekkende verhoging dat is de notie van de afdeling Amsterdamo 
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Ik denk dat de nensen hier in de zaal goed duidelijk is geworden, ik denk dat de 

mensen die de noeite hebben genaren om alle stukken voor dit congres door 

te lezen ook goed duidelijk is geworden nag ik u een ding net heel veel klem 

vragen en dat is straks als die accept giro 0s naar de leden gaan en er zijn een 

hoop leden bij voor wie het waarschijnli ik de eerste keer is dat ze iets van 

die discussie nerken zou u het verhaal ook daar een beetje nee kunnen geveno 

Ik denk dat dat heel belangrijk is voor de acceptatie van wat er dan gebeuren 

gaato 

Dank u wel mijnheer SNarto 

Aan de orde is de notie van de afdeling Airsterdam op J?élgina 373 verhoging tot 110 

guldeno Heeft de heer Evenhuis nog behoefte tot nadere toelichting na wat hij 

eerder heeft gezegdo 

De heer Ressenaar heeft ook de mening van het hoofdbestuur al gegeven op deze 

rrotieo Ik zou hem thans graag in stemning willen brengeno Wie wenst er Stenming 

over deze rrotie o Ansterdam., goed dan gaan we tot stenming over o Blauw voor, 

blauw tegeno Wit voor, wit tegeno Oranje voor 1 oranje tegeno ~1otie van de 

afdeling Airsterdam is ve:rworpeno Vervolgens de rrotie van de afdeling Krimpen 

ad IJssel op pag 371 verhoging tot 105 gulden net een wijziging van de verdeel

sleutelo Heeft de afdeling Krillpen ad IJssel oog behoefte tot nadere toelichtingo 

Neeo Vènst mijnheer Ressenaar er oog COI'CilEntaar op te geveno 

Ja voorzitter het is net narre dat elenent van die wijziging van die verdeelsleutel 

waarvan ik vind dat die op dit ogenblik nog niet rijp maakt om het te behandelene 

Ik wou graag die verdeelsleutel bespreken zoals ik al eerder heb gezegdo Ik denk 

dat het onverstandig is om daar zomaar een slag naar te slaan zonder dat daar 

:.kKks diepgaand overleg aan vooraf is gegaan o 

Wenst iemand stenming over de rrotie van Krinp:m ad IJsselo Jao 

Goed dan gaan we tot stenming overo Blauw voorm blauw tegeno Wit voor, tegeno 

Oranje voor, oranje tegeno Ve:rworpen dat mag ik zelfs zonder toesterrming van het 

stenbureau zeggen" Dan hebben we de rrotie op pagina 370 van .de kareercentrale 

Oordrechte Vènst iemand nog een toelichting op te geveno Heer Ressenaar nog 

comrentaar e 

Nou eingelijk niet voorzittere Vè hebben geprdJeerd onzerzijds in een delicaat 

OveJ:Wicht een uitgebalanc-erd voorstel te doeno Het voorstel van Airsterdam 

lag daar een stuk vanaf o Het ging mij te ver o Dit gaat iets minder ver o Het 

komt wel wat didlter bij o Vè hebben een voorstel gedaan wat naar onze nening 
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een behoorlijk everiNidlt tot stand brengto 

Goed wenst iemand stenmingo Blau-l voor 17 blauw tegeno Wit voor, wit tegeno 

Oranje voor ll oranje tegen" Het is ve:rworpeno 

Dan is er een notie van de afdeling Rijswijk an de verhoging die voorgesteld 

wordt door het hoofdbestuur los te maken van de verdeelsleutel en voor ik dus 

het hoofdbestuursvoorstel in stenming breng zou ik eerst deze notie besproken 

rroeten wordeno Heeft er nog iemand behoefte aan een toelichting o Niemando 

Mijnheer Ressenaar nog c:orrnentaar o 

Ja voorzitter het is niet aanvaardbaar want u heeft onze redenerinq gezien en 

de calculatieso Wij hebben die contributieve:rhoging gewoon zonderneer ncxlig 

om dat gat voor de centrale aktiviteiten te dichtene En als daar wij?:iging in 

wordt gebracht dan is het probleem nog even groot aanwezig als het er nu is e 

Du.c; ik kan hier rroeilijk nee akkoord gaane 

Wenst nog iemand Stenming over deze notiee Niemand dan neem~ aan dat de 

algenene vergadering deze notie heeft afgewezen~ Dan komt aan de orde het 

hoofdbestuursvoorsteL Daar hebben we dus uitvoerig over gesproken dus ik 

breng het aanstonds in stenming.., Blauw voor, blauw tegene Wit voor, wit tegeno 

Oranje voor, oranje tegeno Het voorstel van het hoofdbestuur is aanvaarde 

Ik denk dat de algenene vergadering zeer voor deze aanvaardingo Er zijn nog 

een aantal andere noties danes en herene Ik stel voor de noties die betrekking 

hebben op het handhaven van de verdeelsleutel dat zijn de noties op 328 17 335, 340,. 

354, 375 : 377 1 381, 382, 387 die vervalleno Dan zijn er noties die een tijdslimiet 

stellen aan de nieU<~e verdeelsleutelo Wenst iemand deze notie nog in behandeling 

te nerren o 

Afdeling Hengelo wil haar notie graag in stenming hebbeno 

Voorzitter voor u afsluit er is daarnet gezegd door de penningneester dat er 

een goede regeling was voor vermindering van de cont.ributie die niet ten nadele 

is van de verenigingeno Zou het nogelijk zijn dat de heer Ressenaar aan alle 

afdeling daar een circulaire over schrijft want ik heb het altijd anders ver-

noneno 

Goed we hadden nu aan de orde een heel ander punt en dat waren de noties die 
een tijdslimiet aan de nieU<~e verdeelsleutel stellene Wenst iemand daarover te 
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discussierene Jao Niemando Dan neem ik aan dat de algenene vergadering deze 

noties niet aanvaardto Dan zijn de noties 3q 34, 357, 384 die hebben betrekking 

op restectievelijk geen bezuiniging voor vorming en scholing en public relations 

in ledenwervingo Onderzoek alternatief financiering als ve:rplichte bijdrage 

bestuurderso En ten derde bezuiniging door middel van ~soiwss 6 x V en Do 

Heeft ierram behoefte aan de behandeling van deze notiese Nee dan zijn ze ook 

niet aanvaardo Dan zijn de noties die betrekking hebben op de neeroetalingen die 

ten goede karen aan de afdelingen dat zijn de noties 333, 342, 382, 387 1 388o 

Heeft iemand behandeling aan die notieso Dan zijn ze niet aanvaardo Geen 

financiele akties in de toekoos te De noties 304, 386, 389 heeft iemand behoefte 

aan behandeling van deze noties o Dan zijn ze ook niet aanvaarde Onderzoek naar 

termijnbetaling 304, 308e Heeft iemand behoefte aan de behandeling van deze 

notiese Dan zijn ze niet aanvaarde 305 over onderzoek naar inkarensafhankelijke 

contributie zijn ze niet aanvaarde Eindhoven 306 introduktie contributie voor 

een jaaro Niemand dan zijn ze niet aanvaarde Hilvarenbeek mininrum contributie 

zonder vrijheid en dem:::>cratiee Niemand, niet aanvaarde 332 ~st Catelle voortaan 

niet neer dan 10% verhoging o Iemand dan niet aanvaardte En dan zijn er twee 

noties 379, 380 die hebben betrekking op de 4% bijdrage een de OCvoor het geval 

zij opgeheven zouden zijn en die zijn niet aan de ordee Dan hebben wij dit 

agendapunt afgehandeld.. Ik dank de algenene w..rgadering zeer voor de constructieve 

wijze waarop over dit rroeilijke agendapunt ook weer hebben kunnen disCtJSsierene 

En geef dan het 'W'<X>rd aan nevrouw Nijs voorzitter van de JOVDe U weet dat de 

jongeremrganisatie die p::>litiek en organisatorisch onafhankelijk is van de WDe 

MevroUW' Nijso 

Dank u wel mijnheer de voorzittere Danes en heren u verwacht natuurlijk een 

toelichting van mij en het is mij dan ook een groot genoegen na alle consternatie 

van de afgelaten dagen over de WD waarover ik straks zeker nog iets zal 

zeggen het 'W'<X>rd te rrogen voeren nanens de onafhankelijke liberale jonç:Jeren

organisatie de JOVD op het congres van de liberale partij in ons la.rrl de volks

partij voor vrijheid en derrocratiee Met haar 5000 leden is de JOVD de grootste 

p::>litieke jongerenorganisatie in het lando J-ar in, jaar uit vangt zij liberale 

jongeren in ons land op en ne.akt hen wegwijs in de in en out van p::>litiek den 

Haago Bijna 40 jaar lang volgend jaar juni vieren wij ons lustrum ons 40jarig 

bestaan in deze zelfde zaalo U bent van harte welkome Bijna 40 jaar lanq profitere:J 

liberale jon~n van de aktiviteiten van de JOVDo Op JOVDcongressen drie keer 

ter jaar landelijk en in bijna elke provincie discussieren JOVDers net leéftijds

gemten over p::>litiek en nenen stellingnanes ine In de bijna 90 afdelingen van 

de JOVD verspreid over het hele land worden van tijd tot tijd p::>litieke, naar ook 



Band 9 

Blad 9e21 

liberale oulerene Er wordt flink en hai.'ItOilieus op vele pl-atsen sarrengewerkt 

tussen afdelingen van de VVDe Een goede zaake Naast deze politieke aktiviteiten 

voert de JOVD vonning en scholing hoog in haar vaandeL Politiek bewustzijn 

wordt hier gec:onbineerd rret het verkri i gen van de kunst om je eigen tx>litieke 

ideën uit te dragen. Op dit vlak worden ook vaak VVDjongeren uitgenodigde 

De tweede topkadercursus VVD-JOVD waar liberale JOVD en VVDjongeren sarren 

gezellig en vruchtbaar filosofeerde over het liberalisrre op ziin top is hier 

een uitstekend voo:rbeeld vane Zoals u ook kon lezen in de laatste vrijheid en 

dercocratie. Bij alle aktiviteiten is de JOVD gevrijwaard van welke politieke 

dogma cr s van welke tx>litieke partij dan ooke Deze onafhankelijke status bewaart 

zij zeer zorgvuldig en stelt de JOVD in staat haar taak als waakhond uit te 

oefenene De JOVDjongeren zijn geen VVDjonqerene Enerzijds probeert de JOVD 

depolitieke praktijk van elke dag te heinvloeden via de tweede kanern Het

uitvoerig overleg rret bijvoo:rbeeld de VVDfraktie stelt zij daal:bij dan ook 

zeer op prijse Anderzijds is de JOVD in staat in liberale kring lange termijn

ideën rret principiele argurcenten steeds weer op te brengene Het beraad waarvan 

de JOVD de initiator en de organisator is is een exponent van deze aktiviteiteno 

Liberalen uit diverse politieke partijen zijn daar bijeen om elkaar te vinden 

op p:>litiek te:i::reino De JOVD heeft ook al vaker discussies aangeslingerd over 

bijvoo:rbeeld sterkere controle nogelijkheden van het parlerrentn Om zo de 

tx>litiek geloofwaardiger te doen laten zijno Dè JOVD heeft ook langzaam maar zeker 

het basisink.C>l.'IP.n een door de cvemeid gegarandeerde zeke:dleid van bestaan bespreek

baar gemaakt in de liberale krinqeno De JOVD is te horen bij steeds terugkerende 

vraagstukken oVer hoe de overheidstaken teruggedrongen dienen te wordenu maar ook 

tot waar de ove:dleidsrol mag worden teruggebrachte 
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In liberaal in kort bestek afgelopen dinsdag qepresenteerd zijn al deze 

ondel:Werpen als lange tennijn discussiepunten te vindene Maar een heeft 

wel oprerkelijke aandacht getrokkene Nanelijk ons standpunt over het koningschape 

Ruim drie iaar geleden heeft de JOVD deze visie op het koningschap op een 

landelijk congres vastgelegde Liberalen en zo zegt ook het liberaal manifest van 

1947 kmmen onderling verschillen in visie over de rol van de nonarchie in de 

parlerrentaire derrocratieo De JOVD als organisatie is principieel van nening 

dat de regeringsverantwoordelijkheid slechts gelegitineerd wordt door vrije 

verkiezingen en niet op grond van geboortene Principieel qeredeneerd betekent 

dus dit dat volgens de JOVD de koning geen deel uit zou noeten naken van de 

regeringo Maar dat betekent niet dat ons koningshuis :rcaar weg noete Integendeelo 

De JOVD is ven rrening dat de oranjes in Nederland staatshoofd noeten blijveno 

De JOVD is zelfs enthousiast over het koningschap van de oranjes o Dat beseert de 

JOVD niet alleen op de zeer positieve betekenis van: het oranjehuis in de 

geschiedenis o Maar ook op de enorrre inzet en kunde van onze huidige koningin 

Koningin Beatrixo Zij is als persoon en als lid van de oranjefamilie als geen 

ander in staat gevoelens van warmte een het gehele nederlandse volk over te 

dragen o De JOVD heeft het de Koningin dan ook gisteren in een telegram laten 

weteno Het Oranje huis in het algeneen en Koningin Beatrix in het bijzonder 

is van onschatbare waarde voor de binding van alle Nederlanders rret elkaar 

en rret ons land Nederlando Deze funktie noet zij dan ook kunnen uitoefenen 

en de oranjes na haar eveneens o En dat betekent niet zoal sch~r is opgerrerkt 

dat zij alleen lintjes nag doorknippeno Als staatshoofd van Nederland zal door het 

koningshuis Oranje zeMel naar de nederlandsebevolking toe als naar andere 

landen toe een duidelijke waardevolle anbassadeursfunktie narrens het nederlandse 

volk kurmen worden vervuldo Staatsbezoeken van Oranjes en het vieren van 

Koninginnedag serieuze taken en feestelijkheden rondan de oranjes nogen ook 

volgens de JOVD ni.rmer tot het verleden behoreno Principieel is de JOVD dus 

van rrening dat op grond van geboorte geen veranb.loordelijkheid voor regerings

beleid gedragen nag wordeno Daar hebben wij vrije verkiezingen vooro Maar 

anderzijds is zij van rrening misschien gezien onze geschiedenis en onze 

sterke ban rret de oranjes niet in de laatste plaats rret onze huidige koningin 

Beatrix dat zij wel staatshoofd van Nederland dient te blijveno Ik hoop dat ik 

hiernee duidelijk gemaakt hebt dat wij als JOVD de liberale invulling van een 

parlerrentaire denocratle rret een nonarchie beschol..lWeno Ik denk u welo 

Dank u wel rrevrouw Nijso Danes en heren ik wens u snakelijk eten en verwacht u 
om half acht weer terug in deze zaalo 
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Darres en heren een ding is zeker over twee jaar zijn er verkiezingene 

En vandaag en norgen zetten wij de eerste stappen op weg naar die verkiezingene 

En zorgen wij voor een goede partij-organisatie die soepel funktieneert die goede 

voorlichting qeeft. Die vorming en scholing een essentieel onderdeel laat 

zijn en die de betrokkenheid van de leden noet vergrotene En norgen ook dis

cussieren wij over politieke zakeno Een verkiezingsprogranmacomnissie is 

geinstalleerd en de comnissie onder de eminente leiding van Toxopeus e 

We hebben veel vertrouwen in de ccmni.ssie van de heer Toxopeus e 

Zoals gezegd darres en heren over twee jaar zijn de verkiezingen geweeste Volgens 

het schema in het voorjaar 1990., Sarrmige denken weleens dat dat eerder zou kunren 

zijno En sans ~wordt mijn rrening daarover gevraagde En die rrening heb ik 

nooit gezegdo Ik wil u die rrening vanavond niet onthou.deno En daartoe wil ik het 

kabinet vergelijken net een trein die in 1982 vertrako Het was een hele nooie 

treino Glanzend goed in de verfe Hij zag er ook van birmen heel nooi uito 

Ui teraard als zo u n trein zich beweegt noet die onderhouden worden en dat is 

gebeurd in 1986o Het stof is er toen afgehaaldr opge};X)etst, het interieur 

schoongemaakt en wij ronstateren nu en in feite is dat te ve:rwachten dat de 

verf hier en daar wat gaat bladdereno Dat de raanpjes wat stoffig wordeno En ik 

kan ne ook niet aan de indruk onttrekken dat de reizigers zich neer in hun eigen 

corrpartirrentje ot:houden dan dat ze nou genoeglijk net elkaar van de rraaltijd 

genieteno En als ze dat doen dan hebben ze neer belangstelling voor het eigen 

bordje dan voor het gezelschapo En soms wordt een raanpje openqedaan en dan 

roept er een passagier wat naar buiteno Ik denk danes en heren dat ik toch noet 

ve:rwachten van rrachinist en conducteur dat zij ervoor zorgen dat die raarrpjes 

dicht blijven en dat de reizigers zich niet neer terug trekken in die conp3r

tiirenteno En dat ze net elkaar die gezarrenlijk rraaltijden gaan gebruikene 

Het reisdoel een volgende onderhoudsbeurt in 1990 dat noet wel bereikt wordene 

Meer concreet blijft bij dat verdere traject terugdringen van het financierings

tekort een verlichting van de collectieve lasten toch wel erg belangrijke priori

teitene Maar darres en heren het gaat er natuurlijk niet alleen om die rrachinist 

en die conducteur en die reizigerso Want die trein die passeert allerlei stationso 

En dan denk ik dus dat de stationschef en we hebben er een in ons midden eveneens 

ervoor dienenOOI te zorgen dat die trein niet op een dood spcx:>r kamto En ik denk ook 

dat het zo noet zijn dat de vracht die vanuit die trein op de verschillende 

stations wordt neergezet er een noet zijn waar wij ons als VVDers ook in noeten 

herkermene En waar wij ons in terug kunren vindeno En ondanks het feit dat er 

veel gebeurd is wat een duidelijk liberaal VVDstenpel heeft heb ik af en toe 

weleens de indruk dat de vracht die de trein nu af en toe achterlaat niet altijd 
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in voldoende na.te van zodanige aard is dat de VVDers zich daarin kurmen herkennen" 

Goed zoals gezegd ik verwacht dat die trein in 1990 aank.amto En in die tussen

tijd bereiden wij ons voor op die volgende onderlloudsbeurto Oeverkiezingen in 

1990 o En daarvoor zetten wij vandaag en norgen de eerste stappen" Vandaag dis

cussieerde de algenene vergadering over orqanisatie en structuur" Over regel

geving en besluitvonningo Over de contributieo Ik denk dat het een goede dis

cussie was net belangrijke resultateno Het rreest belangrijke is misschien nog wel 

dat zovelen reeds vannorgen al cm half tien bi ina deze hele zaal reeds vuldeno 

En ik denk dat dat op zichzelf een ernnn benoedigend teken aan de wand is. 

Ik wil nog ~1 een enkele kanttekening maken bij de discussie van vandaago 

Qrrlat ik ne cx:>k daar weer niet aan de indruk kan onttrekken dat er sprake is 

van een zekere reythevo:rmingo Centralisatie lees ik in de kranto Verminderen van 

de invloed van de ledeno Machts:posities die in het geding zijne Dat waren de 

woorden die ik in de cormentaren terug vondo Dat zou de bedoeling zijn van 

het hoofdbestuur o En ik denk dalles en heren dat ik er behoefte aan heb om ook 

hier vanavond zoals ik cx:>k eerder in de dag :reeds deed toch herhaalde dat niet 

minder waar is" De voorstellen zijn gebaseerd op gesprekken ~t kareercentrales 

ondercentrales en afdelingen in 1987 o Aan die voorstellen ging een uitgebreide 

discussie vooraf en daaruit heeft geresulteerd die gedachte cm de afstand tussen 

de afdelingen en het landelijk niveau te verkleinen net behoud van regionale 

sarrerMerkingo Een slagvaardig en rreer efficient hoofdbestuur te makeno Met 

behoud van regionale inspraako En de uitgebreide regelgeving te vennindereno 

Het is natuurlijk duidelijk dat de organisatiestructuurprocedures geen doel 

op zichzelf zijno Ze zijn middelen!' middelen voor een goed funktioneren van de 

partij" Het doel is het scheppen van :rrogélijkheden voor de rreningsvonning binnen 

de partijo Het uitdragen van :p::>litieke idealen" Het vergaren van steun voor die 

idealen" Het realiseren van idealen" Het realiseren van doelstellingen" Het 

realiseren van de nodige kiezerssteun daarvoor o En ik denk dat in dat kader 

dan past die :p::>litieke discussie de eerste die we sinds vele jaren gaan hebben 

rrorgeno En ik wil op die discussie niet vooruit lopeno Maar ook daar heb ik 

behoefte aan een enkele kanttekening te ma.keno Want cx:>k daar constateer ik een 

mvthe vorming een legende van status en procedure o En dan lees ik hoofdbestuur 

en frakties distantieren zich en ik hoor dat het liberaal bestek dan in de prulle-

mand wordt gegooido Dezulken die dit zeggen hebben geen inzicht in de feitelijke 

ganq van zakeno En wat was dezeo Na een liberaal na.nifest 81 geen discussie neer 

in de partij o Ik heb dat al eerder gezegd net onderbreking van het verkiezingspro

gram 86o Die discussie weer op gang brengen was het doel van liberaal besteko 

De jaren 90 wachten op onso Maar wij wilden de jaren 90 niet in een keer 

teqenoet treden door in een keer een verkiezingsprogranma te ontwikkP.leno 
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Er was nodig een tussenstap door dat liberaal besteko Altijd bedoelt als discussie

nota staat ook op de buitenkanto Het was nooitde bedoeling het te herschrijveno 

De partij spreekt zich uit door middel van noties en geen anendelrenteno Continuitet 

dus ook liberaal manifest is nog steeds aam~ezig"' Evenals· de verkiezingsprogranma 0 s 

86, evenals nota 0 s van de Telderstichting en de inbreng van de conmissies en dat 

geheel vormt dat de bouwsteneno En het liberaal bestek vormt dan in die discussie 

een heel essentiele rolo De rol van stabilisator o En daarom stoort het ne dan 

om te zeggen, cm te horen dat het liberaal bestek ve:rworden iso Het was bedoeld 

als een discussiestuk en ik rcoet u zeggen dat ik grote waardering heb voor de 

conmissie Geurtseno Laten we eerlijk zijn zonder duidelijke opjracht zonder refe

renitiekader zijn zij aan het werk gegaan en zij hebben wel hun nek uitgestokeno 

Maar de opzet het op gang brengen van de discussie daarin zijn we volledig ge

slaaqdo En daarvoor dank en waardering aan de conmissieo 

Ik heb mij er ook aan gestoten danes en heren dat comrentatoren zo vaak al na 

een uurtje klaar stonden net negatieve reakties o En dat vaak ook de oordelen op 

een paar standpunten welliswaar belangrijke standpunten het geheel veroordeeld 

zijno Ik rcoet ook zeggen dat ik niet onder de indruk ben als de partij van de 

arbeid teleurgesteld is of als het CDA zegt dat toekorrstige sanemerking 

rcoeilijker zal gaan wordeno Wij dienen zelf onze beleidslijnen te bepalen en 

die behoeven andere ons niet te vertelleno 

En dan die kritiek uit de partij." Ik ben geneigd om te vragen wat verwacht nen 

anders van een discussienotao Alleen naar 2000 noties van instenming o M-ar dan 

gaan we ver ons doel voo:rbi jo Integendeel een discussienota is er juist voor 

camentaar voor notieso En dan zouden er maar 2000 noties zijno Juist, maar bij 

liberaal nanifest waren als ik ne niet vergis zoiets van lOduizend en in elk 

geval bij het verkiezingsprograrrroa 86 iets van 6000 o Het verschil net toen en 

nu is dat er toen andere proeeduren werden gevolgdo Andere procedures die tot 

doel hadden het grote aantal noties terug te brengen tot een paar honderd en het 

resultaat was inderdaad een paar honder 5-6honderdr naar het resultaat was 

bovendien een vervlakkend effect en het is ook uitdrukkelijk verzoek van de 

afdelingen dat het hoofdbestuur ditmaal besloten heeft om niet die procedure 

te volgen en alle noties van alle afdelingen rechtstreeks aan de algenene 

vergadering toe te zendeno Natuurlijk net voorstel voor behandeling maar na heel 

uitdrukkelijk verzoek van de afdelingen om dat zo te doeno En het is ook op 

uitdrukkelijk verzoek van die afdelingen dat hoofdbestuur en kanerfrakties 

zich niet hebben uitgesproken over dat liberaal besteko Niet die reakties 

zijn niet gekonen c:m:lat nen het er niet nee eens zou zijno Heel uitdrukkelijk 

in de loop van 87 het verzoek van de kanercentrales, ondercentrales en afdelingen 
laat ons nou eens eerst aan het woo:rdo 
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En dat hebben we gedaan" En dan danes en heren denk ik ook dat het niet aangaat 

ons de nwthe van richtingenstrijd aan te doene Die is er niete Er zijn 1 iberale 

uitgangspunten nog steeds een eigentijdse verklaring .. En natuurlijk zijn de 

beide verschillen, zijn de beide uitwerkingen accent verschillend, maar dat 

is nog geen richtingenstrijde En nog kwalijker acht ik als aan die zogenaanrle 

richtingenstrijd narren worden verbonden., En dat geldt ook dat geldt ook als 

het gaat cm kritiek in de partije lk acht het uit den boze om daar narren 

aan te ver:bindeno Maar we rroeten er als partij ook voor oppassen dat wij de 

conmissie geen richtingenstrijd o~ingene Als dat gebeurt als aan het verkiezings

progranmaconmissie een richtingenstrijd wordt opgedrongen daarnee leggen wij 

nu reeds een hypotheek op deze conmissie op de arbeid en het verkiezingsprogranmao 

Danes en heren alle drie de grote partijen bezinnen zich op de 90er jareno Elke 

op eigen wijze en naar eigen traditiee In alle partijen is een discussie gaande 

over de wijze waarop die partijen de toekOliEt tegennet zullen tredene En wij 

zullen dus de eerstkorrende jaren werken aan die eigentijdse vertaling van die 

eigentijdse beginselen. lk sprak daar al over vrijheid, denocratie, verantwoorde

lijkheide Maar ook wat Stikker bij de oprichting van de WD zo nadrukkelijk 

gefonnuleerd sociale rechtvaardigheid" Thor:becke zei Berder de sterke neeten 

voor de amen zorgen" En de vraag laat zich dan stellen hoe wij nu dat beginsel 

gaan vertalen" Hoe willen wij nu niet alleen de zwak..ken beschernen maar vooral 

ook de sterken sterker makeno En hoe willen wij die zwakken sterk makeno Dat 

is de vraag die in de discussiP over datgene wat wij denken door de buiten-

wereld oog weleens terzijde wordt gelateno De vraag hoe wij de zwakken sterker 

willen maken" Hoe zien wij die ontwikkeling van een zelfstandig nenso Wij willen 

een overheid die voo:rwaarden schept dat die nens inderdaad zelfstandig kan 

worden" Geen betuttelende overheid ·het is al vaak gezegd maar een voo:rwaarden 

scheppende overheid" En dat geheel danes en heren in een constitutionele nonarchie 

gedragen door een koningin waarvoor wij allen en als ·staatshoofd en als persoon 

de grootst nogelijke waardering hebbeno 

Voo:rwaarden voor een vrije en veilige sanenleving willen wij" Vrijheid in een 

derrocratisch land, Ook vri iheid op straat, veiligheid op straat" Fen sanenleving 

die goed onde:rwijs voor onze kinderen nogelijk maakt, want zij zijn de toekOliEt var 

dit lando Fen systeem waarbij de kl:la.~n alle kansen krijgen en de niet zo knappen 

geholpen worden" Veiligheid!' zeke:rheid voor de oudere nenseno Zolang nogelijk 

deze nensen in blijven schakelen in het maatschappelijk levene Kansen schepr.en '1001 

het bedrijfsleven" En we rroqen daarbij de ontwikkelingen in europaniet vergeteno 

De leider van de nederlandse liberalen in het europees parlenent heeft daar vanrror~ 
en uitenna.te beh.arterwaardige woorden over gesprokene Des -e beharteJlNaardiger 

orrrlat in de weg die wij te gaan hebben ook de verkiezingen liggen voor het 
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europees parlexrent en dat danes en heren europa zal ons in de konende jaren 

meer aangaan dan wij nu wellidl.t kunnen verrroeàeno 

Voorwaarden scheppen voor een zinvol bestaan., De jeugd uitzicht bieden op 

een zinvolle toekonsta Scheppen van kansen die zij dan wel zelf rroeten benutteno 

Werk, een redelijk bestaan, een eigen huis en dat alles in een schoon milieuo 

Schone lucht, schoon water en een schone grondo En wij zullen rroeten beseffen ook 

in europadat dat schone milieu geld kosto En dat wij daar wat materiele welvaart 

zullen rroeten inlevereno Dames en heren als partij zijn we er nog lang nieto We 

zullen nog hard rroeten werkeno Maar ik ben ervan overtuigd ook zeker na vandaag 

dat dat zal lukkeno Leeuwarden-Velthoven zullen gevolgd worden door andere plaats 

na:rceno Want al die narren zullen verlx:mden worden met een betrouwbare duidelijke 

en eerlijke partij o Fen liberale partij waarin alle werken met die liberale 

beginselen aan een liberale toekorcsto 

Darres en heren ik wil graag nu onze gasten begroeteno Aanwezig is ons erelid 

Geertseroa., ons erelid Toxop:ms, mevrouw Toxopeus hartelijk welkano 

Wij hebben bericht van verhindering van het erelid Wiegelo 

Ik wi 1 ook begroeten de vertegenwoordiqers van de andere politieke partijen 

CDA de heer Brenner, voor de parti i van de a.rl:>eid mevrouw Goednakers en voor 

D66 rrevrouw van der Loo" 

Ik wil dan ook graag welkom heten de conmissaris rrevrouw Vonhoff in G:roninqeno 

We hebben bericht van onze derde carnnissaris de heer oe Bruine o We hebben ook 

bericht van verllindering van een drietal oud bewindslieden te weten de heer 

Winsemius 7 van Ardennen en Hoesemao En tenslotte dan wil ik uiteraard terzake 

ook heel hartelijk welkan heten de bewindslieden mevrouw Srnit Kroes de heren 

de Korte, Korthals Altes 17 Nijp:üs, van Eekelen die inmiddels ook is gearriveerd 

de staatssecretarissen mevrouw Ginjaars Maas en de heren Dees Evenhuis en Koningo 

1k vind. het bijzonder prettig dat de bewindslieden hier zijn, want ik heb 

begrepen dat de ministerraad nog niet afgelopen iso Dat die norgenochtend vroeg doo 

gaat en ik neem dus aan danes en heren dat u de bewindslieden zult excuseren als 

zij hier niet de hele avond op hun aanwezigheid vel:blijden maar ergens tijdens de 

avond wat stilletjes weg zullen gaan oorlat ik begrepen heb dat ze norgen nog een 

uitennate noeilijke dag voor de boeg hebbeno 1k zou graag dames en heren nu 

willen voorstellen an een telegram te sturen aan hare majesteit de Koningino 

1k heb niet aan de JOVD gevraagd wat ze ervan vonden maar het telegram luidt 

Hare Majesteit de Koningin Paleis Huis ten Bosch 's Gravenhage de volkspartij 

voor vrijheid en derroeratle op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei 1988 te Velthoven 

in jaarlijkse algenene vergadering bijeen betuigt trouw en aanhankelijkheid 

aan u.ver majesteit en haar huiso 

Dan wil ik nu dames en heren u.v aandacht vragen voor iet-...s wat wat droeviger is 
namelijk het overliiden 98'ari leefti'd o 21 maart · 
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erelid van deze partijo Ik nag u dan ook verzoeken een ogenblik stil te staan bij 

het verscheiden van ierrand die toch wel als een van de grote in de parti i zou 

willen noerreno Want het is niet ?:onder reden denk ik dat hij op 28 februari 1970 

door de 36ste algenene vergadering tot erelid van de partij werd berx:>errrlo 

De heer Delprat had een uitzonderlijke staat van dienst toen hij zich voor 

onze partij de WD op 18 naart 1958 liet beedigen als lid van de eerste kanero 

Hij trad na zijn stulie aan de geneente-universiteit in dienst van de stoornv-artmaa 

schappij Nederlando We:rd na een periode te hebben doorgebracht in Nederlands rrrli.··e 

waar hij lid was van de volksraad president direkteur van deze maatschappij o 

En daa:rdoor een van de belangrijkste leidinggevende persoonlijkheden van de 

haven Anste:rdamo En dat verleden heeft hij ni.nner verlOC>Chendo Zijn belangstelling 

voor de scheepvaart en de daanree verl>onden havenprcblerratiek heeft ziC"ll onver

minderd voortduren waarbij hij ziC"ll voortdurerrl ook inzette voor zijn Amsterdamo 

12 jaar was hij lid van de eerste kanero Waarvan hij gedurenne een aantal 

jaren ondervtX>rzitter waso Voor een liberaal. in die dagen een grote hijzonde:r:heido 

En dat hij die plaats kon innereen was niet in de laatste plaats te danken aan 

zijn innerrende persoonlijkheid dat die door van Riel eens onscbreven is als altijd 

bereid voor anderen in te springeno Steeds constructief in zijn beschoUNingen ook 

in de vertroUNdste kringenn Volwaarde nenselijke syrrpa:thie voor diegene onder 

ons die eens net politiek of particulieren rroeilijkheden hadden en imrrer loyaal 

tegen vrierrl en vijando En dan denk ik dat ie op zoun :rrorrent als dit een groot 

en a.:ilnabel liberaal herdenkt die waar het ging om standvastig te zijn in zijn 

lilierale roggegraat heel duidelijk overtuiging toonde en die tevens bereid was 

tot goed luisteren om zo tot een everMichtig oordeel bereid te zijn en te kareno 

En daarbij was het streven naar consensus basis van zijn levensbeschoUNingo 

Danes en heren ik verzoek u net mij een ogenblik stilte voor de heer Delprato 

Dank u welo 

Ik zou thans aan de voorzitter van de tweede kanerfrak tie de heer Voo:r:hoeve 

willen verzoeken zijn toespraak te houieno 

Mijnheer de voorzitter danes en heren nen zegt de grote politieke partijen gaan 

steeds neer op elkaar lijkeno De kiezer zou niet :rrAer weten aan wie zijn stem te 

geven maar de kiezer weet wel dat hij van de p::>litiek wiL Welke problenen 

de overheid rroet oplosseno Het is alsof de kiezer door een winkelstraat loopto 

Hij vraagt zich af waar hij kan krijgen wat hij zoekto Hij ziet de socialistische 

zaak, een christen derrocratiRch warenhuis, Pei1 lilierale doe het zelfwinkeln 

en nog wat kleinere speciaalzaakjes o In die socialistische zaak ligt alles 

in de aanbiedingo Er wordt opgeroepen zoveel rrogelijk -egeliik te willen en je 

wagentje vol te ladeno In het midden staat een kok zi in warrre waren aan te prijzen. 
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Afrekenen komt pas aan het eind vlak voordat je weer op straat staat., 

Je nag ook op krediet kopenu de afbetaling kan naar de toekarrst worden 

geschoveno De dingen lijken goedko:r;er dan ze zijn., naar ze gaan niet zo 

lang neeo Links van die zaak zijn er een paar leuke alternatieve winkeltjes 

waar scharreleieren, geitlfJewollen sokken, maar ook een paar opruiende druk

werkjes worden verkochto Rechts ervan op nurrner 66 is een winkel voor rechr.s

bijstando Waal:" jonge advocaten advies geven aan wie ergens niet tevreden nee iso 

Of die adviezen ook werken kunnen ze niet weten want voor de uitvoering dragen 

ze geen verantwoo:rdelijkheid" Toch blijven er klant.en binnenlo:r;en want hun 

eerste nan heeft voor alles zoun pakkend cx:>II~~Entaar" Als je verder doorloopt 

kam je bij een dlristelijk warenhuiso Aan de pui kun je nog zien dat het 

vroeger drie aparte winkels wareno Het is wel een nette zaak, naar je krijgt er 

niet zoveel nieuws. Ze proberen nu niellfle klanten te trekken net zorgzaarrheids

srtikeleno En dubbele kindemijslago Ik weet overigens niet waar ze dat van 

kunnen betaleno Rechts van dat warenhuis staan drie van die oude statige winkeltjes 

Je kunt er hoge hoeden, zwarte kousen en stichtelijke boeken kopeno Ze weren 

zich dapper tegen de rroderne tijdo Aan de andere kant van de straat ligt een 

liberale doe het zelf zaak o Mensen die hun huis en tuin willen vetbeteren en 

geen twee linkerhanden hebben lo:r;en daar naar binneno Je kunt er alles krijgen 

wat bezige lieden nodig hebbeno Spijkers net koppen, snoeischaren, verlichting 

van de belastingeno Constructienaterialen en gratis bestek voor een eigen huis 

net vaste, geen schuivende paneleno Er zijn zelfs voordeeldeuren voor voordeur

delers o De nieUfle bedrijfsleiding is net uitbreiding bezig o Marktonderzoek toont 

dat er eigenlijk veel !;X)tentiele klanten zijno De produkten zijn prina. naar de 

narketing noet nog beter o De klant noet de winkel ingehol:r;en wo:rdeno Hip noet 

die straat over steken en niet neer die confessionele of socialistische spullen 

van de overzijde ko:r;ena Ik denk dat het wel zal lukken die uitbreidingo Steeds 

neer aktievenensen willen zelf hun leven inrichteno Laten we eens nagaan wat de 

klanten willeno Ze willen veiligheid, goed hang- en sluitwerk, inbraakbeveiliginga 

Ze willen welvaart en een eigen huis en een zonnige tuino Ze willen betaalbare 

gezondheidszorga Een schoon milieu, goed onde:rwijs voor hun kindereno En een 

degelijk :r;ensioen voor een fijna oude dage Achter die etalages van de qrote 

politieke partijen liggen winkels waar in feite heel andere dingen aan de nan 

worden gebracht en heel verschillende klanten karene Wat typeert nu eigenlijk 

onze WDe De WD gaat uit van de aktieve zelfstandige nens die zelf de verant

woordelijkheid wil om de zaken in vrijheid te regelene Hij wil dat de overheid 

voor veiligheid en rechtsome zorgt, voor economische vrijheid, lage la.c:::tendruk 

noderne werkgelegenheid, prestatiegericht onde:rwijs en een goed milieuo 
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Hij wil dat Nederland in het buitenland respect afdwingto Zijn aandeel draagt 

in de verdediging van de vrijheid.., Hij wil dat nensen elkaar de ruimte geven 

om zichzelf te zijn, het beste uit zichzelf te halen en zo elkaar in de 

geneenschap vooruit te helpeno Sterk, vrij en verantwoordelijk dat is de 

identiteit waar liberalen naar strevene Voorrang voor veiligheid en rechtsordee 

Dat is al jarenlang de overtuiging van de WDe De tweede kanerfraktie heeft 

herhaald initiatieven gemreen om het beleid van de ministers van justitie en 

binnenlandse zaken in de strijd tegen de criminaliteit te versterkene Extra geld 

extra cellen, extra maatregelene Maandaq staat de tweede kaner over het tx>litie

budgeto Ik wil daar niet teveel op vooruit lepene Wel zeg ik vast die veiligheid 

van de burger vimt de WD zo belangrijk dat wij net het kab~t van de tx>litie 

vragen zo doelmatig nogelijk te werkeno Dat kan besparingen opleveren die voor 

investeringen in m:xlerne apparatuur kunren worden gebruikte Maar wat niet 

mag gebeuren en daar wil ik duidelijk overzijn is dat er minder tx>liti.e op 

straat komt en dat er onvoldoende nankracht zou zijn om de criminaliteit 

v oldoende hard aan te pakkeno Het akkoord van eergisteren over de ove:r:werk en 

engerrakkenregeling is daaran zo belangrijk oorlat neer tx>litie-uren voor &f'St51fCRR 

opsporen en suveilleren beschikbaar konene Zo nodig zal er het konende jaar nog 

neer gedaan neeten worden an het gevecht tegen de criminaliteit- te winnene Het 

is niet alleen goed dat er tx>li tie is e Die noet ook goed worden uitgerust zodat 

vooral bij zware criminaliteit beter kan worden aangepakte Een tweede punt waarop 

de WD zich onderscheidt is onze inzet voor een bloeiend hedrijfslevene Voor 

werkgelegenheid in de marktsektor en voor groei e Die wordt gedragen door particu

liere ondernemingen in midden- en kleinbedrijf.., Daar zitten de banen, daar wordt 

het geld verdient waar de overheidsektor van betaald noet wordene In ons land 

zit de verhouding tussen overheid en markt goed scheef o Van de 100 nensen hebben 

er 43 een uitkering 14 werken in de collectieve sektor en nog maar 43 in de markt 

sektore Die 43 noeten al die andere 57 neetorsene Men zegt de overheid is over

belasto Nee de overheid heeft de marktsektor, het bedrijfsleven cveroelaste 

Die verhouting noet worden rechtgetrokkeno Daar zet de WD zich voor ine Veel 

te hoge lasten die veel te hoge lasten verzwakken de concurrentiekracht tegenover 

andere larrlen en kosten ons werkgelegenheide Dus lagere lasten, minder knellende 

regels en een J;X)Sitievere houding teqenover de werkende in het bedrijfslevene 

De WD wil vooral de wig van loonbelasting en premies omlaag o Ook voor de midden

groepene De geschoolde werknener en vele in het midden- en kleinbedrijfo Zoals 

een kleine ondernener net hart voor zijn nensen het pas geleden tegen mij zei 

mijn nensen kosten teveel maar ze verdienen te weinige Om die veel lagere tarieven 

te realiseren zijn er vele miljarden nodig ... Daarvoor willen wij "OOral de 

belastingrreevallers gebruiken plus de ofbrengst van fraudebestrijding en reparatie 
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zorgvuldig zal toetsene Wij willen geen aantasting van de rente-aftrek voor 

het eigen huise Gedachte die daarover bij de ooa.litiepartner zijn opgekaren 

hebben wij direkt afgewezene Bij andere aftrek!;X)Sten zullen wij ook op de 

werkgP-leCJenheidseffecten noeten lettene Bijvooibeeld bij reiskosten, representatie 

en congressene Tegenover enkele beperkingen knl"l!e1 grote tariefsverlagingen kunnen 

staane Z00at de lasten eerlijker worden veràP-eld en het stelsel er eenvoudiger 

op wordtn We staan nu aan het begin van de discussie over cUe aftrekpJstenn Het 

kabinet komt binnenkort net voorstelleno De pJlitiek :rroet nu een :rroeilijke afweging 

makene Lage tarieven maar dan ook enkele beperkingen van aftrekposten of geen 

beEJerkingen maar dan weer die vervelerrle hoge tarievene Daaran doe ik een 

beroep op het bedrijfsleven en op de belangenorganisaties help ons die afweging 

op verantwoorde manier te makene Met het cx::>g gericht op het algeneen belang e 

Voor de VVDfraktie kan het stnadpunt van de belastingbetalers en het beclrijfsl.even 

zeker veel gewicht in de schaal leggene De belastingvereenvoudiging noet steun 

in brede laag van de sanenleving kunnen vindene Sorrmige zullen geneigd zijn 

te zeggen we willen beide o Mooie lage tarieven en behoud van alle aftrekposteno 

Ik heb daar natuurlijk begrip voor maar het leven dwingt tot keuzeso Wij willen 

die in goed overleg net de betrakkenen makeno Lagere tarieven zijn nodig om 

de concurrentiekracht van ons bedrijfsleven in euro:pa te versterkeno 

Qn de lange afstandsloop van alle landen om een nationaal inkorren te verdienen 

rroet de nederlandse ploeg twee stenen in de rugzak neesiotlW'ene De hoogste sociale 

premies en zeer hoge belastingene Zo kun je natuurlijk de kopgroep niet bijhoudene 

Ik heb nu twee hoofdpunten genoercrl, de misdaad bestrijden en de economie versterkeil 

Er zijn natuurlijk nog veel andere onde:rwerpen waar de VVD 2e kanerfraktie dagelijk 

nee bezig iso Ze korren kort aan de orde in de beleidsnota die u hebt ontvangen" 

Versterking van de lanàbou.v en het midnen- en kleinbedrijfe Verhoging van de 

kwaliteit van het onde:rwijso Het doel.natiger maken van de zorgsektor ZeMel 

gezondheidc;zorg als ouderenbeleido Versterking van de :p:>sitie van zwakkeren en 

bestrijding van discrilninatieo Mij ontbreekt nu de tijd om op deze en op andere 

belangrijke zaken zoals het buitenlands beleidu ontwikkelingssanenwerk.ing 

en defensie in r..e gaano U kunt straks ook uw vragen over deze zaken op de fraktie 

afvureno Het is onze taak als frakt-ie net het VVDprogram in de hand dat u hebt 
e 

gemaakt het regeringsbeleid steeds nau.vgezet te onderzoekene Als tweede kanerfrakti 

prci>eren wij dat partijprogramna waar te maken en het kabinet en de coalitie 

aan het regeerakkoord te houdene De liberale bewindslieden in het kr~binet 

zetten zich vanuit hun eigen verantwoordelijkheid dagelijks voor dat regeer-

akkoord ino Wat de regering voorstelt wordt door de frakties in tweede en eerste 

karrer get-.oetst vanuit de eigen verantwoordelijkheid van het parlenent als nede 
wetgeefster en als controleur van het kabinete 
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De langzane nachtsverschuiving die zich in de laatse decennia heeft voltrokken 

zoals de premier het gisteren ook zei ten gunste van de departercenten van de 

rijksoverheid die in omvang zijn verdubbeld rroet naar onze rrening weer 

gecorrigeerd worden. De controlerende taak van de staten generaal rroeten worden 

versterkto Het parlerrent is de afgevaardigde van de nederlandse bevolking o 

Die bevolking heeft altijd het laatste woord uiteindeli ik is de kiezer die 

klant die koning is o Nu ik het toch over het koningschap heb toen ik vandaag 

tijdens de stentning- al die gekleurde kaarten zag had ik even de neiging 

an oranje boven te roepen 17 maar als fraktievoorzitter nag ik mij niet rret w 

stermen berroeieno Ook het JOVDbestuur heeft qezien dat het een m:x:>ie kleur 

iso Die wij in de WD niet kunnen misseno Oranje vrijheid en denocrat-ie 

gaan prina sarreno 

Mijnheer de voorzitter ik sprak zojuist over het belang van het parlerrento 

De WD heeft als liberale partij een grote parlenentaire traditie o Die traditie 

is geen papier maar wordt gedragen door rrenseno Die vertegemTOOrdigt die 

traditie heter dan Theo Joekes nog een week dan is Theo Joekes 25 jaar in de 

tweede kaner o 25 j-ar volksvertegeiJNoordiging o Dat is terecht:-, '1heo Joekes 

verdient een groot applauso Mijnheer de voorzitter de WD heeft eenderde van 

de zetels waar deze coalitie op berustn We rroeten dus steeds zaken doen rret 

het CDAo Het premierschap ligt bovendien in handen van het CDAo Toch kunnen wij 

zeggen het is goed dat de WD sindc::; 1982 in de regering zi to Want heel wat punten 

waar wij voor vechten worden aangepakte Sinds 1982 gaat dat veel te hoge overheids

tekort omlaago Sinds 1983 is de werkeloosheid gedaaldo In 1988 zijn de belastingen 

verlaagdo Sinds 1985 wordt er een deltaplan tegen de criminaliteit uitgevoerdo 

~t aantal gevangeniscellen wordt verdubbelde Zo kan ik nog een tijdje doorgaane 

De WD is er niet voor nikso U wilt van alles rreer snellero We rroeten dus 

volhouden en er een schep bovenop doeno Het is nogelijk de criminaliteit op 

de duur fors tF> verlageno Vele werkelozen aan het werk te krijgeno Het verbroken 

evencwicht tussen collectieve en particulj ere sektor te herRtellen als de WD 

maar vasthoudt de regering op koers blijft en beide coalitiepartijen ztch aan de 

afspraken houdeno Wat is het doel van ons als liberale partij het doel van 

liberale staatkunde heel eenvoudig de naatschappij zo goed nogelijk inrichteno 

Zo goed rrogelijk dat is een bestel waar de rrensen de beste kansen op een gelukkige 

toekorrst:. hebben en het beste ui.t zichzelf kunnen haleno Liberlae p:>litiek wil niet 

alleen dat deze generatie in vrijheid gelukkig wordt naar ook de vele die nog 

volgeno De liberale p:>litiek rroet dus geen onbetaalde rekeningen achterlateno 

Niet het financieringstekort laten oplopene Geen gifgronden laten liggeno Niet 
de infrastructuur ven~aarlozen. Niet de jongeren het zelf naar uit laten zoekeno 
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Liberalen neeten dus beleid bepleiten dat houdbaar is, duurzaam niet vastloopt 

en evel'INicht in de maatschappij schepte Natuurlijk is het allemaal nakkelijk 

gezegd, maar erg noeilijk gedaane Veel in de nederlandse rx>lj.tiek voldoet nog 

niet aan die eisene Iedere partij ook de onze heP.ft rroeite zijn hoge doelE>n 

waar te makeno De int.ense discussie die de WO in al zijn gelP.dingen voert net 

zichzelf en net anders gezinden helpt ons dat bAleid te verbeteren. De j11iste 

weg te zoeken. lvbrgen zullen de fraktieleden zich als partijlid individueel 

ook in de discussies rrengeno Op die punten waar zij neren een bijdrage aan de 

discussie over 1 iberaal bestek te neeten leverene De uiteindelijke beslissing.:;

ma.cht ligt bij u de afgevaardigdeno· Wij neeten politieke en sociale rechten 

waarborgen en nensen onplooingskansen biedene Maar ook nensen prikkelen om 

net verrrogen wel lasten te dragen creatief en ondernerrend te zijn net durf 

te investereno Beide aspecten van het liberalisne duso Beide accenten die al 

in 1948 in de WO zijn bijeen gebrachto Wij zijn en blijven een brede liberale 

volkspartij o Wij neeten dan ook weer gaan groeien, een grotere liberale partij 

worden die het initiatief heeft in de discussies over toekomstgericht beleido 

We neeten sterk net elkaar discussieren en toch onze eenheid bewareno Konsekwent 

op de ingeslagen weg doorgaan en toch ons progranma vernieuwene Een loyale 

coalitiepartner zijn en nns toch onafhankelijk opstelleno Geen onverantwoorde 

belofte doen en toch nieuwe kiezers enthousiast makene Geen ideologie b=rlri j-en 

naar t-och rrensen die de }?Oli tiek n:tet neer zien zitten voor dat liberalisrre 

weten te notiveren. Wij willen een Nederland dat een bloeiend i!eel van dat 

verenigde europa wordt net een sanenl.eving die respect afdwingt een voorheeJ d 

kan zijn voor andere landeno Geen noedeloze werkeloosheid of hopeloze begrotings

tekortene Geen ontwortelde jongeren of vereenza.amie oudereno Geen land van afval 

gifgrond, files, fraudeurs en autokrakers o Wij willen veiligheid en rechtsorde 

volop werk voor wie aan kan pakkeno Bruisende bedrijvigheide Nederland als een 

bloeiende tuin in europao Liberalen neeten die energie uitstralene Trots zijn 

op hun WD trots ook op ons rrooie lande Ik dank Un 

Danes en heren ik heb u al gezegd dat bewindslieden er norqen niet zullen zijne 

lvbrgen zou ook de heer de Korte sprekeno Het doet mij groot genoegen om te 

kunnen zeggen dat hij bereid is geweest om u nu toe te sprekene De heer de Korte 

vice minister president~ 

Danes en heren liberale vrienden ik richt mij eerst tot de voorzittere 

Beste Leendert ik zou even dat ra.anpje op?n willen doeno 
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Danes en heren liberale vrienden het kabinet heeft zich hedennorgen enthousiast 

aan de voorjaarsnota gezeto lk heb een goed bericht voor Uo Het kabinet gaat 

door norgenochtend reedso lk wou beginhen net een les uit het verledeno 

Laat mij daal:bij allereerst 'lhorbeck€ citerene Niets verandert zo snel als het 

niell!rle niet vernieuwt zidl zo snel als het oude o Morqen wordt er. gediscussieerd 

over het liberaal besteko Dus over het nieUNe, over onze toekanstu naar damas 

en heren ik denk dat wij het verleden niet rrogen vergetene Ik roep een recente 

studie in mijn am.:JeVing gemaakt van het centraal planbureau over de ?Oer jaren 

in herirmeringo Dat was voor sonmige weet uw el die goede oUNe tijd toen de 

onvergetelijke Wim Kan nog ons voorhield net een links kabinet zit je al tijd 

op rozen maar ook altijd in de rode cijferse Dat was ononstotelijk een tijd 

waar de stelling opgaat dat de stijging van de uitgaven dat die onze economie 

als dat al te lang duurt tod.ï grote schade kan toehrengeno Als wij toen eens 

net zo terughoudend waren geweesto Als wij toen net zo terughoudend waren geweest 

net onze lonen of net zo zuinig waren geweest als we nu proberen te zijn net onze 

uitgaven dan warrmen de overheidsuitgaven aanzienlijk lager geweest en die 

studie laat zien dat er dan nu 300duizen m:inder werkelozen warene Die studie 

laat ook zien dat dan de collectieve belastingen en premies in dit land zo u n 

60 miljard lager hadden kurmen zijne Zouden wi i zelfs net onze belastingen 

en premies ruwweg in de buurt van het west duitse niveau zijn uitgekarena 

Da.mes en heren hier geldt wie niet horen wil noet naar voeleno lk denk dat 

de nederlandse sanenl.eving het heeftnoeten voelen en wel langs de harde weg. 

Ten nadele vooral van de langdurig werkelozen van de zwakste in onze sarrenlevinga 

Maar sinds 1983 denk ik dat we toch kunnen spreken dat er een grot kentering is 

opgetredeno Er is denk ik sprake van een ware nentali-eitsverandering bij de 

burgers" bij de bedrijven bij de sociale partrYars en ook in ne politieke De behoeft 

an voor alles te steunen en te leunen op de overheid heeft denk ik plaats gemaakt 

voor een behoefte aan een terughoudende terugtredende overheide Onze burgers 

zien steeds beter in dat zij neer gehaat zijn bij lagere bPla~tingen dan bij 

in'kooenssubsidies" Dat ze rreer gebaat zijn bij inkopen uit die zelfbedieningswinkel 

En onze ondernemers hervinden hun zelfvertrouwen en optimisn:e steeds neer nu ze 

uit zelfgemaakte winst in plaats van uit overheidsRubsidies kunnen investereno 

En onze sociale partners hervinden hun veranbloordelijkheid bij vrije en verantwoor 

de loon en prijsvonningo En nu komt het er op aan dat wij die loonmatiging weten 

vast te houden in dit lando Dat wij niet verslappen net onze discipline bij de 

overheide U ziet ik spreek ook af en toe nezelf toe en degene die op de eerste rij 

zitten naar dat wij niet verslappen net de budgetdiscipline bij de overheide 

Want zetten wij onze insp:mningen voort dan leggen wij daarnee de basis voor een 

solide groei in de k<:>I'!Ende decennia in elk geval ook in de kOIIEnde kabinetsperiode e 
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Ik denk dat het nogelijk is om net die inspanningen tot een hogere groei te kClllEn 

en dat is danes en heren de les uit het verledene En wat we voor de toekorrst 

nodig hebben is ik wou het willen zeggen groei' groei en nog eens groei n 

Want zonder die groei, zonder die groei om het uit te drukken in cijfers 

van zo u n neer dan 2-3 % zal het in de 90er jaren niet lukkeno De ernst-ige 

werkeloosheid die we nog steeds in dit land hebben aanzienlijk terug te dringene 

De koopkracht voor iedereen in stand te houden en onze belastingen en premies 

neet neer het euro~se niveau terug te buigen. En dat brengt mij op europël 

1992o Dat is een enorne uitdaging voor ons allernaalo De grenzen gaan verder 

o~n en er kant een interne rrarkt en dat zal europa nieuwe dynamiek en nieuwe 

veerkracht geveno Er is nog niet zo lang geleden een studie ui tgekClllEn een 

soort Kineyrapport en dat is ePn studie naar de kosten van de huidige ve:r.brokkelde 

euro:pese markt o heffen we de belem:reringen op dan zal de groei van de hele 

geneen..c::chap fors extra toenenen en dan zal voor alle lidstaten kunnen gelden 

dat net elkaar de werkgelegenheid tot zelfs 5 miljoen arbeidsplaatsen kunnen 

toenenerreno Maar bovendien kunnen wij europa op andere terreinen veP 1 beter 

leefbaar makeno Ik denk aan het internationale milieubeletdo Ik denk aan het inter

nationale verkeer f"n vervoer o Ik denk aan het internationale technologiebeletd 

aan het internationale crimi.naliteitsbestrijdingo Grensoverschrijdende problenen 

kun je alleen maar oplossen net grensoverschrijdende oplossingene Na het succes 

van de euro~e raad in februari j 1 straalt gelukkig de europese geneensdla.p 

weer nieuw elan uito Hoerlel we natuurlijknoeten waken voor euforiee Want voordat 

het 1 januari 1993 is noeten er nog schrikkelijk veel gebeurene Ik denk aan al 

die maatregelen van dat witboeko Ik denk aan die verdergaande liberalisatie 

van het kapitaalverkeer en de verdere nonetaire intergratie aan het verlagen 

aan het hanroniseren van btwtarieven en accijnzene Er noet nog vreselijk veel 

en verschrikkelijk veel gebeurene Een veelgehoorde opvatting is dat nu ook het 

begratingsvlak bevoegdheden noeten worden overgedragen o En danes en heren daarin 

schuilt een gevaar als de natiftale bevoegdheden niet tegeli jkertj jd worden 

afgeslankte Want dan zal europël spoedig zuchten onder een extra laag en supra= 

nationale bureaucratiee Een terughoudende overheid is niet alleen nationaal 

maar ook in Emverband gewenstn Tot op heden zijn de neeste vornen van supra

nationaal ~leid ik noem kolen ik noem staal ik noem scheershow" landbeUN 

niet altijd even succesvol geweeste En dan zeg ik het nog maar heel vriennelijke 

Het succes van europël 1992 zit hf".m vooral in het verder ~nstellen van onze 

grP.nzene Het opruinen van grensfornalit:Piten en andere belenneringene In bepaalde 

gevallen is hanronisatie op EEGniveau noodzakelijke Ik denk aan het vrije 

verkeer e Maar als regel waar de interne markt het neest gediend zijn net liberali

satie en deregulering o Kortem net 1 ~rale concepties mindAr enropese bureaucratie 
----- ----------- ,__________ ------ ---------- ___ , _ _.__ 
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En voor alles is europaeen uitdaging voor burgers en bedrijvene Het enthousiasne 

waarnee burgers en bedrijven dat doen is denk ik bepalend voor de verdere econO

mische en p:>litieke eenwording van europao Die zijn bepalend voor het hesehenren 

van de euro:tese il8adx denocratische waarde o En net het aanvaarden van die uit

daging zou van onderop denk ik de druk groeien om het euro:tese parlenent dat zeg 

ik naar Hans Nerd toe de grotere invloed te geven die het helaas nu nog ontbee:rto 

Danes en heren ik heb het al gezegd burgers en bedrijven daar rroet het van 

korren en de overheid rroet zich dus daar terughoudend bij opstelleno Maar mag be~t 

af en toe een helJ;ende hand opstekeno Ik heb dat onder andere dezer dagen gedaan 

gezan:enlijk net de werkgevers een platfonn OpgP.riC"ht voor gezanenlijke europa 

92 aktiviteiten,., Daar kc.rcen spP.ciale faciliteiten, nurmers, telefoonnumrers, 

databanken en andere informatiekanalen om daarnee de nensen en de burgers 

zoveel rrogelijk in te lichteno Daar is ook een aanral miljoenen voor uitgetrokken" 

En dan nog wat Nederland bedragen de collectieve uitgaven zo'n 18duizend gulden 

per inwonero Het euro~se gemiddelde ligt echter bij 13duizend" Wij liggen dus 

ruim eendP-rde hogere Wij liggen d.a.armae ook ruim aan kop" Het is niet waar-

!=:chi jnlijk dat de and.P.re P.uropese landen zich in het kader ~ de europese een

wording niet direkt het hoge nedPrlandse niveau zullen willen a.a.nnerren o Wel 

zal de grotere groei als gevolg van de voltooing van de int..erne markt de rrogelijk 

hP-id. voor goede sociale voorzieningen in de zuidelijke landen van de geneenschap 

ongetwijfeld vergrotene In ieder geval voor kabi.retten in deze e:n de volgende 

regeer:teriode ligt er een zaak voor burgers en bedrijven een neer gelijkwaardige 

p:>sitie zeker ten opzichte van de rijkeren euroJ:=ese landen om ons heen te geven 

in de europese concurrentiestrijd na 1992e Met neer gelijkwaardige kosten net 

neer gelijkwaardige belastingen en premies en een neer gelijkwaardige wigo 

En ik denk dat dit kabinet daarnee bezig is tel:wijl ze in de trein zito En ik 

noem ook 2 voo:r:beelden een liberaal op eurore gericht beleido Uit het recente 

:pa.aspakketo Tot voor kort kregen onze endemeners net de ene hand wir!=:ubsidie 

maar werd hen net- de ~ndere hand belasting af~Jenorreno Zo werkt il'Cirers onze 

subsidiemaatschappij" RondiX"'P'm van gelde Daar i!=: denk ik nu het kabine+-_ 

bij de Wir nee gestopt-, maar tegelijkertijd en dat is het belangrijkP. denk ik 

van deze exencitie we hebben de o:P:>rengsten in het- geheel als lagere belastingen 

en premies aan de bedrijven teruggegeven en zo hoort dat ooko En de vennootschaps

belasting gaat dus anlaag naar 35% en va.11 de l•!erkgevers worden in de toekonst 

geen kinderbijslagpremies :rreer geheven. '1We8de voorbeeld als belastingbetalers 

zuchten wij vergelijkende:rwijs onder hoge tarievPno Daar tegeiJNOV'?r s+-aan 

aftrekpostene Opnieuw ook een vorm van rondponpen van geld~ En het wordt dus 

tijd dat dat verandert" En nog voor het einde van deze kabinets:teriodee 
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~ hebben er ook vandaag nog weer in het: kabinet over gesprokene Houdt het 

laagste tarief naar 35% en het hoogste naar 60 e Fen goed begin zou ik zeggen 

want in de volgende kabinetsperiode noeten ze natuurlijk verder omlaag anders 

missen we in het europa 1992 toch nog de bcx:>t~ Darres en heren liberr~le vrienden 

willen we de uitdaging van c'le 90er jaren aan kn:nren dan vereist dat groeie 

Groei en nog eens groei en die bereiken v.1e alleen als we nu en in de konende 

kabinetsperiode een vaste koers blijven varene Aan de hand van een aantal vaste 

bakens en heel praktisch karen die wat mij betreft op het volgende neer n 

Eerst bakeno De hoogte van onze ove:rheidsuitgaven en belastingen noeten we 

zodanig vaststellen dat we in het europa 1992 coricurrerend zijT'lo En daartoe 

rroeten we toewerken naar een si.tu~tiP waamij de werkgevers minder dan b..ree 

guloen extra hoeven uit te geven om een werknerler een gulden extra schoon 

in het handje tegeveno Want dat is denk ik een uitermate belangrijke zaak.o 

Daarin onderscheiden we ons nanelijk toch nog steeds veel te ongunstig in het 

europa van nu en van 199 2 o Tweede baken het overheidstekort noeten ·we zodaniCJ 

beperken dat de staatsschuld en de rente-uitgaven niet sneller en liefst lang

zaner stijgen dan het nationale inkoneno Het derde baken ons ~et rreer bezondigen 

aan arrbitieuze conjunctuumaatregelen als in de ?Oer jaren gedaane Vierde baken 

we hebben het gezien waar vrijheid is is verantwoordelijkheid een vrije loon 

en prijsvonning als bijdrage tot een verani::!Noorde loornnatiging en gedifferentieerde 

loonvorminga En vijfde bak.enkopp=üen van de gulden zolang er nog geen europese 

nunteenheid is aan de rrark als garantie voor een weer opstekende inflatieo 

Dat zijn vijf bakens en die geven vastigheidn Wat dat betreft denk ik altijd 

als ik dat zeg aan het oude testanent en u begrijpt daar word ik weleens uit 

geciteerd cm rre heeno Wie op twee gedachte hinkt gaat aan beide zijde manko 

Wij rroeten dus een rechte koers varene Wij rrneten om het zanaar eens te zeggen 

net onze economie niet naar links buigen en niet naar rechts buigeno We noeten 

rret onze economie recht vooruit gaane Trouwens dat gaat ook op voor p::>litieke 

liberale partij o Het gaat bij groei on een zichzelf versterkend rrechanisrreo 

De spiraal Oirhoog a Als er ruimte wordt geschapen voor groei dan neemt het 

beslag van de collectieve sektor op het nationaal inkonen weer verder af o En 

dat verschaft vanzelf weer nieuwe ruimte o Voor groei versterking o Ook bijvoomee ld 

voor versterking van de infrastructuure Als er verder een substantieel deel van die 

ruimte teruggeven aan de burgers dan komt aan het eind van een volgende kabinets

periode zelfs die narginale wig waar ik zonet even over sprak dat van die i::!Nee 

gulden minstens een gulden aan de v.1erkrlener schoon in het handje nee naar huis ge~ 
komt werkelijk in zichto Waarom is dat van zo g:root bP-lango 1k zal u zeggen kijkt u 

an u heen dan rrerkt u hoe rrensen op een te hoge wig reagerene Dan ?:iet u de 

vlucht nog altijd in het zwarte circuite 
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De afwenteling in de lonen" De mindere geneigdheid overuren te maken, de mindere 

werkinspanning en toegewijheid, de mindere bereidheid tot extra scholing" Verlagen 

we die wig dan herstellen we daarnee een essentiele prikkel voor groei en werk

gelegenheide lk heb gesproken over een vaste koers" Een vaste koers nu en een 

vaste koers na 1990" lk heb gezegd neer ruimte maken voor groeio Zit dat er 

nog in, want ik hoor steeds neer nensen om mij heen zeggen is het niet genoeg 

geweest net al die bezuinigingene En daa:rnee wordt natuurlijk de indruk gewekt 

dat we al buitengewoon veel hebben bezuinigd en eigenlijknoet ik zeggen niets 

is minder waar" Want in landen als België, De:ne.marken en Zweden is bepaald veel 

neer geda;:mo laten we naar de feiten kijkene Nederland heeft vergelijkende:rwijs 

narenteel de grootste collectieve sektor van alle geindus+-rialiseerde landen" 

Onder het vorige kabinet bleken de collectieve uitgaven aan . het. eind van de rit 

maar liefst 15 miljard hoger dan aan het begin was voorgeoorrene Ondanks al 

die inspanningen die we ons hebben getrooste En ook in deze kabinetsperiode 

zouden ze als we niets daartegen deden zo'n 12 miljard hoger uitkorren dan in 

het regeerakkoord is afgesprokene 'l'en dele is al besloten ze te conpenserene 

Maar de gevaren darces en heren blijven groot" Internationale tegenvallers 

zijn reooeel en het is dus geen reden om onze btrlgettaire discipline te laten 

viereno Maar het is ook geen reden tot defettisrreo En dat zeg ik ook naar diegene 

toe die het verkiezinqsprogranma in de 90er jaren makene Want de zegeningen mag 

ik het zo eens zeggen van het beleid van 2 CDA-WDkabinetten sinds 1983 zullen 

vooral in de 90er jaren zichtbaar kunnen wordene Bij het op va.c:;te koers blijven 

van àit beleid is een groei van 2~ en misschien zelfs hoger in de volgende 

kabinetsperiode vee.l reëler en daar ligt een forse jaarlijkse daling van de 

collectieve uitgaven in het verschiet en dat kan dan lukken zonder drastische 

onbuiging" ~1 rroet dan zeer strikt aan de huidige uitgavenkaders worden vast

gehoudene En dat vraatgt dus echte zuinigheide En daarbij ga ik uit van koop

krachtbehoud door de uitkeringsqerechtigden" lk ga uit van handhaving van de 

huidige ontwikkelingssamanwerking en ik ga uit van de 2% reële groei van onze 

defensie o Dat kan dus allenaal en zoals gezegd dan ontst-..aa.t dus die ruimte die 

zo 0 n ruim 20 miljard is in de volgende regeerperiode~ maar die is ook brooàmdige 

Broodnodig varMege die wig IJ vaiJNege het financieringstekort en· varMege het 

extra aandacht besteden aan de grote knelpunten als criminaliteitsbestrijding 

milieuvervuiling IJ infrastru:tuur orrscholing van langdurig werkelozen en ouderen

beleid" 
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En het is dan ook maar zeer de vra.àg of de vrijkonende middelen dan nog 

wel voldoende zullen zijne Mijn inschatting is dat verdere herschikking van 

collectieve uitgaven in 90er jaren nodig is en ook rrogelijk iso Wantnoeten 

we in de 90er jaren nog de volle 30 miljard aan subsidies van nu blijven 

rond:panpen,., Als ik de snbsi dies voor de gezinsverzorging, de bejaardenzorg 

en het o:penbaar vervoer gelet o:p de noodzaak daarvan bui ten besC"bouwing laat 

gaat het toch nog altijd an het rondpompen van 20 miljard waarvan dan 

nu de helft wordt gP.VO:rm:l door volkshUisvestingsubsidies o Als armleiding 

tot bezirming hoewel wat betreft de regulering als de subsidies. 

Weer een recente studie van het centraal planbureau laat zien dat je met 

de anzetting van 4 miljard suhsiàies ·een belastingverlaging kunt doenn 

Berekeningen wijzen uit dat dan na 8 jaar de werkgelegenheid net zoun 20-25 

duizend banen is gegroeid. Daarnee lijkt bijna eP~ nieuw notto geboreno 

Minder s1.1bsidies, lagere belasting o neer werkgelegenheido En ik weet ik 

heb dat weleens grappendel:wijs mij dat lat.en vertellen veel suhsidies doen 

wat de wijn doet in de mano Ze wekken de verlangens ma.ar verminderen de 

prestatiese Uit dit alles blijkt hoezeer het beleid van vergroting van groei 

en werkgelegenheid zeker in internationaal perspectief scharniert rond het 

beleid van verkleining en beheersing van de collectieve sektor e 

batuurlijk werkeloosheidsbestrijding vraagt neero De helft van onze werkelozen 

mist i.rrrcers op dit m::ment de kennis en de ervaring an direkt een plaats te 

kurmen vindene En er is dus een enorne scholingsbehoeftea Een taak darces en 

heren voor bedrijfsleven en overheid tesarren. Tot slot de 90er jaren zijn eigenlijk 

al begonnen. Het europa 1992 is een q:windende .i.n;>uls voor vernieuwing van 

onze sanenlevinge Laten we verder kijken dan de krant van gisteren" Als we lering 

willen trekken uit het verledene Laten we ook verder kijken dan de datum van de 

volgende verkiezingen als het gaat an onze toekanBto Driekwart vandenensen 

die nu werken werkt ook in het jaar 2000 maar tweederde van de technieken van 2000 

zijn nu nog niet uitgevondene De informatisering en de internationalisering 

van onze sanenleving heeft grote en diepe konsekwentles o En dat vraagt an 

nieuwe concepties. Waarbij v.~e bereid noeten zijn zelfs over bestaande partij

:politieke notie!=: heen te kijkene De rol en de awang van de nationale overheid 

zijn in elk geval aan revisie toeo En van ons VVDers ma.g gevergd worden dat we 

ons in ons denken en doen bewust zijn van de uitdagingen van de onafwendbare 

eruqpese toekanBte Wij willen een europese sanenleving van en voor 

vrije lOdqjH en verantwoordelijkerrensen die in verdraagzaanbeid werken aan de 

ontplooing vam eenieder a Dat ideaal willen wij net enthousiasne uitdragenn 

Ook over onze grenzen heene 
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Ja dames en heren ik heb nou natuurlijk een vervelende nededeling voor u er noet 

weer gewerkt gaan wordeno We zijn varuniddag aan een tweetal agendapunten niet 

toegekaren. Dat was het technisch advies voor het europarlem:mt en de discussie 

over de wijziging van de kandidaatstellingsprocedu.reo 1k stel u voor an die 

twee pm1ten te versehui ven naar 11 juni o Die datum hadden we toch al gereserveerd 

zodat we ons vanavond beperken over het beleid kanerfraktie en hoofdbestuur en 

denk ik noeten we afscheid nenen van een aantal bestuursledeno 1k stel u voor 

het zo te doen dat eerst de afgevaardigden gelegenheid krijgen hun vragen aan 

de fraktie te stellen. De fraktie gaat zich dan op de antwoorden beraden en 

in die tussentijd zullen wij het beleid van het hoofdbestuur afhandeleno 

Gaat u da.a.nree akkoorda Goedo Dan is mij nog een verzoek bereikt en dat is 

of u het roken zoveel Jl'Og"elijk zou willen heperkeno 

Goed dames en heren aan u thans het woord over het beleid van de frakties o 

Zavel in de eerste als tweede k.aner als in het europees parlerrento 

Gaat uw gang o 

Mijnheer Delvaux" 

Naar aanleiding van berichten en beelden van het optreden van israelische 

militairen tAgen opstandige palestijnse jongeren is er in de dagbladpers een 

discussie gevoerd over de vraag in hoeverre nederlandsemilitairen geacht 

kurmen worden tegen soortgelijke situaties opgewassen te zijno In dit verband 

is er gewag van gemaakt dat tenminste twee rapporten over sociale verdediging 

zijn geschreven door het militaire bestaande en van departerrentswege ingestelde 

camrl.ssiac;. Mat deze rapport-en zou cm redenen van zuinigheid niets gedaan zijno 

Qn dit laatste gaat het mijo Maer in het bijzonder de drie volgende vraqeno 

Zijn zulke rapr::orten er inderdaado Ten tweede zijn ze inderdaad t-erzijde gelegdo 

Ten derde zijn de frakties bereid daarop aan te dringen dat er alsnog iets nee 

gedaan wordto ook als dit geld kost en de prioriteiten verschoven zoudennoeten 

wordeno 

Dank u wel mi.jn.heer Del vaux. 

De heer Michiels van Kessenig. 

We hebben het gehad over de trein en de ~~ van de WD en ik wil-de vragen 

stellen over bezuiniging op de wet gelijke behandeling o 1k heb daar een verhaaltje 

voor mat treintjes en uitzicht en raampjes. Zes jaar geleden werd er door een 

PRbu.reau een schitterende trein ontworpen en de folder zag er heel nooi uito 
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Die had de rei~leider van de WD geschreveno Hij beloofde dat iedereen gelijke 

plaatsen in die trein zou krijgeno De olie was goed van de trein en de lak zat 

er goed op. Alleen in den Haag stond er nog een andere groep te wachten 

dat waren een heleboel nensen van het CCIA.o Die kwarren net uit het grote waren-

huis waar ze een -antal bijbletjes hadden gekochto Ze begonnen neteen in de trein 

te krasseno Eerst zetten ze overal kruisjes later zo hier en daar een hakenkruisjeo 

Iets op een plekje waar je het niet zo goed kon zieno 

Mijnheer van Kessenig ik wil niet vervelend zijn, maar zou u zich willen beperken 

tot een vraagstelling over het beleid van de frakties en dat trachten zo kort 

nogelijk te fonm.lleren. 

De sfeer veranderdeo Men vindt nu dat haroseksuele leerlingen van schole.n kunnen 

worden gestuurdo Ze kunnen dus uit de trein gegooid wordeno Niet onrlat ze h.ono

seksueel zijno Niet om:iat ze zich harosekc:;ueel gedragen, maar niet Oirdat ze 

hanDseksueel zijn, niet ardat ze seksuele handelingen verrichten want die kun 

je zo;.yel voor hetero als voor harD leerlingen verbieden, maar arrlat ze zich 

haroseksueel gedrageno Verder al die christenen die zaten in die carq;>art:i.nenten 

en die deden de deurtjes en raampjes dicht en deden aan incesto Maar volgens de 

minister nag je hoe dan ook 

Ja ik rroet u echt verzoeken zich tot de vraag te beperkeno 

De vraag is is het liberaal cm te zeggen dat h.aroseksuelen en lesbische paren 

geen kinderen kl.n'Ulen adopteren dat is de .vraag o 

Zijn er nog andere aanwezigeno 

~t betrekking op het onde:rwijs de plannen voor basisvorming en de plaats van 

de noderne vree.nrle talen erin zeker net het oog op de opening van de grenzen 

in europa achten wij het in het middelbaar onderwijs net narre eP..n grote achteruit

gang dat de rroderne vreemie talen in de nieuwe lessentabel veel minder plaats 

krijgen dan voorheeno Er zijn hier en daar per school wel wat oplossinkjes 

voor inde zogena.anrle vrije ruimte, maar globaal gesproken gaan er op dat punt 

zeker op achteruit en de werkgevers hebben het voortouw gencmm cm daar iets aan 

te d.oeno Ik hoop van de fraktie te vernerren dat zij daar ook iets aan gaan doeno 

Tweede vraag na de rcl>licatie van de cijfers antrent de bedragen die er orcgaan 

in het departenent van ondeJ:wijs en wat daar zoal aan is misgegaan en is blijven 

hangen zou ik willen vragen hoe de fraktie op dit m::m:mt denkt over de op handen 
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zijnde ., <> o o o financiering die inhoudt dat scholen voortaan zelf een bedragje 

krijgen waar ze iets nee negen doeno Vele interpreteren dat als nou ja goed 

dan zijn zij in ieder geval van het gezeur af endannogen wij het verder zelf 

oplosseno Een vraag aan de fraktie hoe zij op dit :n:onent zeker na de cijfers 

denkt over die o o o o o financiering o 

Ik wilde vragen op 19 novercber 1986 werd de nieuwe wet op de TBS afgekorrligd., 

Totnogtoe is deze wet niet in werking getreden door allerlei oorzaken en is de 

rechtszekerlleid die die wet biedt nog steeds niet aan de orde voor allenensen 

die er zitteno 20 ja-r vanaf je 19de tot je 42sten Tif>.n jaar vanaf je 17de tot 

je 26steo Het lijkt ne dat we hier bijna geen rechtstaat rreer hebben als dit 

zo neet doorgaan en de wet niPt in werking komtn wanneer komt er eindelijk eens 

een duidelijk overzicht en zijn het niet de psychiaters alleen die de recht

bank. kunnen infomeren op deze manier o 

De heer de Korte heeft het gehad over de subsidienaatschappij o Dat is een punt 

dat natuurlijk niet nieuw is en ik dacht dat het ook bekend Wéil5 dat allerlei 

subsidiesystenen nou niet 7.0 bar stroken net onze WDbeginseleno We hebben een 

beeld kunnen. krijgen van slechte gevolgen van subsidieregelingen in het jongste 

onderzoek van de bouwsubsidies o Ik heb ne afaevraagd waarom is daarbij niet 

duidelijker naar voren gekaren dat het geven van abjectsubsidies in de bouw nou 

typisch iets is wat niet zou noeten volgens de liberale standpunten en waarcm de 

WDfraktie niet duidelijker lessen uit dit onderzoek heeft getrokk.eno Met andere 

woorden heeft vastgesteld dat er rroet worden gestreefd naar een geleidelijke 

beeindiging van deze cbjectsubsidies~ Ik zeg dus niets over de individuele 

huursubsidies, het gaat: mij om èle cbjectsubsidiPSo 

Mijn naam is Vul tinko 

Ik wilde aan de fraktiPS vragen gelezen hebbende het rapport liberaal en kort 

bestek van de JOVD wat bijvoorbeeld de heer Voorhoeve vindt van de gedachte om 

parlerrentaire enquettes voortaan door de eerste kaner te laten behandelen ipv 

door de tweede karrer o Waamij de eerste karrer zich op die manier beter kan 

profilE>xen mijns inziens en de tweede kaner die toch al zo ontzettend veel te doen 

heeft waamij ik niet wil suggereren dat de eerste karrer niets te doen heeft 

wat neer rust krijgto 

Meijeraano 
Voorzitter het pw1t van de <=Jgenda luidt bespreking van het beleid van de kaner

frakties en het 1 uidt niet vragenstelleno Maar ik zal ne toch maar tot een paar 
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vragen beperken naar ik dacht dat het een beperking was van wat we gewend zijno 

Nee hoor u kunt uw vragen onder:bouweno 

tibu goedo Ik zou dan als eerste onderlx>uwing de heer Voorhoeve en nog de fraktie 

complinenten willen naken voor de beknopte beleidsnotitie die we deze keer 

hebben gekregen die dacht ik antwoord aan de bedoeling van een wat gerichte 

discussieo Dat is een vel:b=?tering lijkt mij ten aanzien van vorige uitgebreide 

verhalen waar alles in stond wat je IMar bedenken kon. 

De heer Ginjaars heeft. gesproken owr de rejzigers in à.e kabinetstrein die 

dus weinig bij de gezanenlijke maaltijd zaten en teveel in hun eigen canparti

nento Mag ik vragen u u de gedachte deelt die bij mij weleens opkcrnt dat: ze 

ook te weinig in hun eigen ccinparti.nent zitten en veel te veel in de buitenwereld 

en veel te veel bij nacht en ontij op allerlei nogelijke en annogelijke vragen 

van de media antwoorden en zo de indruk wekken dat ze het doen en laten op het 

departerrent over noeten laten aan andereno Er was onlangs in Capitool de vraag 

naar !ffiRXS'k is de minister noet die een manager zijno Misschien rroet hij dat niet 

zijn, naar ik dacht nog altijd dat het oog van ne neester het paard vet maakt en 

dat een departerrent toch wel op een of andere manier gemanaged noet wordPno 

Zo niet door de minist:Pr dan door iemand die er op toezieto Een vraag of er 

geen gevaar is dat de frakties die de nadruk leggen op het- controleren van het 

beleid dat heel goed is het: controleren sars zo opvatten dat ze gevaar gaan lopen 

zich teveel net het beleid te vereenzelvigen en dan de wezenlijke controle niPt 

neer kunnen uitoefPnen cm:lat ze neer het enge begrip tot control dan de eigen

lijke controle uitvoereno De vraag of de Vl1I' niet teveel nog altijd gepropageerd 

wordto Ondanks dacht ik dat Deetma.n nog weer een lagere leeftijdo En of we ons 

wel bewust zijn dat hPt eind de last noet drageno De vraag of het niet nuttig 

ware al vast eens wat aandacht te schenken aan een punt van ons verkiezingsprogramna 

dat straks misschien gecontinueP.xd lNOrdt, naar dat je tijdig noet voorbereiden 

te weten het afschaffen van 20 jaar geleden als tijdelijk ingevoerde verhogingen 

van de verrrogensbelastingn En tenslotte de vraag in aansluiting opvro.t u zei de 

heer Joekes verdient applaus o Daar ben ik het volkaren nee ePns ~ Bent u het er 

ook ree eens dat de kiezers die hem weer na 23 jaar éle kans hebben gegeven an de 

25 jaar en verder vol te naken dat de kiezers neer applaus verdiP.nen dan de WD 

vergadering die hem niet op die plaats had gezet-o 

Mijn naam is Arno van Veer van de afdeling Bladel en ornstrekeno 

Twee heel korte vrageno 
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In het voo:rwoord inleiding van de heer Voorhoeve onderstreept hij heel duidelijk 

de kwaliteit van het onde:rwijs., Ik !=ltel vast dat de situatie zo is dat als wij 

bijvoorbeeld als middelbare school econorren ncxUg hebben, wiRkundigen of 

natuurkundigen wij het niet kunnen krijgene En niet onze school maar dat vrijwel 

over het gehele landn Hoe denkt de VVDfraktie dit probleem op te lossene Dat is 

mijn eerste vraago Mijn bNeede vraag geldt defensiee Wordt het niet zo langzarrerhan 

tijd mijnheer de voorzitter dat wij in Nederland naar een beroepsleger overgaan 

en er zijn verschillende notieven voor e Ik zal ze hier niet opsamen gezien de 

tijdo Dank u welo 

Zijn er nog neer aanwezigeo 

Meijere 

De vraag aan mijnheer Voorhoevee Hij heeft een jnteressant verhaal gehouden over àe 

doe het zelf winkel van àe VVDe Wat ik mij afvraag is of het niet een ~tje 

tijd wordt dat die winkel ook een eigen voorpui krijgt die er ook een beetje als 

een eigen voorpui uitziet en niet teveel lijkt op die supermarkt aan de overkante 

Dan denk ik dat de Voorhoeve net zijn fraktiegenoten zich kan voorbereiden op een 

antwoord en dan gaan wij thans in die tussP..nti jd over naar de behandeling van 

punt 16 helP-id. van het hoofdbestuur. Als eerste punt op de agenda staat de 

Froo In vrijheid en dem:>r.ratie van februari is het voorstel van het hoofdbestuur 

aan de partij kenbaar gemaakt en daarna is er bovendien ingediend een voorstel 

van de ondercentrale en de afdeling Utrecht die -werd gepubliceerd in de 

beschrijvingsbrief die naar de afdelingen en centrales werd gezondeno Voor alle 

duidelijkheid lees ik dat voorstel nog even voore In haar vergad~=>ring van 

28 septenber 1987 heeft de ondercentrale tevens afdelj_ng Utrecht van de VVD 

besloten de Fro kwestie tE>..r atteroering voor te dragen voor de 41ste algenene 

vergadering op 27 en 28 nei 198R te Veltbovene Het stand!lllllt van de leden-vergader~ 
is gebaseerd op de overtuiging dat na orrlerzoek van ne liberale internationale 

WD en van onafhankelijke derden dat diverse :p.lblicaties in de nedia en gelet op 

het standpunt van het hoofdbestuur dat dP Fro niet in de liberale internationale 

thuishoort thans het stadium i!'l bereikt wat het hoofdbestuur terzake in discussie 

met de leden dient te treden teneinde na anpale leden van de di verse aspecten tot 

een definitief oordeel te karen over eventueel verder te endemenen stappene 

Het bericht in vijheid en derroeratle van februari waar ik zonet op doolde 

is het antwoord op dat verzoek en in dat stuk in vrijheid en dem::x::ratie komt 

het hoofdbestuur tot het voorleggep van het voorstel., het voomereen aan de alg:>.nenE 

vergadering an niet uit de liberale internat-ionale te t.renen" Alvorens dit punt 

______ Da.n_rle__orde__ te_stellen kan ik u JTEErle]en__dat- wm de_TmPt-_ ïk_Qllp-rLld;lcQ:n . 



Band 11 

Blad 1L,7 

Zentrale Slavenische Organisatie in Karintbie het verzoek is gekaren om uw 

algenene vergaderjng te IlOeten toesp:rekeno Na anpel beraad heeft het dagelijks 

hestuur besloten erin toe te st:ermen dat een afgevaardigde u toespreeko 

Dat wil zeggen hij spreekt u toe als afgevaardigde en niet als algenene 

vergaderingo Ik schors derhalve thans de vergadering voor vijf minuten om een 

afgevaardigde in de gelegenheid te stellen u allen toe te sprekeno Het wex>rd is 

aan Uo 

Geacht partijbestuur dalles en heren in naam van het e~s comitee voor de 

voor de verdediging van vluchtelingen en gastru:beiders en in naam van het 

centraal vemand van de slavenische orgaru sa ties in Karinthie dank ik u 

heel hartelijk voor de nogelijkheid voor uw jaarcongres hier te sprekeno 

Dest.enPer als het gaat om een probleem wat veraf van uw eigen problem:::m ligt" 

Het gaat om het zuiden van Oostenrijk l<Rrinthieo Vex>raf het was· TTOeilijk voor 

ons het bestuur van de Slaveens minderheid van Karintbie te. overtuigen naar uw 

jaarcongres te koneno Want in Karinthie betekent l~aal gelijk duits nationaaL 

Dankzij het optreden van uw zusterpartij de Froe Wij zijn hlij dat uw bestuur 

onze bemJeienis gelijk geeft en dex>r ons uit te nodigen het tegendeel heeft 

gedenonstreerdo Tegelijkertijd danken wij uw bestuur voor de aandacht voor 

minderhedeno o o o o o richt sinds jaren zijn aandacht op het gebeu.ren in Karinthie 

waar de sla.veenstalige mindel::heid steeds meer te leiden heeft onder het 

agressieve dui ts nationale optreden van de FPO en hun bevriende organisaties n 

Wij zijn ons be.vu..st dat deze ideologie 45 jaar geleden de reden waS voor lOOduizenë 

nensen te vluchtene Vanwege de korte spreektijd zal ik u de aans:praak van dr o MahlE 

vertegenwex>rdigeP van de Slc:Mel'lP.n hi.er dirE>..kt neteen in het nederlands weergeven., 1! 

Hij is niet naar u toe gekaren om te klageno Hij komt gewex>n als getuige van het 

rechts extremistische optreden van de FOO om te waarsc:'huwen en te verhinderen 

dat rren kan zeggen wij wisten van nietse Hij komt <Xlk orrdat de prablerren van zijn 

minderheid al eerder in Nederland rret veel begrip zijn opgevangeno Al lang 

voor de tweede wereldex>rlog wordt de provincie Karinthie tot een hex>g steunpunt 

van het nationaal socialisrre ontwikkelde Hun vijand was toen al de nog grote 

slCMeense talige minderheid in deze streeko Er wordt systerratisch de assimilisatie 

van deze bevolking georganiseerde De sla.veen~ taal wordt in de scholen niet 

meer toegestaan a De leraren waren allemaal leden van de nog illegale NSDAP o 

Na de anschluss van Oostenrijk begon in 41 de de!:X)rtatie van de sloweense 

bevolkinga Het doel van het nationaal socialisrre was de gehele sla.veense 

bevolking te vernietigene Dit werd gelukkig verhinderd door het aktief verzet 

van de slCJNenen en de bevrijding van heel europavan het nationaal socialisrre" 

Te:rwijl voor u deze geschiedenis gelukkig tot het verleden behoort wordt de 

ontwikkelina in J(;::)rinthi e en narreli ;k voor de SleMenen anders.-. -~· __ 
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TeJ::Wijl hun rechten in het verdrag van de neutraliteit van Oostenrijk door 

de geallieerden worden vastgelegd vindt op de andere kant geen enkele n 0 0 <> 0 0 

plaats o De Fro wordt opgericht van bekende leden van de NDSAP en de sterkte 

van de FPO in Karinthie bestaat in de eerste plaats in het agressieve optreden 

net duits nationalistische gedachteo Het agressieve optreden in de eerste 

plaats tegen diezelfde minderheid dan voor de oorlogo Door intimidatie 

an zelfs geweld door ieder initiatief die probeert de herkende rechten van deze 

minderheid in praktijk te brengen vernietigd" Een van de hoofdthema's van de FPO 

vandaag is de invoering van apartheidscholen voor sleMeenstalige kinderen" 

Het lopend estatenent van de sla.venen vind geen enkele ecx:manische ontwikkeling 

en de bevolking wordt econanisch gedwongen te vertrekken en zich ergens an.ders 

aan te pa.sseno Heidel de huidige voorzitter van de FPO en voornalig voorzitter 

van de FPO Karinthie heeft deze succes voor zidlzelf te verl:x:>ekeno Hij naakt 

geen geheiimis van zijn goede relatie.c; net alle duits nationalistische 

groperingen en 1918 eist hij een algenene amnestie voor alle oorlogsmisdadigers" 

Er zijn veel feiten die ik u zou kunnen vertelleno De tijd is te kort om dit 

nu te doeno Waarop ik wil ingaan is het gevaar die uitgaat ~11 dPze agressieve 

dui tsland nationalistische ideologie en narcelijk die gevaar die hoofdzaak die 

daarin ligt dat de reakties daaroirheen zeMel in Oostenrijk dan in de rest van 

Europa gewoon neutraal zijno In plaats van deze ideologie duid.Plijk terug te 

wij7.en Pn te isoleren als een rijnvolle ervaring van onze geneensC'happelijke 

geschiedenis p:rd::leren te vele en niet de laatste oostenrijkse politieke partijen 

tot ~ssen te konen door sanerwerking met de FPOo Wij allen weten waartoe 

de7.e conpremissen voor de tweede wereldoorlog hebben geleido Wij allen hebben 

van deze ervaring geleerd en ik hoop dat · \:M jaarcongres door onze kleine bi jdrage 

tot een duideJ ijker besluit kan konen wat betreft de relaties net de Fro in 

Oost.enrijko Hartelijk bedankt,.. 

Dr, Mallen wil als dank overhandigen aan de voorzitter van uw partij een boek 

wat verschenen is over het leven van een vrouw in Karinthie die een in het verzet 

heeft rreegestredeno Dank u weL 

Darres en heren ik heropen than.c:; de nlgE'..nene vergadering en zou aan de heer 

Blauw willen verzoeken een toelichting te willen geven op het voornenen van het 

hoofdbestuuro 

Voorzitter zoals u zelf bij \:M inleiding op dit punt hebt aangegeven is er nogal 

het nodige reeds gepubliCP.errl waaruit de leden van de partij hebben kunnen destil

leren hoe tot op heden is geopereerd in deze zo noeilijke kwestieo 
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En ik denk dat i wat dat betreft er niet veel aan hoef toe te voegen voorzitter" 

Teneer als u ook nog leest de tekst die heeft gezeten bij de aanvulling van de 

beschrijvingsbrief voor wat betreft het punt 16A beleid hoofdbestuur o 

Naar mijn mening zou het een onverstandige zaak zijn en wat dat betreft 

heeft het hoofdbestuur ook die mening overgeilOI[Eil om op een gegeven ogenblik ~ 
je in een internationale organisatie zit daaJ:bij enige eleJTenren waarneemt nie 

duidelijk niet in de eigen opvattingen inpasbaar is om daaruit een conclusie te 

trekken wanneer je dat niet recht getrokken kan worde..n om dan maar uit zo 0n organi

satie weg te trekkeno Onrlat je geen m-erderheid kan viPden cm datgene te 

bereiken wat je zou willeT1 en wat dus een gedachre was tot zeer kort en hij vele 

in de partij ook nog wel leeft vaTl de Fro hoort niet in de liherale intemr=ltionale 

thuiso En daar gaat het in feite op dit Jl'OrrPnt nmo Wij halen nooit op dit 

J.'IDirent in ieder geval niet een beweging cm de Fro uit de l:i.beraJ e internationale 

te stoteno De andere partijen in de liberale internationale onze zusterpartij uit 

Scandinavië uit Engelann, uit &-lgië allen hebben niet dezelfde conclusie 

getrokken zoals wij op dit ITOll'ent dachten te neeten trekkeno Daardoor krijg 

je geen rreerderheid en noet je bij je7.elf te raden gaano In verband reet de hele 

noeilijke situatie heb ik de oprracht gekregen van het dagelijks ~stuur om 

zeer scherp te kijken naar alle ontwikkelingen in Oostenrijk en ook nog in het 

hijzonder ten opzichte van de Froo En datgene wat door de vorige spreker hier naar 

voren is gebracht is een feito Het is een feit dat in K.;=lrinthie zeer l]rote 

prablercen zijn ten opzichte van de slCMeense minderheido En het i~ ook een feit dat 

er problercen zijn rond de scholing, rond de opleiding van sloweeru::e minderheden o 

Het is mij echter ook bekerrl dat op dit norcent in Oostenrijk een brede parlenen

tiare discussie aan de gang is waar aan deel.nenen za.vel de socialisti~che regering: 

partij als de EVP de andere regeringspartij sareen reet de Fro om uit dit probleem te 

korreno Het resultaat daarvan kan ik op dit norrent nog niet overzien, maar ik ben 

het volledig reet de vorige spreker eens dat wanreer het resultaat zou zijn dat 

de mindemeid van SlowP.nen in Kartnthie niet om het nou naar eenvoudig Nederlands 

te gebruiken aan zijn trekken kOirPn àat dit een punt is wat a;mgepakt noet 

worden za.vel in de rcensenr.echtengroep van de liberale internationale die sinds 

die waarschijnlijk vanaf volgende week ongeveer van start gaatq maar dat is een 

ander elerrent wat ook naar voren gebracht noet worden langs de andere lijnen er 

is een euroJEeS hof voor de rechten van de rcenseno Oostenrijk is lid van de raan 

van Europa en ook de oostenrijkse burger dus ook de sla.veense oostenrijkse burger 

kan een ap~l doen op dat euro:pese hof van de reensenrechten en zal bij aanget-oonde 

schendingen ook de neder landers zeker als steun vindeno Voorzitter darles · en 
heren uit de liberale internationale gaan betekent dat wij juist minderheden ook 
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in andere lidstaten nooit zullen kunnen helpene Ook niet kurmen waarnercen wat 

er gebeurto W= zetten onszelf op ae zijlijn en zijn misschien erg schoon 

toekijkend zonder dat onze handen vuil worden, maar we kunnen nok niks neer doemo 

En vandaar dat wij ons denk ik beter rroeten spiegelen aan bijvoo:rbeeld de liberale 

partijen van Israel die nok 'hesJ oten hebben on in ne lilierale internationale te 

blijven om tesanen net ons dit soort prchlercen ook in de li.bPxale internationale 

naar ook in andere landen waar de liberale internationale nog niet kan opereren 

te kurmen be·:~trijden en te trachten het voor ieder individu in die landen en 

in die organisaties op Pen juiste wij?e te laten lo~n waarbij rrenc:;enrechten in 

de gaten worden gehouden" Dank u weL 

Dank u wel., Al vorens u de gelegenheid te geven om hierop te reageren zou ik de 

leden van het stenbureau willen verzoeken hu_n pln_atqen in tP. nerren0 

Wie van de afgevaardigde zou willen reageren over datgene wat het hoofdbestuur 

naar voren heeft gebrachto 

Mijn naam is Heelwig Konbruhl uit de kanercentrale Ansterdamo 

De liberale internationale de naam zegt het al is een organisatie voor liberaleno 

Een nogal racist-isC"he organisatie als dP FED hoort daar niet thuis o In de leden

vergadering in de afdeling Amsterdam is ook uitgersroken dat wij ook altijn 

zePr kritisch zullen blijven ten opzichte van een zo nogal dubieuze organisatie 

als de FPOo Wij uit de ka.rrercentrale Amsterdam h~ en vP.rtrouwen F>r ook op 

dat het hoofdhestuur zal blij'VE'n zi_dlzelf zal inzetten om de FPO uit de libE>.rale 

internationale te stoten" Ondanks allerlei complicaties a En we hopen en vertrouwen 

er ook op dat het hoofdbestuur wat dit betreft zich ook publiekelijk zal uitspreker 

Tot slot nog een oprerking voorzitter, wij uit de kanercentrale Amst..ernam 

zullen het hoofdbestuur in deze nauwlettend blijven volgenn Dank u -weL 

Mijn naam is Elion van de afdeling Utrecht"' 

Wij zijn de indieners van dit agendapunt ~-weest en wij zjjn noe+: ik i-hans 

concluderen zeE>r blij dat de opzet van de agerrlering van dit punt zo geslaagd 

tso We hebben afgelo~n rraanàenu misschien zelfs jaren noeten we zeggen is er 

altijd sluin:erend over dit ome:rwerp van gedachte gewissEüd in de wanàelgangeno 

'!hans eindelijk eens een keer een openbare discussieo nat was het belangrijkstA 

dool van de agendering van dit punto En ook dat er eindelijk nu eens een openbaar I! 

en duidelijk standpunt ingenonen gaat wordeno Dat is intussen gebeurd in februario 

Thans W"~rdt het voorgelegd aan de vergaderingo Wij zijn daar blij nee en wij 

~ullen over dit standpun-t- zOi'lls het thans door het hoofdbestuur wornt voorgelegd 

de afdeling Utrecht zal het in dit ge.,.ra.l volgene 
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~t de volgende kanttekening en dat is eigenlijk neer een vr;:~ag aan de heer Bla1_w 

misschien op welke wij?'e denkt de WO in dP- liberale international_e haar invloed 

aan te we:rrlen cm juist het genrag van de FPO zeg :rraar in neer nederla.nëls 1 iberale 

koers om te buigen dat we niet neer znlke tenren horen als ëluits nationaalo 

En op welke wijze denkt de WO in de toekarest te voorkarren en de vergadering te 

informeren over de koers die de FPO gaat voereno Op welke wij ze kortan .zal de WO 

liberale internationale hrlar invloed aanwenden om de koers neer in de WOkoers 

te buigen cm het zoreaar eens uit te dnikkeno 

het woord is r~an de heer Blauw o 

Voorzitter wat betreft de vrr~ag die ëloor de heer Elion "WOrdt gesteld kan ik onder 

andere aangeven dat wij ons aktief zullen opstellen in de diverse gremia 

die de liberale internationale heefto Wij zitten in de trensenrechtengroepn 

Wij zitten in de internationale revolutieconmissie en we hebben ePn ei gen vice 

president in de top zitten van de liberale internatjonale de heer Bolkesteino 

Men weet van ons dat wij de OOstenrijkers blijven volgeno Ik heh nog zeer recente

lijk vragen gesteld wederom aan de heer Haider naar aanleiding van uitlatingen in 

de nederlarrlse pers. Er is een ant:!Noord op gekorreno Maar wat veel belangrijker 

voor ons zal zijn is dat in okt-ober aanstaande in Karinthie verkiezingen zijn" 

Hoe die verkiezingen zullen lopen Pn w~ lke terminologiën l)ebruikt zullen worden 

in de rampagne zijn voor ons van uiterma:t:P. groot belang en nocht-en daar elercenten 

in zitten die niet strokend zijn rret onze opvat.tingen over de rrense:nrechten 

dan zullen wij die ter plekke in de liberale internationale naar voren brengen 

en_ ook aan onze oostenrijkse rredelidmaten van de liberale ]nternationale om 

tekst en uitleg vragP..no Wat dat betreft kunt u ook al van mij nu neerenen 

dat datgene wat er hier naar voren is gebramt door de vertegenwoordiger van 

de slc:Meense minderheid dnor mij ingebradlt zal worden voor nadere O[heJdering 

van de OOstenrijkers hoe de ~aak_ precies in elkaar zito 

Mevrouw Buse.ma.n o 

Ik 'WOU graag het volgerre zeggen deze zaal<. die spAelt al heel lang bij de Wflo 

We hebban er steeds over gepraato In het hoofdbestuur er. is in vergaderingen 

over gedelibereerd en ik geloof dat het goed is dat er nu zo s:pJedi.IJ rrogelijk 

een definitieve beslissing wordt gP.:nonEnn Het wordt schadelijk vonr de partij 

als we dat niet doeno We rrnetP-n gP.WOOn kiezeno En dan iR mijn rrening ik ben van 

rrening dat we erin m:Jeten blijven in de libP.rale i:nternationalP geheel langs 

de lijnen zoals de heer Blauw heeft ui teengezeto Ik geloof dat dat een goede 

henrldering iso Dat we gewoon een besluit: nerren ~=>n dan dit doenn Dank u" 
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Dan wilde ik thans het punt in sterrming gaan brengen. Er zijn tweP. no+-.ief:: inge

diendo Een notie van de afdeling Maarn-Maarsbergen dat if:: op ~tuk nurmer 452 blz 

452 en P-en ander op blz 451 de ondercentrale Rijswijk~ Deze zegt dat Cl.e VVD lid 

dient te blijven VBn de liherale int:Prtli'ltionale. De notie van de afdeling Maarn-Maal 

Maarsbergen zegt dat de WD zich terug dient te trekken uit de internationaleo 

Deze laatste noti~=> gaat dus het verst en nie breng ik dus allerleerst in sterrrninCJo 

OP- notie op blz 452o Willen t.:liegene die voor dP-ze !!Dt:Le zijn blaUN, bla,Jw tegeno 

Wit voor 1 tegeno Oranje voor 1 tegen a 

lk denk dat de oonclusie is dat de notiP van de afdeling Maarn-Maarsbergen niet 

is aange!1C>ID2no 

De notiP- van de ondercentralP- Rijswi jk ik wil daar t-OCh wel in dit bij zonder dan 

over stermeno Voor de notie Rijswijku dP- not-ie Rijswijk zegt dus dat de WD 

lid dient te 'blijven van de liberale internat-ionale en geeft dnar ook een aantal 

red~nen voor confonn het voorstel van het hoofnbe~tuur o Voor de notie Ri jswijk 

blau.v; blau.v tegeno Wit voor, tegeno Oranje voorL' tegenc 

Ook de notie Rijswjjk is dus aangel"l011EEl en dP algenene vergad.Pring heeft dus 

beslist C0Ilfonn het voornenen van het hoofdbP...stuur~ Het volgeJ;rle punt bij de 

hespreking van het be 1 eid hoofdbestuu~ betreft het beleid Irf't bet.I'E'kking tot 

vrijheid en dem:x::rat"ieo Mijn~r Fenhoorno 

Mijnheer de voorzitter dames en heren over twee zaken zou ik iets willen zeggeno 

Over het redaktionele beleid en over het beheer o Alleree~st over het redaktionele 

belein rret betrekking tot vrijheid en dem::>cratie hebben wij in vorige algenene 

vergaderingen afgesproken dat we zouden proberen om rreer de leden aan het woord 

te laten dan in het verleden het geval waso Wij denken dat wij daar op dit norrent 

aardig L11 slageno En door een regiocatern rret behulp van onder andere zeer 

enthousiaste ~ en :rret betrekking tot de uithreiding van opinterHbriek!' En u hebt 

generkt dat we daar in de derde plaats aan tegP.lrr::)P-t kanen door disct.1Ssie uit 

te lokken zodra er puntP-n korren in de eerstvolgenne nurmer van V en D daar op 

deskundige wijze weer op in te gaano Het t-weede punt is nat ik als het gaat 

over het beleid en oorlat ik ook voor het laatst v:muit deze rositie dat beleicl 

nag verdedige>..n dank wil zeggen aan Renie Dijkman die op een voortreffelijke wijze 

steeds dar. redaktionele belein inhoud geeft"' goede contacten heeft :rrF.'t Uc 

Dan een punt wat tussen beleid en de heer in zit en dat is nag ik het zo zegçp.n 

voorzitter u.v drocrn, de droom van de voorzitter rret betrekking tot bet-.ere cormnmi

r..a.tiel:i jnen tnssPn laat ik zeggen den Haag en de ledene Die droom daar hebt u 

in verschillende vergaderingen in karrercentrales en elders uitvoerig gewag van 

gem:'l.akt en binnen het dagelijks bestuur wordt heeJ erg serieus gere'k:.enèl en nagegaan 

Wëtt de nogelijkheden zijn,. Ik denk dat dat bepaald geen eenvoudige klL1S is naar 
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En grotere frequentie als het kan een integratie van info:r::matiP.stronen als 

het kan, maar we neeten goed uitkijken juist i.n het kr~der van de financien 

dat de twee to:rrl die VJe de laat.c:;te twee jaar hP~n bezuinigd op het blad V en D 

àat we dAt niet weer snel door op een nieUNe wijze informatiestroom op gang te 

brengen weer in een budgetuitzetting teniet zien gaan o Ik denk dat dat een grote 

uitdaging is voor het DB in de kooeniie periode uw droom te vei:weZP-nlijken 

zonder dat dAt budgettair nadelige punten heefte Ik geloof voorzitter àat dat 

rret betrekking tot ne zna.ls op dit rrom=mt baten en lasten in een evenwirllt zijn 

als we dat zou weten te houden dat we dan net ons blad op de goede weg zijne 

Dank u wel mijnheer Eenhoornn Zijn er van de zijde Vrln dP- algenene vergadering 

vragpn over het heleid rret betrekking tot vrijheid en denocrat-ie~ Neee 

Dat is uitst,::.kendo Dan neem ik aan c'lat de algenene verganering ëiat heleid hee-t:t 

goedgekeurde Punt 16C de regelegevingo Wil de algeneen secretaris dar~r nog een 

o~king over rrakeno Ik rmet er even hij aantek.P..nen. dat de noties op de blz 

453 en 454 hierbij ook in het geding zijne 

OP- hePr vd Berg o 

De gedachte achter dit alles is dat je jekrmtafvragen voorzitter of we niet 

misschien in onze ijver in de afgelopen decennia zoals te doen gebruikelijk 

weleens in de sanenleving wat zijn doorgeschotene Vè hebbeTl wel erg veel geregelde 

En in dat kader heeft het hoofdbestuur tegen llW algetreen secretaris gezegd 

zou je daar nu niet eens naar kunnen kijken cm dat eens allemaal wat te 

verminderen en misschien hier en daar want het toch wel iets aparts een bepaald 

taalgebruik te bP-zigen wat wellicht beter verstaanbaar is e Nou dat neet ook 

in dit hele kader worden neegenenene En ik denk dat u tegen die arlltergrond het 

voorstel van het hoofdbE>..stuur rroet zieno 

Zijn er nog vragen te stellen door de afgevaardigden naar aanleiding van deze 

oprerking van de algeneen secretaris e Die liDtiPs op die pagina n s zijn daarbij 

dus tf!ve!'.s in het geding o 

Haafkenso 

Mijnheer de voorzitter eigenlijk refererend aan de woord~n V?n dP algeneen 

secretaris bevreenrle het on.c:; dat je ?:egt er is al zoveel regelgeving en dat we 

dan voor allerlei situaties nodelreglenenten gaan opschrijvene We hebben 

dus in het handboek wat wi- zo hanteren staan een aantal nodelregle..rrenten en 

wij oenken dat dat gewoon voldoende ise Als er een afdeling is die zegt ja nou 

is dat nodelregle.rrent klopt niet helenaal precies voor onze situatie ik denk 
dat het juist voor liberalen goed is dat ze dan zelf aan de slag gaan en die 
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veranderingen aanbrengen die dus op hun situatie is gebouwdo r.Deten wij daar 

nou nodelreglerrenten allemaal voor makeno Mi-schiPn dnt in de toekcm:;t IrP-t 

cnmputers net systems we dnn iets gaan maken dat iedereen een knop kan indrukken 

dat die precies krijgt wat pa.c::; voor hE>.m iso Maar laten we nou in vredesnaam in 

het boek_ gewoon een nodelreglenent hebben en niet voor elke situatie ~rto 

~denk dat we dat niet noeten gaan doeno En dat is eigenlijk de bedoeling van 

ons voorstel" Dank Uo 

Ja ik begreep eigenlijk neer het volgende dat dat bedoeld wordt is het nou niet 

rrog=>lijk an een aantal basisvcx:>:rwaarden neer t-e lPggen in richtlijnen Pn dan 

laat man over aan afdelingen en oontrales an daar net behoud van die basis

voo:rwaarden een eigen invulling aan te geveno Want dan neem ik dan altijd hP-t 

voo:r:beeld je neemt natuurlijk altijd het neest zaligmakende voo:r:beeld dan voor 

jezelf, maar ik kan ne voorstellen dat de karTercentrale Flevoland toch een 

beetje eufemistisch gezegd anders in elkaar zit dan de karrercentrale teideno 

En dan heb ik bP.grip dan in flevolanil het- misschien een beetjP anders organiseren 

dan dat we het organisfë'ren in Leideno En ik weet niet of dat de ~t:'hte 

Haafkenso 

Dan denken we precies hetzelfde over deze. zaak, naar ik dacht dat de bedoeling 

was en dat hadden we ook dacht ik nagevraagd dat dan al die rrodelletjes apart 

in een handboek kwarreno Als u zegt ik wil alleen maar in grove lijn de richtlijn 

aangeven dan zijn we het volledig net elkaar eens Pn dan konen er geen aparte rrodel 

reglarrenten voor die situaties die verschillenil zijno Nou OK; 

Zijn er nog élndere die het woord 'IJ'P-nsen te voereno Neeo Dan stel ik u voor om 

over te gaan tot de stemn:lng over die noties op nie pagina as 353 en 354 o 

354 heeft betrekking op gebruik van stermandjes net de vernelding van de kandi

dateno De notie zegt dat een dergelijk gebruik in strijd is net de beoogde 

geheimhouding van de schriftelijke sterrmingo Kaneroentrale OverijssPl nog een 

toelichting op deze notie" Neeo 

Heer SWarto 

We hebbPn de ~..xuk dat er in het reglerrent iets staat wat zo niet bedoeld kan 

7.ijno Het goed gebruik bij een geheine stemning is je schrijft een naam op 

het briefje en je gooit het briefje gevnuwen in een ermertjeo En dat fë'nnertje 

dat rmet neutraal zijno Als je een opschrift op het ermertje zet net de naam 

van ~rsoon dan is het geen gehiene stenming ~r o Dan kan iedereen zien wat

je stemto 
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Het is ook zo dat bij mijn weten voor de laatste keer dat is in de buurt van 1977 

op die wijze we te werk zijn gegaan net die opschriften en daarna zijn we 

steeds nooi gaan schrijveno Dus in het kader van die regelgeving zal ik dat 

C..oed. ik ~tel u voor deZP. not-.ie over te neneno Gaat u da.a.rrree akkoordo 

Dan hebben wij die rrotiP. van de ka:!lErcentra.le Ieiden op pagina 454a 

Wenst daar ienand stenming over o Geen stenming o Dan neem ik aan dat de algenene 

vergadering niet akkoord gaat net de inhoud van die notie en die is dan dus 

aldus ve:rwoqeno Vervolgens is aan de orde de sanenwerkingsovereenkorrsto Daaroij 

tevens ter bespreking de noties op de pagina 0s 455 en 456" Het woord is aan 

nevrouw Ayelst Averinko 

Mijnheer de voorzitter sinds vorig jaar de evaluatie heeft plaats gevonden 

ter gelegenheid van het 2~jarig bestaan van de sarrenwerkingsovereenkorrst en wij 

op dat norcent nog noei t-.e hadden net het invullen van de sa:rrenwerkingsovereenkomst 

kan ik u nu zeggen dat het daadwerkelijk invullen van die overeenkomst steeds neer 

vonn begint te krijgeno Het was in het begin een aftasten van nogelijkheden en 

scheppen van fenrele kaders an aktiviteiten uit te voereno Maar nu is het kader 

geschapen, de landelijke carmissie jongerenbeleid funktieneert en in alle 

k.am=>rcentrales begint een netwerk op gang te konen waarin nen het jongerenbeleid 

hin..ll.eil de kAmercentrale gestalte kan geven. Dat wordt op heel verschillende wijze 

gedaan en zoals onze voorzitter dat uit kan drukken laat duizend bloenen bloeien 

en in onze vereniging bloeien zij ook op zeer verschillende wijzeo 'lbdl rroet ik 

/ zeggen dat het tot tevredenheid stemt om te zien dat de sanenwerking zoals die 

beoogd werd door de sanertWPrkingsovereenkorrst tussen de WD en de JOVD gestalte 

krijgto En op steeds neer punten wij de vruchten kunnen plukken van die sanf>n

werking o De opvang van jongeren begint goed op gang te koneno De vorming en 

scholing begint zeer goede vruchten af te werpeno lk kan u in dat kader wijzen 

op een to};kadercursus die recent gehouden is en ik denk dat er schot in zito 

Ook in de fornele afhandeling zoals u die vindt in de beschrijvingsbrief n 

Het advies inzake de problenatiek van het dubbel liànaatschap .. Het heeft lang 

geduurd voor dit advies op tafel lago Het bleek ook een uiterst wee:rbarstige 

materieo En tot een landelijke financiele regeling is het niet- gekenen en daar 

wordt naar vezwezen in de notie 244 o Maar ik denk toch dat wij ons goed realiseren 

dat die problenen er zijn want dat wii ook noq steeds hechten aan de nogelijkheid 

van een dubbel lidmaatschapo Al net al denk ik dat wij gestaag op dit pad verder 

kunnen qaano We hebben oog anderhalf jaar te gaan net deze sarrenwerkingsovereenkorrs1 

en i- denk dat wij er vertrouwen in kunnen hebbeno 
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Dank u welo Zijn er nog vragen van de zijde van de afgevaardigdeno 

Andere vrageno Nee, " Ja., 

Blc:mrestein-van Blc:mresteino 

lk wou u vragen in de beschrijvingsbrief daar is een notie ingediend van de 

zijde van de comnissie birmenlandse zaken over de partijraad en de beslotenheid 

daarvan en het spreekrecht en de toegang da.a.mij" 

Nee die is nog niet aan de orde dat kant OO<Jo We hebben het nu over de saireiiNerk

ingsovereenkomst mijnheer van Blomresteino Nog andere vragen of oprerkingena Nee 

dan neem ik aan dat de algenene vergadering akkoord gaat net het tot dusver 

gevoerde beleido 1k stel u voor dat de noties op de pagina 1 !::: 455 en 456 'WOrden 

neegenaren in de algenene regel<;_Jevingo U gaat ernee akkoordo Neeo 

Wat houdt dat in, want zodra we over geld gaan praten mijnheer de voorzitter dan 

willen we wel eventjes weten waar het over gaato Als ik deze notie goed zie 

dan word ik op een gegeven norrent opgezadeld dat ik geld rcoet gaan betalen 

aan de JOVDo Het is een socialistische notie dit die aan een ander toezeqt dat 

die rcoet gaan betaleno lk dacht dat liberalen daar tegen wareno lk denk dat 

op een gegeven norrent de JOVD krijgt ook 250duizend gulden :per jaar krijgen ze 

al dat is subsidie en dan zullen wij ook nog eens als WD dat gaan subsidieren" 

Nee ik ben hier ontzettend tegen, neemt u dit maar niet neeo 

U wilt een toelichting geveno 

Voorzitter een aantal oprerkingen mijn naam is van der Laago 

In de eerste plaats is de subsidie voor de JOVD van de zijde van WVC inmiddels 

al lang geen 250duizend gulden neer o Nee die is dalend" fors dalend zelfs o 

Die is nu nog net iets neer dan 200duizend quldeno Waar het hier om gaat voor

zitter deze procedurele opnarkingo U heeft net geconstateerd in eerste instant-ie 

dat er geen oprerkingPn we-rden gemaakt antrent deze notie. Bij voorgaande 

noties waarover geen oprerkingen vanuit de zaal kwanen concludeerde u dat die 

kennenlijk waren verworpeno Nu neemt u deze neeo De tweede plaats inhoudelijk 

ja ik heb toch de indruk dat het tijdens deze AV ook op andere punten een tendens 

is om de regelgeving wat verder terug te dringeno lk denk dat het ook niet 

ncx:lig is an op dit punt s:pecifieke regelgeving in het: leven te roepeno lk denk 

dat het van de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de verschillende kaner

centrales of afdelingen afhangt of ze al dan niet besluiten tot een bijdrage 

aan de JOVD in hun om:::Jeving o Dank u wel n 
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Ja mijnheer de voorzitter het gebeurt niet vaak denk ik de afgelopen jaren dat 

de heer Haafkens en ik het eens zijn over het jongerenbeleid naar op dit punt 

dan toch welo Ik denk inderdaad dat waar we in die sarrernerkingsovereenkonst zo 

nadrukkelijk hebben ~ beleden dat WD en JOVD een zelfstandige taak 

hebben en onafhankelijk van elkaar neeten funktioneren het niet goed is als een 

partij eenzijdig zich gaat verplichten om geld ter beschikking te stellen aan de 

andere o Houdt ne ten qoede ik vind het prina dat er WDafdelingen en WD kaner

centrales JOVDafdelingen en dist-ricten financieel steunen naar dat is altijd 

gebaseerd op een goedP. onderlingen ·verhoooing op goede afsprakeno En op die 

basis noet je net elkaar sarcpnwerken anders creëer je naar allerlei afhankelijk

heden en die zijn op den duur heel erg verziekendo Ik geloof erg in die onafhanke

lijkheiden ik denk daarcm dat je niet dot s-ort autonatisne rroet inbouwPno 

Zijn er nog andere oprerkingeno Mevrouw Ayelst: Averink nog o 

Mijnheer de voorzitter in die zin dat het uitgangspunt wat in de toelichting 

gebruikt 'WOrdt nanelijk het voorstel van de conmissie Jacobsen betreffende 

financiele steun van WD aan JOVD niet als zodanig bedoeld is o Dat is een 

steun in geval van dubbel lidmaatschap wat een WDafdeling eventueel zou 

kurmen geven aan individuele leden indien zij lid van JOVD en WD zijno Dat 

was het uitgangspunt van de ccmnissie Jacobsen en daar is op andere wijze 

op voortgeborduurdo 

Dank u welo Zijn er nog andere oprerkingeno Nee, dankurmen wij overgaan 

Voorzitt-er jk 'WOU toch nog wel een o~rming maken als u het goed vindto 

Er geldt een vrijwillige regeling voor bijdrage aan de stichting vroul'lEm in 

de WDo Ook daar is sprake van dubbele lidmaatschappeno Ik zie geen enkele 

reden om een andere regeling voor de JOVD te makeno 

Ik denk dat er een klein verschil is tussen de JOVD en de stichting vrouwen in 

de WD o De stichting vrouwen in de WD is een bij zondere organisatie van de 

WD conform artikel 78o De JOVD is een bijzondere organisatie conform artikel 

79o Dus het feitelijke verschil tussen beide is dat iedereen die lid is van de 

stochting vrouwen in de WD is ook lid van de WDo Bij de JOVD zijn ook vele 

niet WDledeno Dat is een seesentieel verschilo En ik denk dus dat daaruit 

voortvloeit dat je die twee organisaties qua subsidiering tod1 op een andere 
wijze noet benaderen-
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Zouien wij nu overgaan tot een beslui tvonning o De notie op blz 455 is er iemand 

die stenming wensto Geenstenming want dan beschouw ik het als ve:rworpeno 

Stuk 456 geen stenming nee dan is het ve:rworpeno Dan zijn thans nog 3 andere 

not-.ies aan de orde narrelijk pagina 448!? 449 en 450 o De afdeling Bergen op 

Zoom pagina 448 o Wil de afdeling Bergen op ·Zoom n::>g een toelichting gevPno 

Neeo Ons voorstel i.s an deze notie over te nerreno Wenst u over dat voorstel 

van het HB nog stenming o Nee dan nemen we aan dat die akkoord gaat net 

dat voorstel o Dat de notie op de pagina· 449 o Van de conmissie binnenlandse 

zakeno Mijnheer van Blarmesteino 

Voorzitter de partij funktieneert via de centrales, de ondercentrales en via 

zijn conmissiesa Er zijn een aantal uit deze ondercentrales en kanercentrales 

in de partijcomnisRies door het hoofdbestuur aangewezen als deskundigen ter 

advisering van uw bestuur en ter advisering van de fraktieso Het lijkt ons 

als partijconmissie binnenlandse zaken maar ik neem aan ook voor andere leden 

uit partijconmissies toch een nerkwaardige zaak dat als u op een :partijraad 

wa.:rr f~rrreel de leden van. die pa..rtijconmissies sprE!P.k.recht hebben ingevolgp 

artikel 52 hen de toegang te ontzeggen bij besloten vergaderiniJell" Ze hebben 

fo:rrreel st8at in artikel 52 de leden van de VVD die zitting hebhen in het door 

het hoofdbestuur ingestelde conmissies alsmede de leden door het bestuur van 

bij zondere groep daar spreekrechto Ze rrogen daar het woord voeren st-aat in het 

reglerrent~ Ik stel mij voor dat u niet de reglenenten noet gaan wijzigen om een 

onderscheid te gaan naken tussen besloten en openbare partijraadsvergaderingene 

!:Jet is bijna nog nooit voorgekaren dat er een besloten vergadering iso En de enkele 

conmissieleden die op grond van het onderwerp uit deskundigheid daar bij zijno Ik 

zon he+- zeer betreuren als u die de toegang tot de partijraad zou ontzeggenn 

Zijn er nog andere aarwezige die hierover het woord wensen tA VOP.reno Neeo 

Ik denk dat ten aanzien van de inhoudelijke zaak ik nog even naar de algeneen 

secretaris kijk, maar qua procedure is het zo geweest dat er ook nog een artikel 

staat waarin blijkt dat waar blijkt nat als er verschil van interpretatie is 

dat dan het-. hoofdhe-tuur beslist en achteraf de algemene vergadering daar een 

oordeel over uitspreekto Ik begrijp dus dat de heer van Blormestein sprekerrle 

voor de conmissie binnenlandse zaken zegt nou dat had niet zo neeten gebeureno 

Dat is ne essentieo 

Heer vd Berg o 

Ja voorzitter het is natuurlijk zo dat dat heb je nou eenmaal net dingen die je 
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allemaal op:;chrijft die zijn eventueel voor tweeerlei uitleg vatbaare En ja waar 

beroep je je dan op, je zou k1.mnen zeggen iiXbomaEXJJ:B:kXII)~E.t!~~~D.C!allioo:am~~n«ièQ{ 

allereerst op het gezond verstando 

. Maar er zijn toch weleens voomeelden in het verleden en het is terecht dat de 

heer van BlOIIIleStein zegt het komt niet vaak voor dat die partijraad in 

beslotenheid vergaàerdeo Het heeft zich wel voorgedaano In het najaar van 1974 

werd in besloten vergadering over een zeer delicaat onde:rwerp gehol.Deno En 

bij die besloten vergadering waren de partijconmissies niet aanr.rezigo Nu is 

er heel weinig zo niet eingelij- niks veranderd in deze situaties voor wat die 

teksten van die artikelen betrefto Bij onze grote wijziging in 1977 dus wat wij 

voor 1977 hadden en dat had natuurlijk een andere nurmering dat vindt u laat er 

een enkel woordje dan even zijn veranderd 11 dat vindt u gewoon in grote lijnen 

en details terug in UH eigen statuene En uit dien hoofde kan je inderdaad 

stellen ik geef direkt toe dat ook een andere opvatting rrogelijk iso Vandaar 

dat het hoofdbestuur in zijn wijsheid heeft besloten gelet op dat andere artikel 

dat dus man kan wel zeggen in de vergadering van een partijraad nogen het wo::>rd 

voeren naar dat hotrlt nog niet in dat daar staat dat zij lid zijno En als het 

dan besloten is ja hoever strekt dan zich die beslotenheid uite Maar ik geef 

direkt toe daar kun je dus ongelooflijk net elkaar·over van nening verschillene 

want de andere interpretatie ja is wellicht ook rrogelijk, naarin deze heeft het 

hoofdbestuur gelet op het feit dat je naar tltlee kanten kon interpreteren heeft de 

uitspraak gedaane 

Voorzitter ik ben toch niet overtuigd over de interpretatiegeschillen die daaruit 

zouden kunnen voortvloeiene Het regleirent is klip en klaar e Er rrogen het woord 

voerene Er wordt niet gesproken over beslotenheid of openbaarheid in de 

partijraad staat in artikel 52 lid 2 de leden van de WO die zitting hebben in 

de corrmissies door UH hoofdbestuur aangewezene En niks te interpreterene Het 

staat er klip en klaar en als u dat niet wilt noet u het reglenent gaan wijzigene 

En ik zou dus niet willen dat er net interpretatiegeschillen gesold wordt net 

leden van oammissiese Niet bij onze conmissie en niet bij andere commissiese 

Als ik nog een wee:rwoord mag e Niet oodat ik niet die conmissies dat zou gurmen maax 

dan kun je natuurlijk ook redeneren dat beslotenheid ook er niet staat dus dan 

ook annogelijk ise Zo kun je door blijven gaane 

Voorzitter het is niet de belangrijkste zaak in de werelde Zeker niet in het licht 

van het feit dat de partijraad in de hardere structuur veranderte Maar natuurlijk 

noet het hoofdbestuur het recht hebben reglenenten te interpreteren als er 
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twijfel iso Alleen wat we nu even noeten vaststellen is dat in deze reglenenten 

nu uitgerekend geen ruimte was voor twijfeL lk denk dat het hoofdbestuur er goed 

aan doet dat nu toe te geven dan kunnen we naar het volgende agendapunto 

Dank u wel mijnheer Huberto lk stel u voor om de notie van de conmissie binnen

landse zaken in sternning te brengeno Wie kan zich vinden in de notie van de 

conmissie binnenlandse zakeno Blauw voor, tegen. Wit voor 17 tegeno Oranje voor, tege 

De notie is aangenorreno Dan is er een notie op :pagina 450 en daarin de afdeling 

Zaanstad constateert dat de aangeslatenen van de organisatie vrowen in de WD de 

wens te kennen hebben gegeven als stichting binnen de VVD te willen bestaano 

Kan van de zijde van de afdeling Zaanstad daar een toelichting op gegeven wordeno 

Die zijn niet rreer aanwezig denk iko lk wil er zelf wel een enkele o:prerking 

over makeno Er is in het hoofdbestuur aan de orde geweest de vraag of de status 

van de organisatie niet Cffi9ezet zou dienen te worden van stid:lting in vereniging 

en tevens is er aan de orde geweest over binnen de stichting dan wel vereniging 

niet sprake zou rroeten zijn van een donatie dan wel contributieregelinga 

~e tegen de achtergrond van de financiele situatie o Het hoofdbestuur heeft na de 

argurrenten aangehoord te hebben van het dagelijks bestuur en uiteraard ter zaak 

het weerwoord van de vcx;>rzitter vrowen in de WD het dagelijks bestuur die 

voorstellen niet aangenemen en aan het dagelijks bestuur opdracht gegeven om 

hierover nader overleg te voeren rret het bestuur van de stichting vrouwen in de 

WDo Dat overleg heeft nog niet plaats gevonden maar dat zal zeker binnen de 

eerstkonende rraanden plaats vindeno En ik stel u dus voor om eerst het beraad van 

dat overleg af te wachten en dan :pas verder te gaan zoals het hier staat in 

deze notieo En ik zou u dus willen voorstellen om deze notie aan te houdeno 

Dan is aan mij noet ik u de vraag voorleggen of er nog andere zaken zijn van 

het hoofdbestuur die u thans aan de orde zou willen stelleno 

Meijeraano 
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Meijeraano'!Wee CC>Ir~?li.nenten voorzitter en een vraago De vorige algenene vergadering 

heb ik opgerrerkt dat er zonn afstand was tussen het bestuur en de zaal ondat 

er zoveel genodigde rijen waren gereserveerd . tot veler genoegen heb ik gecx:m

stateerd dat u i- Breda de oplossing had gevonden door de genodigden tot schteraan 

in de zaal te spreiden op gereserveerde plaatsene Nu ronstateer ik net genoegen 

dat u een rij voor de genodigden had en dat vele andere prominenten zich tussen 

het publiek hebben genengdo Ons conplinent ik neem aan narrens de vergadering voor 

het verkleinen van die geografische afstando '!Weede CC>Ir~?linent vroeger werd er 

niet vergaderd na de toespraken dat had u weleens een p:>litiek oonferencier 

die om elf uur plaatselijk optrado Nu heeft u ons al het genoegen verschaft vanaf 

8 uur een prima p:>litiek conference aan te horen waar we nog wat nee konden doen 

ook o Ik geloof dat dat een CC>Ir~?linent waard is voor het hoofdbestuur die zoiets 

heeft georganiseerd, maar net nane voor de heer Voorhoeve die we in die rol ook 

in ons midden alle succes toewenseno De vraag voorzitter u wilt het dagelijks 

bestuur afschaffeno Wij hebben aangenenen dat het hoofdbestuur in kleiner verl:>and 

dan 11-13 nensen gaat wordeno Allenaal in funktie benoemto En nu kan ik dat niet 

rijnen dat gaat over dat in die tussentijd de 9 DBleden worden ingekronp=n tot 7 

want die hebben nou veel neer te doeno En of de 31 tot 29 naakt· de verkleining 

niets uito U had daartoe het recht om te bepalen er zijn er maar 7 maar begrijpen 

deed ik het niet. Misschien kunt u het voor mij en voor andere nog een uitleggeno 

Dat in het kader van we gaan van 11 -13 funktionarissen nu voorlopig net 7 volstaat 

die het dan toch wel bar druk noeten hebben om onze belangen te behartigeno 

Ik wil daar zeker even op ingaan mijnheer Meijeraano Het komt inderdaad zo op 

het eerste oog wat vreerrrl overo Maar ik denk dat het in werkelijkheid niet zo 

vreerrrl iso Er zijn twee redenen voor om het daar naar te kijkeno De eerste reden 

is dat wanneer nu nieuwe leden van het dagelijks bestuur aantreden dat we in 

principe maar forneel voor een beperkte tijd iso We hebben dus dat aantal zoveel 

rrogelijk willen beperkeno We vonden wel dat we niet tot een getal kleiner dan 

7 noesten konen in het dagelijks bestuur o En in de bieede plaats is het zo dat de 

eerstkonende tijd er een aantal dingen te doen zijn die een nogal een wat ik noem 

een geconcentreerde aandacht vragen van een betrekkelijk klein aantal bestuursleden 

willen wij een aantal dingen van start krijgene We denken aan de propagandau we 

denken aan de vorming en de scholing o We denken aan die schone droom van mij o 

Vraagt een nog geconcentreerder inspanning van een beperkt leden dat was de 

bieede reden om te zeggen nou als we nou deze dingen kunnen conbineren dan denken 

wij dat wel in een jaar verder zo te kunnen doeno Maar het vraagt erg veel van 

de achterblijvende DBledeno 

___ ___. _ __:_ __ "!L._ __ L_ ______ Il...._ ___ __,~..____~ _ ____.~------- '---I ___!-
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Geconcentreerde inspanning riekt toch een beetje naar centralisatieo 

Nee mijnheer Meijeraan nou doet u het dagelijks bestuur weer volstrekt onrechto 

Het betekent alleen dat er nogal wat DEleden regeliratig net elkaar in contact 

zullen zijn bij de vcx::>rbereiding van alle plannen w-ar DB en later HBover 

noeten beslissene U wilde nog een oprerking nakennevrouwe 

Ik wilde alleen even vragen of u nog reageert op de wet van de gelijke 

behandeling o Of. u dat nog in deze vergadering of norgen of zo o 

Dat was een vraag aan de kanerfrakties e De antwoorden op die vragen die konen 

aanstondso Als er thans geen andere vragen zijn dan kunnen wij dit agendapunt 

afsluiten net dank vcx::>r het gestelde vertrouwen in het beleid van het hoofd

bestuur en kurmen wij overgaan naar de beantwoording van de· vragen van de karrer

fraktieso Ik zie echter daar nog geen aanwezige, maar ik begrijp dat de heer 

Voo:rhoeve gehaald wordte Ik wil in die tussentijd wil ik graag afscheid nenen 

van de leden van het hoofdbestuur en het dagelijks. bestuur o In de eerste 

plaats is het zo dat drie leden van het dagelijks bestuur reglenentair zijn 

afgetredeno Wij hebben daar is net al op gedoeld als hoofdbestuur om terug 

te gaan van 9 naar 7 ledeno Wij hebben de heer Steenrreijer te Oostel:wolde 

bereid gevonden om in de vacature te gaan die door ontstaan door ~riodiek 

aftreden van de heer Hilarideso ~lnu de heer SteeilllEijer heeft bewilligdo 

Er zijn geen tegenkandidaten gesteld zodat de heer SteeilllEijer door mij 

benoenrl is verklaard als lid van het dagelijks bestuuro 

Ik zou direkt de heer Steenrreijer willen verzoeken om zijn plaats in te nerren 

maar vcx::>r en aleer dat te doen wil ik eerst nog enkele woorden richten tot 

de aftredende leden van het dagelijks bestuuro Drie tegelijko Ik heb darres en 

heren als gewoon DBlid deze heren neegemaakt als collega n s en ook anderhalf 

jaar heb ik ze neegenaakt als vcx::>rzittero Ik denk te kunnen zeggen dat wij net 

ons allen erg veel verschuldigd zijn aan deze drie DBledene Ieder naar eigen 

aarde Ieder op zijn eigen wijzeo Het zijn totaal verschillende rrenseno Hebben 

erg veel bijgedragen aan het goed funktioneren van het dagelijks bestuur 17 van 

het hoofdbestuur maar ook van de partij o Zij hadden geen van alle nakkelijke 

portieuilles o Het conmissiewerk regelen en wat inhoud geven zeker als je gaat 

kijken naar de situatie die we vroeger hadden was toch wel een enonre opgavee 

Het teruggaan van een groot aantal neer dan 30 conmissies naar een kleiner aantal 

en dat op een zodanige wijze dat toch dergelijke rraatregelen op brede steun 
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konden richten, natuurlijk niet unaniem maar wel op brede steun konden bouwen 

dat is denk ik een enorne opgave geweesto En de heer Hilarides heeft verder 

steeds weer opnieuw zijn uiterste best gedaan om bij vacatures in conmissies 

tot een zo evenwichtig rrogelijk en adequate invulling te korren en daarnaast 

wil ik dan naroreren de algenene bijdrage in het bestuur, de discussies van 

het dagelijks bestuuro Hetzelfde geldt uiteraard terzake ook vcx:>r de heer 

Fenhoorn die daarnaast belast was net die interne conmunicatie en in zijn 

periode een aantal moeilijke processen bij vrijheid en democratie heeft 

moeten doorvoerene Met nane de financiele en daarnee ve:rbonden organisatorische 

en technische aspecten hebben erg veel aandacht gevestigdo En ·ook het feit dat 

toch regel.natig vanuit de partij een kritische instelling blijkt in de richting 

van vrijheid en derroeratle vergt de voortdurende zorgo Zcwel in het kader van 

de stichting, maar ook in het kader van de redaktieraad heeft denk ik de heer 

Fenhoorn daar bijzonder veel en bijzonder nuttig werk gedaano Dan tenslotte 

de heer vd Bosscheo lk heb in de laatste OEVergadering gezegd dat de heer vd 

Bossche in het DB niet snel de schijnwerpen op zich richtteo Maar hij was 

de troublsui ter en dat betekende dat aan hem ontzettend veel zaken werden toever

troUNd zeken overal in het land, moeilijkheden in afdelingen in karrercentrales 

en hij was altijd bereid door weer en onweer bij geen weersoorstandigheden 

slechte weersoorstandigheden naar die afdelingen, naar die karrercentrales, 

naar die ondercentrales toe te gaano En zijn wijze van benaderen dwong bij 

eenieder respect afo Juist zijn wijze van benaderen waarl>ij hij zich niet 

op fornele grorrlen opstelde, naar zich altijd opstelde in de zin van jullie moeten 

zelf de problenen oplossen ik zal jullie advisereno Jullie moeten zelf de pro

hlenen oplossen praat net elkaar o Probeer gezanenlijk oplossingen te vindeno Dat 

was een benadering die iedereen altijd aansprako Niet gelijk de reglenenten 

trekken, wel proberen in nenselijke situaties nenselijke oplossingen te vindeno 

Fen heel moeilijke taako lk denk danes en heren dat de drie heren nu vertrekkende 

uit het dagelijks bestuur personen zijn die waarvan we kunnen zeggen dat we 

nog weleens wat neer van ze zullen horeno Zij zijn zo verbonden net de WD en 

zijn zo voelen zo hun bestaan in die WD dat in niet aanneem dat zij verder 

buiten het organisatorisch ve:rband van de ~ zullen blijveno lk kan u needelen 

dat het mij bijzonder veel genoegen doet om aan alle drie de heren de 'Ihorbecke 

penning te kunnen ui treikeno 

Het woord is aan de heer Fenhoorn die daarom gevraagd heefto 

Mijnheer de voorzitter danes en heren drie nensen sta:Q?en uit het dagelijks 

bestuur die gezanenlijk net zijn 3 achttien jaar fantastisch hebben neegedaan 

aan het werk in de partij o 
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ze hebben dat als zodanig ervareno 18 jaar dat gebeurt niet vaak mijnheer de 

vcorzitter dat er drie tegelijkertijd weggaan en zoveel jaren dat hebben vol 

gehouàen want het is niet altijd feestelijko Als ik zeg fantastisch dan zijn 

. er toch rronenten waarop je weleens denk hoe gaat het allemaal en hoe houden we 

het volo Maar ik denk dat juist vandaag in de algenene vergadering besluiten 

zijn genonen waar we in die 18 jaar regelmatig over hebben gesproken dat het 

weer fantastisch zou zijn als er zulke besluiten zouden neneno De bestuurlijke 

hervorming waartoe u vandaag hebt besloten als algenene vergadering en de 

kwestie van de oplossing van de financieno We hebben daar in die 18 jaar 

weer gezarrenlijk veel over gesproken en we denken dat onder uw leiding voorzitter 

het gelukt is cm deze zeer belangrijke beslissing te nem:mo Op een gegeven 

nonent neet de tijd er rijp voor zijn en u hebt dat voor elkaar gekregeno 

We hebben denk ik 3 zaken neegemaakt waar we nog jaren op voort kunnen bouwen. 

Dat is allereerst het gevoel voor tolerantie in onze clubo U hebt dat als 

voorzitter regelmatig orrlerstreepto We hebben dat in het dagelijks bestuur 

net z 0 n 3 heel vaak neegemaakt a Tolerantie is iets wat· steeds blijft en het 

allemelangrijkste in onze club iso En daarnaast soms was dat neeilijk in de 

afgelopen jaren het goed houden van J;ersoonlijke ve:rhoudingeno U hebt eraan 

gewerkt, in het dagelijks bestuur hebben we dat steeds kunnen ondervinden en 

dat geldt voor de hele club dat neet zo blijvene het was niet altijd makkelijk 

maar wij hebben dat net z 0 n 3 als heel goed ervaren. En tot slot we hebben 

altijd oplossingsgericht willen werkeno Je neet niet allerlei problenen 

bedenken waar ze niet zijno Sorrs ha.dàeh we weleens het gevoel en Hilarides en 

ik hebben daar vaak over gesproken als we denken aan de jongerenproblenatiek. 

dat we sans weleens een probleem bedenken waar die misschien nauwelijks iso 

We hebben daar op een heel nuchtere wijze nu oplossingen voor gevondeno Het 

lijkt fantastisch te gaano Ayelst Averink heeft het oog gezegd laat vele 

bloenen bloeien en het gaat heel erg goed in de partijo En op deze wijze 

hebben we net z'n 3 daar op een heel fijne manier aan kunnen werken en we hebben 

dus fantastische 18 jaar gehad dankzij Uo En u hebt voorzitter gezegd we loJ;en 

zo gauw niet weg o Narrens ons drie, narrens Pieter vd Bossche u narrens Lamrert 

Hilarides en narrens nezelf als ik het zo mag zeggen niet alleen dank maar u 

kunt in de karende periode any tine op ons rek.eneno Want de club van de VVD is 

een p::>litiek.e partij maar tegelijkertijd een vriendenclubo 

Ik zou nu graag de heer Steermeijer uit willen mdigen om op het FO<lium plaats 

te willen nerreno 

Ik heb nu een punt darres en heren wat niet op de agenda staato Ik zou nevroUN 

Leitie Windt willen verzoeken even op het FO<lium te kareno 
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Mevrouw Windt darres en heren neemt maandag aoso afscheid als voorzitter van 

de stichting vrouwen in de WDo Laat ik beginnen rret te zeggen dat ik het bijzonder 

betreur niet bij haar receptie aanwezig te kunnen zijn wegens andere professionele 

verplcichtingen die ik niet kan afzeggenu dat terzijdeo We hebben toch gerreerrl 

om dat afscheid van rrevrouw indt als voorzitter van de stichting de vrouwen in 

de WO toch ook in een nog wat ander kader te rroeten plaatseno Mevrouw Windt 

heeft de leiding van de stichting overgenenen in een periode dat daar mag ik het 

zo zeggen wat rroeilijkheden wareno Dat er· her en der toch wel oprrerkingen 

gedachte bestonden over de stichting vrouwen in de WO waarvan je zou kunnen 

zeggen nou dat einde was nabij o :r;e kunt ook zeggen dat het funktioneren van 

de stichting vrouwen in de WO toch wel langzaam niet rreer was zoals het noest 

zijno En ik rreen toch te kunnen o:prerken dat sinds rrevrouw Windt het voorzitter

schap op zich heeft genaren daar een andere wind is gaan waaieno Dat zij bijzonder 

veel heeft gedaan an sanen rret haar rrede bestuursleden an weer dat elan in die 

stichting vrouwen in de WO terug te krijgeno Dat zij die stichting weer heeft 

weten an te turnen tot een levende en zeer aktieve club o Die politiek aktief is 

die ook de kanerfraktie regelmatig rret politieke standpunten bestookt vanuit de 

optiek van de stichting vrouwen in de VVDo Die ook heel aktief is in het vonnings

en scholingswerk en ik denk dat dat minstens even belangrijk is die er ook voort

durend opaan dringt dat het juist ook de vrouwen zijn die in de WO als geheel 

zo'n enorm belangrijke rol speleno Het is ook haar voortdurende aandacht trekken 

geweest wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat inderdaad zoals ik eerder op de 

dag aankondigde vanuit de zijde van het dagelijks bestuur naar het hoofdbestuur 

een ak_tieplan wordt voor:bereid om juist de positie van de vrouwen in de bestuur

lijke gemia van de partij wat nader te bezien an de vorrrd.ng en de scholing van 

de vrouwen wat extra accent te geveno Ik denk darres en heren dat wij als geheel 

als hele WO aan rrevrouw Windt bijzonder veel dank verschuldigd zijn voor het 

feit dat zij een bijzonder rroeilijke keusu in zeer rroeilijke orrstandigheden op 

zich heeft willen nemen en dat ze die voortreffelijk heeft gedaano 

Het doet mij dan ook veel genoegen om te kunnen zeggen dat het hoofdbestuur 

besloten heeft om rrevrouw Windt ook de Thor:beckepenning uit te reikeno 

Mijnheer de voorzitter danes en heren een enkel woordo Ik ben hier uiteraard 

wel door verrast want ik heb deze job maar 4~ jaar gedaano Ik hoor getallen 

hier van 18 jaar en dergelijkeo Maar daarnaast heb ik vanmiddag even getwijfeldo 

Ik dacht van is dit nou werkelijk een liberale partij toen ik alle oprerkingen 

hoorde en de o:prerking juist over het funktioneren van een aparte vrouwenbeweging 

in de WOo 
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lk heb even getwijfeld aan het liberalisneo Het is nu niet helenaal neer terug 

gekonen naar ik beschouw deze J;enning mijnheer de voorzitter als een erkenning 

aan de organisatie als zodanigo Het is niet mijn beweging geweest, naar het is 

vooral het zijn al die vrouwen die constant in de weer zijn voor de VVDo 

En ik geloof dat daar af en toe ook in deze partij geloof ik een beetje neer 

aandacht voor zou rroeten zijno Maar toch ik dank u voor de onderscheiding en ik laa1 

hem gaarne bij de vrouwen achtero 

In dat afgelo];en jaar danes en heren zijn er twee hoofdbestuursleden uit het 

midden van het hoofdbestuur verdweneno Dat waren de heer Schrootenboer en de heer 

Bekkers, Drente en Linburg e lk denk dat je wel zonderneer kunt zeggen dat beide 

heren een heel pregnante rol ges~ld hebben in het hoofdbestuur e Beide ieder 

op hun eigen wijzee Ze hebben voortreffelijk opvolgsters ik zal daar direkt 

nog wat over zeggen, naar we zijn toch van nening dat ze wat te vroeg uit het 

hoofdbestuur zijn gegaane Schrootenboer nuchter kort en zakelijkó 

Bekkers toch rret een wat neer flanboyante benadering passend ui teraard terzaak 

bij de linburgse cultuuro Beide heren denk ik die zijn van een dergelijke, hebben 

dergelijke capaciteiten dat we ze ongetwijfeld in de partij nog weleens terug 

zullen konene De heer Schrootenboer zit al in de statenfraktie van Drente en de 

heer Bekkers zal ongetwijfeld in zijn nieuwe regio zodanig capaciteiten ten toon 

spreiden dat die regio daar op een gegeven ogenblik daar dankbaar gebruik van 

zal makeno We hebben welkam geheten rrevrouw Bregman Kaats voor Drente en rrevrouw 

Koenen Faasse uit Linburge Even een klein grapje vorig jaar hebben we afscheid 

genenen van rrevrouw k.oenen toen zij aftrad als vertegenwoordiger voor de vereniging 

van staten- en raadsleden in het hoofdbestuur e Maar zie ze is weer terug en wij 

zullen ongetwijfeld veel aan haar bijdrage hebben. Dames en heren ik zou thans 

aan de heer Voo:rhoeve willen vragen of hij de gestelde vragen zou willen 

beantwoordene 

Dank u zeer mijnheer de voorzittere lk hoop dat dat hier van deze plaats rrage 

Dan kan ook de collega uit de eerste kamerfraktie van dezelfde microfoon gebruik 

maken en een punt beantwoorden wat weer aan zijn adres was gericht. 

Ten eerste de heer Delvaux vroeg wat de fraktie vindt van rapporten over nogelijke 

inzet van nederlandsemilitairen in burgeronlustene Hij zei dat daaruit blijkt 

of althans dat begreep ik uit zijn woorden dat nederland de militairen daar even

zeer niet voor zijn opgeleid als bijvoorbeeld de israelisch.e militairene Die 

rapporten die kan ik niet dus ik kan zijn vraag niet goed beantwoordene 

Maar ik zou ze wel graag willen zien e En als de heer Del vaux de fraktie eraan kan 

helt:en dan zullen wij ze bestuderen en collega Ploeg zal hem dan een atrMoord zender 
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De holeede vraag was of hareseksuele leerlingen van school kunnen worden veJ:Wijderdo 

Het antwoord is korholeg nee o 

. Dat blijkt ook heel duidelijk uit het wetsonh-/erp gelijke behandelingo Van 

dezelfde vragensteller was de vraag of lesbische en hareseksuele paren kinderen 

kurmen adopteren dan wel dat het verbieden daarvan of het verbieden daarvan 

niet onliberaal iso Daarvan wil ik het volgende zeggen. Bij adoptie noet 

centraal staan het belang van het kindo Fen kind heeft een stabiele enotionele 

thuissituatie nodigo En bij adoptie rroet die situatie aan hoge eisen voldoeno 

Dat rroet worden onderzocht zonder te discriroinereno Ik sluit het beslist niet 

uit dat om naar een voorbeeld te noerren h-/ee sanenwonende vrouwen die een 

zeer hechte en stabiele thuissituatie hebben een geschiktere thuissituatie 

hebben dan om het extreem te noerren .een traditioneel gezin waar de ouders 

vechtend over straat rolleno Waar het mij dus om gaat is de stabiele thuis

situatieo Dat zal in het algeneen toch de gezinssituatie zijn zoals wij die 

kennen naar die noet dus aan hoge eisen voldoen·o Het belang van het kind voorop 

niet discrimineren naar hoge eisen stelleno Vervolgens was er een vraag 

over het ondeJ:Wijs en de betekenis van verandering bijvoo:rbeeld de wet op 

de basisvorming voor het onde:rwijs in vreemie taleno Het standpunt van de WD 

fraktie is dat het onde:rwijs in vreerrrle talen niet mag verminderene Er zijn hier 

vanavond al redenen genoem:l bijvoo:rbeeld de europese eenwording, de internationa

lisering van de maatschappij waaruit juist eerder de noodzaak voor rreer onder

wijs in vreemie talen blijkto Bij de wet op de basisvorming zoals die van 

regeringszijde is voorgesteld blijven h-/ee vreemie talen verplichte Voor HAVO 

en VVD-diploma zal blijven gelden minstens onde:rwijs in drie vreerrrle taleno 

En overigens is de WDfraktie van rrening dat er zeker niet getornd kan worden 

aan het voortbestaan van het gynmasilliDo Of zoals een van de klassiek opgeleide 

fraktieleden mij toeschoof ooooooooooooo 

Mijnheer Voo:rhoeve misschien zou u het kunnen vertalen voor de HBSrrensen onder 

ons en daar hoor ik zelf ook bij o 

Die vertaling had ik reeds gegeven toen ik zei en overigens ben ik reeds van 

rrening dat het gymnasium noet blijven voortbestaano 

Dan de vraag ook over onde:rwijs wat de WDfraktie vindt van lum sum financiering 

van scholeno Dat vinden wij in wezen een goede zaako Wij vinden dat de voorstellen 

in het bijzonder onh-li.kkeld door staatssecretaris Ginjaars Maas precies de 

richting ingaan die wij willen rreer eigen veranh-/oordelijkheid voor school en 

schoolbestuur voor de inrichting en het beheer van de onde:rwijs dat zij verschaff~ 
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Vervolgens heeft nevroUW' Bakker de vraag gesteld waarom het zo lang duurt 

tot de nieUW"e wet op de ter beschikking stelling van de regering in werking 

treedte Jk kan haar nareens collega Korthals needelen dat de algenene naatregel 

van bestuur over de rechtsi;OSitie van de TBRgestelden klaar iso In de t\veede 

kaner is inmiddels een verbetering van die TBRNet aangenoneno Een novelle ligt 

nu in de eerste kaner en nadat de eerste kaner hem heeft behandeld kan die 

in werking tredene Dan heeft de heer Beetstra gevraagd naar het standpunt van de 

WDfraktie over de bouwsubsidies o Al jarenlang lang voordat er sprake was 

van een bouwenquette heeft de WDfraktie, in het bijzonder de heren de Beer 

of de heer Lauksternan het standpunt verlmndigd dat objectsubsidies geleidelijk 

rooeten ONrden afgeschafte Daarom is ook 6 jaar geleden een begin gemaakt net de 

jaarlijkse optrekking van de aanvangshuur van nieuwbouwwoningene Het probleem 

net objectsubsidies is van reeds gebouwde woningen dat aangegane contractuele 

verplichtingen niet eenzijdig op de korte tennijn kunnen worden venninderd door 

het rijko Daarom rooeten systenatisch de huren iets worden verhoogde Iets neer 

dan uit hoofde van de boUW'kostenstijging nodig zoo zijne Met als bedoeling dus de 

gigantische last aan objectsubsidies die de avemeid nu nog m:Jet neetorseno 

Een enonre last ook in de jaren 90 die wij nog steeds danken of ik m:Jet zeggen 

te wijten hel:i:>en aan het kabinet den Uylo Alleen dan kan die last worden venninàerd 

Overigens heeft de WDfraktie in het debat over de boUW"enquette in het bijzonder 

de heer Bolkestsin juist op dit probleem gewezen en zich ook hier kritisch uitge

laten over de vo:rtrgeving van bepaalde boUW"subsidieregels in het verledeno De 

heer Meijeraan vroeg mij althans die suggestie lag een beetje in zijn vraag 

of de bewindslieden niet wat teveel in het bui tenland waren en wat neer op de 

eigen winkel m:Jesten passen en zich neer net het eigen nanagenent m:Jesten 

bezig ho'lrleno Jk wijs er op dat juist door de europianisering van het beleid 

er ook voor een bewindsrran buitengewoon veel vergaderingen buiten .Nederland zijno 

In toenereende mate Oirdat de europese besluitvonning plaats vindte Er zijn in het 

kader van de ministerraad al bepaalde regels afgesproken over de reizen naar 

verdere landeno Dat is naar mijn indruk beslist niet buitensporige .Wat het nana

genent over het departenent betreft heeft de WDfraktie bij nonde van de heer 

Bol.kestein in het debat over de bouwenquettes naar voren gebracht dat rranagenent 

het dagelijks nanagenent toch vooral de taak is van de leiding van het departenent 

op anbtelijk gebied dus de secretaris generaalo Overigens is het de minister die 

politiek aanspreekbaar isoOP managenente Dus de minister heeft het onder zijn 

politieke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er in goed nanagenent wordt 

voorzieno Het is niet de bedoeling dat de minister alle afdelingshoofden iedere 

dag zelf bij zich in de kaner heefto Hij hoort zich net de politieke hoofdlijnen 
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De heer Meijeraan zei terecht dat het woord controleren door de tweede kan:er en 

door de eerste kan:er niet rroet worden opgevat als to rontrol gaan beheersen., 

We noeten inderdaad en ik geloof dat dat een ondenre:rp is van liberale staatkunde 

ervoor zorgen dat de volksvertegenwoordiging zich niet net beleidsvoering gaat bez~ 
houden, maar het beleid van de eJCecutieve noet controleren" En juist om de onbe

vangenheid van de volksvertegenwoordiging en het rontroleren van de regering 

te vergroten is het heel nuttig die verantw'oordelijkheden sche:rp en duidelijk 

te onderscheiden. Wij zijn er niet voor het voeren van een beleido Wij zijn er als 

rrede wetgever en om het beleid zoals dat wordt gevoerd te beoordelen" 

De heer Mei jeraan bracht ook het probleem van de VUT de vervroegde ui ttredings

regeling naar voreno Het is inderdaad zo dat die te duur aan het worden zijn" 

De VVD bepleit een overgang naar eerder het tegendeel van VUT narrelijk flexibele 

pensionering wat ook in toenemende mate door de hogere levensveJ:Wachting, de 

langere levensduur van nensen en dus ook de positieve kant van de vergrijzing 

het langer goed kunnen funktioneren wenselijk wordt" Flexibele pensionering" 

Toch worden door de overlleid nog een aantal vtJ'I'naatregelen genorreno Die hangen 

san:en net enige korte tennijnprablerreno Wat betreft de Vl1I'maatregel die speciaal 

voor onde:rwijs is ontwo:rpen de zogenaarrde OOPm-atregel waarde heer Meijeraan 

even verrreldeo De VVD heeft zich daar onder voorbehoud en slechts voor een jaar 

positief tegenover opgesteld ondat wij willen zien hoe dit uitw'erkt en ook 

willen zien dat het geen te dure maatregel wordto Vervolgens heeft de heer Meijer 

aan gevraagd naar ons standpunt terzake van de ve:rnogensbelasting o De fraktie heeft 

aan de staatssecretaris van financien de heer Koning gevraagd in een rapport 

uiteen te zetten wat de nederlandse situatie is op het terrein van de ve:rnogens

belasting in vergelijk net het bui tenlando Ook vanuit europees perspectief o 

Vanuit ook het oogpunt van hoe trek je kapitaal aan en hoe behoudt je talent 

in ons lando Dat ra:pport kamt dit jaar klaaro De heer de Grave zal zich dan nader 

net de regering over dit onde:rwe:rp verstaano En daar conclusies uit trekkeno 

Die kan ik nu nog niet trekkeno 1k wil u wel zeggen dat die natuurlijk op 

fiscaal gebied bepaalde prioriteiten rroet stelleno En de hoogste prioriteit 

heb ik gen.oend in mijn verllaal vanavond dat is het verkleinen van die wig 

bovenop het netto loono Om::lat je daar de beste effecten voor onder andere de 

ontw'i.k.keling van de werkgelegenheid van mag veJ:Wachteno 

Nog een andere vraag op onde:rwijsgebied betreft het tekort aan lerareno De heer 

van Veer uit Bladel heeft daarop gewezeno De VVDfraktie heeft pas nog vragen 

aan de regering gesteld over bepaalde tekorteno We hebben om een overzicht 

gevraagd van specifieke tekorten in het onàe:rwijs" Dat overzicht kamt naar 

alle waarschijnlijkheid volgende maando Wij zullen nader net de regering 
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rrogelijke maatregelen bespreken om die problenen op te lossene Wij bepleiten 

een bepaald, een beter carrierebeleid voor orrle:rwijse 1k wij u er wel op 

dat de problerren natuurlijk niet makkelijk zijn op te lossene Ten eerste 

. loopt de ontwikkeling van de onde:rwijssalarissen enigszins achter bij die 

van de anbtenarensalarisseno Vervolgens doen in bepaalde categoriën ik noem 

de econanieleraren is natuurlij~ concurrentie van de narktsektor hevig en 

dat verklaart bepaalde specifieke tekorten en dat verklaart ook waarom 

we echt een goed carrierebeleid zullen neeten ontwikkelene Makkelijk gezegd 

noeilijk gedaano Dan was er tenslotte nog een vraag over defensie 11 een pleidooi 

voor een beroetslegere Dat pleidooi neemt de fraktie niet over e We hebben 

NAVOverplichtingen die houden ook in dat wij niet alleen parate maar ook 

nobilisabele eenheden hebben onrla.t we in geval van grote internationale spanning 

grote aantallen in onze krijgsmacht aan de NAVO noeten kunnen bijdragene 

Daar kant nog een wat principieler argurrent bij o De nederlandse strijdkrachten 

horen naar onze opvatting hun wortels te hebben in de nederlandsebevolking 

en niet een gespecialiseerde groep te worden dat is altijd het standpunt geweest 

wat ook in het bijzonder de heer Ploeg heeft uitgedrageno Dan was er nog de 

vraag noet de WD neet die doe het zelf zaak niet een eigen voorpui hebben o 

Wel die hebben we, daar staat WD op en op die winkel aan de overkant staat 

gewoon Vroom en Deetrrane 

Dank u wel mijnheer Voorhoeveo 

Mijnheer Luteijno 

Voorzitter een vraag die aan beide frakties was gesteld maar in orrlerling overleg 

die ik zal beantwoorden vanuit de eerste kareer rret nane wat betreft neeten er 

geen parlerrentaire enquettes rret nane door de eerste kareer worden gehoudeno 

1k kan u zeggen dat wij daar als fraktie geen behoefte toe voelene In de eerste 

plaats wij hebben niet de roodzaak om ons beter te profilerene Dat is zelfs denk 

ik gezien onze positie die we hebben is dat zelfs ongewenste Ook staatsrechter

lijke 1k denk dat wij uitdrukkelijk nog eens neeten onderstrepen dat uitdruk

kelijk het politieke klimaat wat dat betreft bij de 2e karrer legte 

In de tweede plaats eerste kareerleden vervullen als regel elders een maatschaJr 

peli jke funktie e Dat is overigens ui tennate nuttig ook in de relatie tussen 

maatschappij en politieko Het betekent dat zij een beperkte tijdsruimte hebben 

voor het politieke bedrijf en dat betekent ook in de praktijk de praktische 

onnogelijkheid om een veelomvattende tijdsrovende parlerrentaire engquette te 

kunnen vervulleno En in de derde plaats misschien is dat politiek wel het 

belangrijkste de eerste karrerfraktie vindt dat parlerrentaire enquettes echt een 
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uitzondering neeten blijven en dat we ons politieke bedrijf zo dienen te 

regelen dat als regel de normale :parlerrentaire controle van tweede en eerste 

kaner toereikend is o 

Dank u wel mijnheer Luteijno 

Danes en heren zijn er vanuit de zaal nog nadere vragen te stelleno 

Er was daarnet een wat andere dane die vroeg of het antwoord op de wet 

gelijke behandeling nog zou kareno Ik dacht dat dat vergeten waso 

Dat dacht ik nieto 

Mijnheer Voorhoeveo 

Dat is verschaft tenzij u aan een andere vraag denkt die ik niet heb gehoord 11 

naar er waren naar twee vragen gesteld in het kader van de wet gelijke 

behandeling en die heb ik dacht ik behandelde 

Mijnheer Meijeraano 

Een verduidelijking voorzitter o Ik sprak niet speciaal van nensen in het 

buitenlando Bewindslieden buiten dat CC>Itpartirrent wat de voorzitter had geschetst 

net :narre ook in hun contacten ten nacht en ontij net nediao Contacten die op 

een manier gevoerd worden waarvan ik denk daar krijgen onze reguliere volksvertegei 

woordigers de kans niet voor en als ze de kans zouden krijgen dan krijgen ze 

hem een week later paso En dat is iets wat dacht ik ook bij het publiek nog 

weleens wat valto Het managenent behoort tot de politieke verantwoordelijkheid 

maar wat er aan begrotingstechniek en aan rranagenent de laatste tijden nankeert 

het is geen vraag aan de kanerfrak tie eigenlijk naar die neet dan toch de regering 

controleren dat doet wel afbreuk dadlt ik aan wat den Haag voor ons betekento 

En verder heb ik daarnet de politieke conference van u zeer geroemio Ik hoop 

dat we die nog zeer veel zullen horen en ik geloof dat de heer Luteijn ook al 

een beetje in die richting gaato 

Mijnheer Voorhoeve nog reagereno 

Nee dank u ik neem kennis van deze oprerkingen van de heer Meijeraano 

Voorzitter ik sta in dubio dat is voor de niet gymnasiasten in twijfelo Als 

propagandist van de kartercentrale werd er aan ne getrokken om:lat er inmiddels 

een feestje wordt gebowd hiernaast en dat is ook niet voor niks o 
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Maar ik heb toch nog een stokpaardje waar ik toch nog heel even op terug wil 

korreno Die zorg omtrent de lum sum financiering is natwrlijk niet voor nikso 

En gezien de laatste cijfers en getallen die eruit zijn kooen rollen zijn er 

. toch heel wat rrensen bang dat· dit een soort van verkapte nieuwe bezuinging 

is dat het budget wat de scholen krijgen toebedeeld er altijd nog net iets 

lager uit zal gaan zien dan het nu ondertussen eigenlijk al te weinig iso 

En ik hoop eigenlijk van de bewindslieden en de rrensen van de fraktie te 

horen dat we die zorg in ieder geval niet hoeven te hebben want ik denk toch 

dat het h-el belangrijk iso OVerigens de noderoe vreemie talen in de basistabel 

gaan we er toch op achteruit in zijn totaliteito In zijn totaliteit krijgen 

wij minder uren voor noderne vreemie taleno 

Ten eerste is het niet zo en ten tweede als het wel zo zou zijn zou de VVD 

fraktie het weer verandereno 

Ja naar goed het gaat erom dat werkgeversorganisaties en zo die reageren niet voor 

niets hier opo Hoe dan ook zal er toch wel iets niet helenaal 

Mijnheer Voorhoeve nog hier op reagereno 

Nee ik denk dat ik de reaktie al heb gegeveno Wij letten hier zeer opo 

Juist vanuit europees perspectief o Moderne .vreende talenondei:Wijs maar ook 

klassieke talen blijft belangrijko 

Zijn-er nog andere o:prerkingen vanuit de zaalo 

Ja voorzitter graag. Ik ga niet over ondei:Wijs maar toch wel even in op het 

antwoord van de heer Voorhoeve over defensieo Hij zegt dat we NAVOverplichtingen 

hebbeno Ja zeker dat is bekend, maar ook de anerikanen en de engelsenhebben 

dat en die hebben sinds jaar en dag een beorpeslegero Via hun ooo nodellen 

schijnt het ook zo te zijn dat het goedkoper is o Ik wijs u er op dat een beroeps

leger laten we zeggen een rróderne krijgsnacht is denna.te gespecialiseerd dat 

een dienstplichtige in die luttele maanden dat kan ·bijbrengeno Ook de paraatheid 

en u zegt ja in geval van agressie dan is Nederland niet te verdedigeno 

Donweg het is zo je kunt het wel verdedigen dan kost het 2 miljoen doden of 

dergelijkeo En laatste argunent het noet geworteld zijn in de naatschappijo 

Ja het is echt niet zo dat beroepsrrensen helenaal geen contact hebbeno 

Dat is allenaal veranderdo Ik dacht dat het een oveiWonnen standpunt was o 
Dat was mijn reaktie dank u welo 
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Ja in ben het toch niet net u eenso Ten eerste heeftnederlandeen andere 

positie in de NAVO en een heel andere geografische liggingo Wij hebben tot taak 

. en net enige trots verrreld ik dat weleens in gesprekken net college uit 

NAVOlanden die ons voordurend bekritiseren dat we te weinig aan defensie doeno 

We hebben tot taak om binnen 48 uur ruim 300duizend. soldaten te kunnen leveren 

voor de verdediging van west europao Dat kunnen we oorlat we in Nederland een heel 

goed dienstplicht en rrobilisatiesysteem hebben uitgewerkto Dat in de verenigde 

staten de dienstplicht is afgeschaft is geen voorbeeld om na te volgeno En hetzel:fá 

geldt voor Engelando Fen beroepsleger is duur en kleino Bepaalde landen die een 

heel andere geografische p:>sitie hebben en bijvoorbeeld niet zonn groot pac in 

duitslandhoeven te verdedigen als de nederlanders kunnen daar serieus over 

denken maar het is geen verstandige benadering voor nederlando 

Fen laatste keer o 

Is het dan niet rrogelijk een herove:rweging te plegeno Ik zeg ni-t dat je neteen 

rroet overgaano Dat is eigenlijk de vraago 

Het is onderzocht in Nederland al een aantal jaren geleden mede naar aanleiding 

van de ontwikkeling in engeland en de verenigde staten hebben we hiernaar 

gekekeno En de conclusie was voor Nederland niet doeno 

Zijn er nog andere vrageno Neeo Punten voor de rondvraago Dan denk ik dat 

we nu aan het einde van de vergadering, langdurige vergaderdag zijn gekaneno 

Ik denk dat we goede vergaderdag hebben gehado Ik wens u zo direkt nog een aantal 

prettige ureno Er is levende muziek er zijn ook wat rustige hoekjeso U kunt ook 

gelijk gaan slapeno Prettige uren nog en een goede nachtrusto Om half tien 

precies gaan we verder o 

Ik heropen de vergadering de 41ste algenene vergadering van de WD o Aan de 

behandeling is punt 21 de behandeling van liberaal besteko De tekst van liberaal 

bestek werd gepubliceerd in vrijheid en denocratle van januario De noties werden 

aan de afdelingen en centrales toegezonden op 16 nei jolo Uit de noties werd door 

het hoofdbestuur op advies van de coomissie liberaal bestek ruim een 200 

geselecteerd voor de behandelinga In vrijheid en denocratle van februari is 

bovendien nog gepubliceerd in nauw overleg net de Telderstichting het rapport 

liberalisme en speurtocht naar de filosofische grondslagene Te laten dienen 

als achtergrondinformatie ten behoeve van de discussie over liberaal bestek o 

In vrijheid en denocratle van mei werd een artikel overgenerren van de heer 
Rosent-hr~l _ 
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De publicatie van de Telderstichting danes en heren laat ons daar volstrekt 

duidelijk over zijn staat thans dus verder niet ter discussieo 

Voordat wij net de behandeling van liberaal bestek beginnen is het misschien 

goed toch nog enige woorden te wijden aan de status en de procedureo Jk heb 

daar gisteren al verschillende nalen aandacht aan gegeveno Jk denk dat het 

misschien goed is om dat toch nog even in kort bestek te herhaleno 

Conmissie liberaal bestek is ingesteld om een discussienota te maken voor 

de partij an een interne discussie op gang te maken op gang te krijgen over 

de wijze waarop de WD in de jaren 90 tegenoet zal tredeno Het is heel duide

lijk bedoeldo Steeds van het begin af aan als een discussiestuka Het is nooit de 

bedoeling geweest dat het een verkiezingsprogranma zou zijn noch dat dat stuk 

na een behandeling in de partij zou worden herschreveno Duidelijk een basis voor 

discussie in de partijo Dat noge ook blijken uit het ·feit dat er geen anendenenten 

op de discussienota's zijn ingediend naar uitsluitend noties over de dis

cussienotao ]k denk dat het goed is om dat nog eens even heel goed te stipulereno 

En dat brengt mij op het volgende punt er zijn over die status en die procedure 

nogal wat noties ingedierrlo 

U vindt die in de twee blauwe boeken op blz 1 o 

Verantwoordelijk voor beslissingen over status en procedure is het hoofdbestuur 

niet de conmissie liberaal bestek zelfo Veranhwoordelijk voor de wijze waarop 

liberaal bestel behandeld wordt is het hoofdbestuur o niet de conmissie liberaal 

besteko Waar ook liberaal bestek behandeld wordt is het hoofdbestuur o Niet de 

conmissie liberaal besteko De conmissie liberaal bestek is uitsluitend verantwoor

delijk voor de inhoud van de discussienotao En dat betekent danes en heren dat 

u thans nog achter deze tafel ziet het dagelijks bestuur om net de algenene 

vergadering te discussieren over de ingediende noties net betrekking tot de 

status en de procedure van het liberaa,l besteko In vrijheid en denocratle van 

aprilnei 1988 vindt u een bijlage genaami handleiding ten behoeve van de gang 

van zaken op de 41ste jaarlijkse algenene vergadering en dan op blziV staat de 

nota inzake het hoofdbestuur inzake die status en procedureo Er staat in kort 

bestek in wat wij zonet gezegd hebo Wij zijn dus van maning dan warmeer de alge

nene vergadering zou instermen net de zienswijze ~ zoals die door ons 

naar voren is gebracht dat dan er geen behoefte neer is aan de behandeling van 

de noties net betrekking staat tot de status en procedure van het liberale 

besteko En daarom danes en heren wil ik nu in eerste instantie de discussie 

open stellen over die status en procedure en dan kunnen we kijken hoe we daar 

tot een zinnige beslissing zouden kunnen konene Wilt u steeds uw naam zeggeno 

Nieuw stenbureau net dankzegging aan het stenbureau wat er gisteren is geweesto 

En ik wil u voorstellen daarin te benoenen de heer Toornvliet in Sono 
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De heer Gillen van Bleurcam uit Krimpen ad LJsselo De heer Graatsema uit 

Dalfsen, nevrouw van Zandbergen uit Starkelam en nevrouw Gonda Wijland uit 

Utrecht en de laatste tevens als voorzitter der conmissie o Als u da.anree 

instemt dan zou ik graag de leden van het stenbureau willen verzoeken om 

thans reeds achter mij plaats te nerreno Goed de discussie is op:mo 

Mijnheer de voorzitter mijn naam is Bakhoven en ik kan uit de kaJiercentrale 

den Haag o De kaJiercentrale den Haag die ondersteunt u graag in uw streven 

de behandeling te beperken tot 250 geselecteerde noties o Wij hebben liever 

een goede discussie over 250 noties dan een negere discussie over tuim 2000 

noties. Het HB heeft zich ook zeer tolerant opgesteld tegenover nensen die 

toch andere noties dus niet geselecteerde in discussie willen brengeno Ik hoop 

dat nierrand daar gebruik van rraakto Als er een begint dan volgen er neteen 

andere en dan zitten we toch weer net 2000 notiese Ik roep dus eigenlijk op 

tot zwijgen over die niet geselecteerde noties 17 naar dat betekent niet instemninge 

Om dat zwijgen nogelijk te rnaken noet toch het hoofdbestuur een passage in de 

nota over de status herroepene Het hoofdbestuur stelt dat tekstgedeelte van een 

liberaal bestek die niet door het aanvaarden van een notie zijn gewijzigd de 

richtinggevend zijn voor het verkiezingsprogranma 1990 e Dat zou dus inhouden 

wie zwijgt stemt toeo De kaltercentrale den Haag stelt dan ook voor om de 

passages in liberaal bestek die niet in discussie zijn geweest en waarover "Wel 

noties zijn ingediend dezelfde status te geven als de niet behandelde noties., 

Geen status duso Dit naakt het nogelijk het hoofdbestuur te volgen in zijn 

streven om de discussie tot 250 noties te beperkeno Dank Uo 

Oostwomer uit Lelystado 

Mijnheer de voorzitter ik heb vorig jaar in nei in Leeuwarden het woord gevoerd en 

toen heeft u mij min of neer de nond gesnoerd om een voorstel te doen dat ik een 

gesprek zou hebben net het dagelijks bestuur van de partij en daar is niets 

van terecht gekoneno Ik heb alleen een gesprek gehad net u en de heer vd Bergo 

Ik acht het "Weinig zinvol om hier nu liberaal bestek 90 te gaan bespreken en 

daarvoor wil ik eerst een voorstel van orde indienen dat neerdere prominente 

figuren uit de partij allerleerst geroyeerd wordene 

Mijnheer de voorzitter dat ik bij mijn eigen partij geen gehoor gekregen heb 

dat heeft geleid en ik heb verleden jaar ook al een brief voorgelezen die was toen 

gericht aan minister de Koning toen die kabinetsinfo:r:rrateur was o Deze brief 

heb ik 11 april gestuurd naar de secretaris van het CDA die mijnheer Breimer die 

was hier gisterenavond nog o 
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Na de uitzending voor de politieke partijen voor het mA van 20 januari jolo 

zegde ik u telefonisch toe dat ik u ter bestudering een aantal bescheiden uit 

mijn dossier zou toezenden om:lat mijn eigen partij mij geheel in de steek laato 

. Om procedurele financiele en persoonlijke redenen kan ik daar nu pas aan 

voldoeno Volgens de advocaat waar ik door de vroegere minister van sociale 

zaken, volksgezondheid drso Boersma. naar was ve:rwezen naar niet in de gelegenheid 

was mijn recht te bepleiten ben ik in brieven van het kabinet der Koningin 

o o o o o o o o o o o Een veelheid en infornatie kunt u putteno 

Voorzitter mag ik een punt van orde tussendoor o Ik geloof niet dat de vergadering 

dit wilo 

'VÈ hebben de tijd veel harder nodigo 

Mijnheer Oosilrlouder ik noge u verzoeken u even terug te trekken net nevrouw 

Bakker en de heer vd Berg voor overlego 

Ik geloof dat mijn elient van oordeel is dat mijnheer Coswouder van oordeel 

is dat hem grof onrecht aangedaan is en dat hij neent dat daar in de partij 

niet voldoende aandacht aan besteed is hoewel hem dat toegezegd is en dat hij 

hier op het ogenblik zijn beklag naar voren wil brengeno Ik heb hem gezegd dat 

i s geloof ik niet het juiste ogenblik maar ik neen dat mijnheer straks toch 

de gelegenheid noet hebben om net enige uwer zijn bezwaar naar voren te brengeno 

Ik denk nevrouw Bakker dat dat ongetwijfeld nogelijk iso 'VÈ praten nu over liberaal 

besteko We hebben inderdaad vorig jaar een gesprek gehad net de heer Oostwouder 

naar ik denk dat het niet erg sinpel is om daar thans verder op in te gaano 

'VÈ discussieren nu over liberaal besteko We kunnen aanstonds weleens nog een kort 

overleg hebbeno 

Meijeraan. 

Voorzitter ik ben het inhoudelijk helemaal eens net de woorden van de heer Bakhoven 

Het is alleen janroer dat die woorden nou ve:rwoord zijn in een notie die niet 

geselecteerd is en daarom zou ik daar toch de aandacht voor willen vragen en dat 

is dan toevallige:rwijze nog een notie van de karrercentrale den Haago Dus wat dat 

betreft bent u in goed gezelschapo Op blz 95 daar wordt uitdrukkelijk voorgesteld 

uitsluitend de door de vergadering aangenarren noties veroaal te aanvaarden en 

te hanteren als uitgangspunt voor een voortgezette gedachtenwisseling a Dat betekent 

dus dat daalDij de gedeelte van het liberaal bestek die niet in die noties 

zijn besproken niet in zijn opgenonen en ik dacht dat het in plaats van uw voor-
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stel wat te arrendeneren heel eenvoudig is om door het aarmerren van rrotie 95 

exact hetzelfde te bereiken maar dan in bewoordingen die zijn ingediend en dus 

deel uitmaken op verzoek van de vergaderagendao En verder hoop ik dat er straks 

nog gelegenheid is voor wat algenene oprerkingen over liberaal besteko 

Inh.ou:lelijk willen we dus precies hetzelfde, maar ik dacht dat het procedureel 

beter is cm dat te doen door een rrotie te aanvaarden zoals die is ingediende 

Mevrouv Meulenans van de ccmnissie cultuur en rred.i.ao 

lk wil een tegenovergesteld voorstel doeno In de inleiding is aangegeven dat 

ook over rroties die niet geselecteerd zijn het woord gevoerd kan wordemo 

Dat daar de vergadering een uitspraak over kan doen. lk kan mij voorstellen dat 

voor de vergaderorde het plezieriger is om rroties die niet uitgeselecteerd 

zijn om ook niet te behandelene lk zit alleen net een probleem de ccmnissie 

cultuur en nedia die heeft in haar conmissie een andere visie gebracht en inge

bracht waar zij gr-ag de nening van de algenene vergadering van wil horen net narre 

arrla.t nu ook de ccmnissie hebt verzocht om nee te wetken aan het aandragen van 

bouwstenen voor het nieuwe verkiezingsprogranmao En waar de conmissie 

dus duidelijk haar liberale visie heeft neergelegd voor toekanstig cultuurl:>eleid 

denk ik dat het heel belangrijk is dat daar wel een uitspraak over gedaan 

VJOrdto Dus als er uitzonderingen over gedaan VJOrden ik zou dat in ieder geval 

straks aan de orde willen stelleno 

Dat kunt u altijd doeno 

Mijnheer Delvauzo 

Mijnheer de voorzitter ik had graag toch nog iets neer vernaren niet over 

de status maar wel over het lot van rroties die niet geselecteerd zijn en niet 

behandeld rrochten wordeno lk heb geprobeerd achter de selectiecriteria te 

konen en geprcbeerd die ook te volgen doordat bijvoorl::>eeld bij 12 rroties over 

eenzelfde onde:rwerp er een geselecteerd is o Maar er zijn toch ook wel niet 

geselecteerde rroties, onde:rwerpen die bij de geselecteerde helemaal niet aan 

de orde kareno Dat is verder niet cm ve:rwijten te maken ma.ar het zou 

natuurlijk voor de indieners van rroties die niet geselecteerd zijn waarvan zij 

zelf overtuigd zijn dat ze toch wel belangrijke onde:rwerpen raken een gerust

stellende gedachte zijn als ze wisten dat die rroties ergens nog aandacht 

zouden krijgen bijvoorbeeld wanneer de conmissie Toxopeus straks er nog eens 

naar zal kijken net aandacht voor gedachte die wellicht waardevol zouden zijno 

Met andere woorden verdwijnen die rroties dan bij het oud papier of wordt er 

nog eens naar gekekeno 
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Ik denk dat dat van belang kan zijn voor de beslissing om te berusten in niet 

behandeling hier ja dan neeo 

Mijnheer S.Varto 

Ja mijnheer de voorzitter ik begrijp uit uw toelichting dat het liberaal bestek 

een discussiestuk iso Een stuk van een aantal leden van de partij en dat het 

dat ook blijfto Het stuk dat niet door deze vergadering kan worden gewijzigd 

oorlat anendenenten niet zijn toegelateno Ik vroeg ne alleen even af wat ik dan 

noet net die zinsnede in uw stuk dit tekstgedeelte van de nota die niet door 

het aanvaarden van de notie zijn gewijzigdo Als ik het goed begrepen heb dan 

wordt er in de tekst geen enkel gedeelte gewijzigd oorlat wij de noties aa.nnenen 

uiteraard naar aanleiding van het bestek,· maar het bestek zelf blijft ongewijzigdo 

En ik denk daarom dat mijnheer van Bakhoven erg veel gelijk heeft als hij zegt 

je noet er nu wel zeker ook naar bui ten toe duidelijkheid sche:ppen over waar wij 

als partij staano want ik heb er zelf ook niet zonn zin in om elke keer aan 

nensen te noeten uitleggen nee dat liberaal bestek dat is geen stuk van de VVD 

dat is een stuk waar we over prateno Straks konen de besluiten van de algenene 

vergadering en die zijn :rraatgevendo Ik denk dat het dan duidelijker is om te 

zeggen de besluiten van deze algenene vergadering die zijn :rraatgevendo Een 

liberaal bestek is alleen maar een aanleiding geweest voor die beslui ten en 

wellicht als interessante bijlage bij die besluiten maar waar het om gaat is 

wat deze algenene vergadering uitspreekto In dat opzicht heb ik toch wel 

noeite net het voorstel van mijnheer Meijeraan want het stuk van den Haag spreekt 

uit dat wij nog een voortgezette gedachtewisseling gaan hebbeno Ik denk dat we net 

deze vergadering de discussie over het bestek ook noeten afronden zodat we 

inderdaad over kunnen gaan het konend jaar net· een discussie over het verkiezings

progranna. over de europese verkiezingen, voor de tweede karrerverkiezingeno Maar ik 

denk niet dat het liberaal bestek als een soort wolk boven de narkt noet blijven 

hangeno Ik denk dat we hier vandaag als partij ook duidelijkheid noeten scheppeno 

Korthuis Rotterdamo 

Het voorstel wat door de karrercentrale den Haag is gedaan om te konen tot een 

beperking in de behandeling om alleen de 250 geselecteerde noties te behandelen 

is op zich zeer synpatiek maar ik heb geconstateerd dat bij het doornenen van 

alle noties dat de 250 geselecteerde niet de grote lading van alle 2000 noties 

dekken en daarom wil ik toch er op nadrukken of voorstellen dat het in ieder 

geval nogelijk blijft om ook noties te behandelen die ook niet bij de 250 

geselecteerde zijn en die onde:rwerpen behandelen of grote lijnen behandelen die 

ook inhou:lelijk niet in die 250 noties zitteno 
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Want je blijft anders inderdaad zitten net stukken zoals eerder gerrenoreerd is 

die helemaal niet neer aan de orde kurmen korren onrlat ze niet in die 250 

inhoudelijk zijn opgenorreno 

Bruekers karnarcentrale Linburg o 

Th. denk dat het ons past heel even bui ten de vergaderorde te tredeno Th. zou 

graag vanuit het li.rrburgse onze voorzitter de heer Ginjaars een aantal onder u 

is dat bekend een aantal niet willen feliciteren net zijn verjaardage 

Th. dank u zeer voor deze huldeblij en ik moet u eerlijk zeggen dat de discussie 

gisteren feitelijk door mij ook een beetje is aangevoerd hoewel u dat allemaal 

niet wist als een nooi cadeautje voor mijn verjaardag en ik hoop dat de discussie 

vandaag net zo zal zijno 

Breukerse 

Wellicht mijnheer de voorzitter kunt u nog een aantal vrije uurtjes hebben op 

uw huidige verjaardag als u en de vergadering gevolg geeft aan de -rief van de 

kafiercentrale Li.rrburg die u en alle afdelingen in dit land hebben bereikt en 

ik zou kort en daar heb ik behoefte aan toch deze zaak nog even toelichtene 

Wij staan midden in om het woord van Lubbers ma.ar eens te gebruiken in een 

groot karweio Wij hebben de moed gehad net elkaar om in discussie te gaane 

De conmissie Geurtsen heeft ons daartoe het liberaal bestek op tafel getoverd 

en vervolgens is nagenoeg het hele land driftig aan de slag gegaan en nagenoeg 

op elke bladzijde bijna elke punt en karrma zijn noties tot ons gekOirene 

Wij in de kafiercentrale Li.rrburg zijn van rrening dat wanneer je aan zo u n groot 

karwei begint niet het tijdstip van oplevering belangrijk is echter de kwaliteit 

van het werk die je uiteindelijk aan de partij en aan de kiezers in dit land 

die eindelijk eens een keer willen weten welke richting de WD op gaato 

Wij vinden dat u geen recht doet aan het vele werk van de conmissie Geurtsen en 

aan de ma.ssa werk verricht door vele afdelingen door nu wellicht geforceerd 

deze zaken door een vergadering te sturen o Wij vinden daarom vervolgens en 

dat staat verwoord in onze brief dat het recht zou doen aan dat 

vele werk en ten goede zou korren aan het door ons aller beoogde eindprodukt 

om het liberaal bestek de behandeling daarvan uit te stellen naar een 

later tijdstip vervolgens een alle noties te veiWerken in een nieuw duidelijk 

verhaaL Dat te behandelen in een besloten partijraadsvergadering en vervolgens 

terug te korren in een centrale vergadering bijvoorbeeld in het najaare 

Wij denken, wij zijn er bijna van overtuigd dat dat de kwaliteit ten goede 

komt en recht doet aan het vele werk dat door eenieder van ons verrichte 

Dank u wele 
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Voorzitter dank u vannorgen is bij u binnengekenen een notie over deze zelfde 

procedure o Die notie heeft direkt te naken net een procedurevoorstel van het 

· hoofdbestuur en ik zou u willen verzoeken die in behandeling te nanen en naast 

de procedurevoorstel aan de vergadering voor te leggeno 

Misschien kunt u hem even oplezeno 

Dat wil ik zeker doen voorzittere 

De algerrene vergadering van de WD bijeen op 28 nei te Velthoven constaterende 

dat liberaal bestek de beoogde politieke discussie heeft losgemaakt gelet op het 

feit dat het onrrogelijk is de intergrale tekst van de nota volledig te besprekene 

Concluderend dat de partijdiscussie over deze nota na deze vergadering zal zijn 

afgerond spreekt als haar nening uit dat als resultaat van de discussie omtrent 

liberaal bestek alleen uitspraken van de vergadering zullen dienen als beUNstenen 

voor liberalen voor verkiezingsprogranma' s en het eventueel te vernieuwen libe

raal manifest en gaat over tot de orde van de dag o 

Mijn naam is o o o o o o afdeling Al{ilen ad Rijno 

De afdeling Althen ad Rijn deelt de nening van het hoofdbestuur op een punt dat 

is een beperkte behandeling van de geselecteeerde noties onwille van de tijdo 

De andere nening van het hoofdbestuur dat die noties niet zoudennoeten ver

werkt in een nieuw stuk deelt de afdeling niet en daarom vraag ik aandacht voor 

de notie die onze afdeling heeft ingediend op blz 47 staat waarin gevraagd wordt 

om de aangenerren noties te vex:werken in een nieuw uit te geven stuk dank U a 

Meijeraano 

Voorzitter ik dacht dat het nuttig was voor enige algerrene beschouwinga De tijden 

veranderen en de nensen net heno Dat hebben we gisterenavond ook al een keer 

gezegd of gisterenmiddag maar ook de geschiedenis herhaalt zicho wat dat betreft 

zou ik graag willen en ik denk vele net mij in deze zaal dat de geschiedenis 

van gisterenavond zich herhaalt en dat u de vergadering vraagt om in deze 

zaal die toch al zo bedompt is niet te roken a 
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De geschiedenis herllaa.l.t ziche Het lilieraal manifest nocht niet worden een 

pa.rtijrpogranma naast het verkiezingsprogranmae Het noest blijven een geinspi:reerde 

toekoostvisie van de stuurgroep buiten verant:lNOordelijkheid van het hoofdbestuur 

. opgestelde Als zodanig is het verbaal aanvaard en blijft het ongevJijzigd wat het 

was en iso Dat is een citaat uit 1973 voor een toenmalig lilieraal manifest dat 

u niet als voorzitter maar ik dacht persoonlijk nog wel bekend waso Dat is aanvaarà 

verbaal aanvaard als basis van beraado En daarna hebben we er nooit neer wat 

van gehoorde Voor de nogal 17 nee dat is niet het lilieraal manifest uit 81 daar 

hebben we ook nooit wat van gehoord11 maar dat is wel aangenorceno Maar dit van 73 

is verbaal aanvaard als basis voor beraade En de geschiedenis schrijven dat 

is altijd noeilijk, dat hebben we gisteren· ook een paar keer generktv dat hebben 

we opgenerkt in de stukken die ons schriftelijk zijn ve:r:wordeno Dat is weleens 

wat selectief 17 maar ik heb ree bijzonder ve:rwonderd over het feit dat het nooit 

de bedoeling zou zijn geweest om lilieraal bestek als zodanig te schrijveno 

Want ik citeer nu uit een veel recenter vrijheid en denocratle van februari 

88 blz 5 voor het lilieraal bestek er uiteindelijk uit kant te zien weten we 

eind mei na de algenene vergadering in Veldhoven en ik ei teer uit de 

mededelingen van het hoofdbestuur in vrijheid en derroeratle van septenber 87 

over de procedure lilieraal bhstek 90 punt 6 27 en 28 nei wordt door de jaar-

lijkse algenene vergadering de inhoud definitief behandeld en eventueel goed

gekeurde Dat was een vooruitziende blik dat woord eventueelo En punt 7 een 

eindredaktie zal de tekst voor definitieve publicatie gereed makeno Zoals u daarnet 

al heeft generkt heb ik er alle vrede nee dat we beslui ten om dat niet te doen 

naar ik geloof dat het dan juist was wat ook blijkt uit de vergaderstukken van 

het hoofdbestuur uit die tijd onjuist om te stellen dat het nooit de bedoeling 

zou zijn geweest om lilieraal bestek te maken als een inspirerende toekoostvisie 

en alles wat dies neer zeio Dat is heel duidelijk gesteld de cx::mnissie werkte 

niet zonder duidelijke opdracht die had een heel duidelijke opdracht zei het 

in hoofdlijnen beperkt van omvang sarrenhangend en in een eenvoudige klare taaL 

Het lilieraal bestek de prijs bedraagt thans per stuk 20 cento Bij afnane van 500 

exerrplaren of neer 10 centen per stuk, maar dat was dan uit 1963 en toen 

waren de prijzen iets anders, maar wi- noeten ons toch afvragen dacht ik voor

zitter wat wij willen en wat we kunnemo Sans herbaalt de geschiedenis zich dat 

zei ik al en laten we ons dan bij bestekken, bij verkiezingsprogranma n s en 

rranifesten goed bedenken wat de partij kost aan mankracht tussen haakjes rn/v 

aan mankracht aan geld en aan aanzieno En laten we ons goed beseffen dat we 

wezenlijk een geschikt produkt hebben om aan te bieden mijnheer Voorhoeve 0 s V en D 

doe het zelf winkelo Die tekst die ik daarnet voorlas van de opdracht aan de corn-
rn issie over eenvoudige klare taal en kort bestek wat de naam al zegt die zou 
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Die zou ontleend kwmen zijn aan een besluit dat de jaarlijkse algenene ver

gadering april 80 in Groningen heeft genomen de 54ste algenene vergadering als 

u dat wat rrocht zeggen door aanvaarding van de notie van de karrercentrale 

Haarlemo Die heeft toen een notie aangenomen net betrekking tot toekonstige 

verkiezingsprogranma' s en die notie nag ik graag aanbevelen in de aandacht van 

de heer Toxopeus en de zijneo Jk kan daar op- nog terug bij een ander punt van de 

agenda later o Maar eerst zou ik toch willen stellen dat we het bestek hebben 

bedoeld als een stuk watwe definitief zouden herschrijveno Dat we vroeger 

bestekken en rranifesten hebben gehad waar we als partij nooit wat nee hebben 

gedaan ongeacht of ze werden vastgesteld of nieto Dat we ons niet rroeten 

uitsrpeken of in 92 eventueel weer een bestek zouden willen of een rranifesto 

Dat we nu dacht ik klare taal kurmen spreken net de behandeling nu uit te 

stellen zoals Linburg heeft voorgstelde En dan· kom ik even op de doe het zelvers 

en de ledene De leden zullen veel rroeite gehad hebben zo ze al hebben geprobeerd 

an de stukken van de vergadering bij elkaar te krijgene De afdelingsvertegen

woordigers hebben nauwelijks een week de tijd gehad om zich te crienteren en 

de notie van Linburg die hebben we helemaal niet geziene Jk dadlt dat we niet 

rroeten uitstellen naar dat we en dan toch rraar net het besluit van blz 

95 waar de heer 5Wart niet helemaal heeft gelezen het woord bijvoorbeeld nag 

u wat mij betreft schrappen naar de strekking alleen wat we vandaag aanvaarden 

geven we als partij de conmissie Toxopeus nee voor een verkiezingsprogranma dat 

gemaakt rroet worden en voor de rest hebben. we een gedachtewisseling gehad en 

een discussiestuk gehad en dat was het dan o 

Wilders a 

Voorzitter de aandacht voor de strekking van een betoog neemt af naarrrate de 

lengte ervan voortduurte Dat was vorig jaar al zo dat is dit jaar nog steeds en ik 

denk dat dat ook in de toekoost zal geldene Waar staan we nue Vorig jaar ik heb 

er gisteren al op gewezen is er een notie unaniem· door deze algenene vergadering 

aangenaren die drie elenenten vroeg aan het hoofdbestuur o Dat was de visie, de 

boodschap dat was mamagenent en dat was de betrokkenheid van de ledeno 

Het eerste lid is nu in het geding o Daar is aangekondigd een visie op termijne 

De voorzitter heeft zelfs voordat deze notie vorig jaar aan de orde kwam al 

gesteld dat die visie gepresenteerd zou wordene Wij constateren nu dat er een 

visie is naar daar is een hele hoop nee aan de hando Daar kunnen we vreselijk 

over treuren, dat lijkt ne weinig zinvol vandaar dat we nu rroeten afspreken 

net z'n allen wat we nu denken te gaan doemo Er zullen nu in ieder geval 

bouwstenen niet de bouwstenen rraar bouwstenen rroeten worden gelegd waanree 



Band 13 

Blad 13o3 

werkers die hierna aan rroeten treden en dan denk ik aan de comnissie Toxo:peus 

aan de gang rroeten kunnen gaano Er ligt nu een notie door de heer Wigrpan vanuit 

de kareercentrale den Helder aan u voorgelegd en voorgelezen aan de zaal o Een 

praktisch punt misschien zou de tekst die zeer beknopt is op het ·bord kunnen 

worden neergezet dan heeft eenieder een overizhct daarvan en daar is uit

drukkelijk aan de orde dat wij ons baseren op de aangenarren noties die in deze 

vergadering worden behandeld en verder nergens anders neer over o 

Meijero 

Ja voorzitter ik denk dat het een heel praktisch voorstel is van Wigrpane 

lk denk dat het heel logisch ise lk kan mij niet herinneren dat ooit een p:>li

tieke partij is geweest die niet aangei'lOOEil noties tot een stuk heeft verheven van 

w elke aard dan ooke 

van der Stoel afgevaardigde van Bergen op Zooroe 

lk wilde mijn steun betuigen nanens mijn afdeling net het gezegde dat de heer 

Bakhoven en insterrming betuigen net de notie die door den Helder is ingediende 

lk wilde daar kort het volgende over o:prerkene Ook bij ons bestaat het grootst 

nogelijke begrip voor de p:>sitie van het hoofdbestuur toen er 2500 arrendenenten 

werden ingediende De procedure die nu is voorgesteld om er een aantal te bespreken 

andere niet lijkt ne onontkoonbaar o Wij zijn niet voor uitstel tenzij we non 

stop een week aan het vergaderen zijne Maar waar ik de nadruk op wilde leggen dat 

is nog eens bewezen de onhoudbaarheid de stelling van het hoofdbestuur dat 

alles rroet gezien worden als bouwstenen is de vraag die 4-5 sprekers voor mij 

werd gesteld ja maar mijn ingediende notie gaat die dan toch nee en is het 

toch een bouwsteeno Dat toont de onhoudbaarheid aan van die stelling van het 

hoofdbestuur want je kunt natuurlijk een conmissie niet opzadelen net allerlei 

tegenstrijdige noties en net uitspraken die net elkaar niet rijnen en dan 

zeggen maak er maar iets vane De vergadering rroet een duidelijke uitspraak doen 

en de enige uitspraak die ik dan doe dat zijn de noties en de uitspraken die je 

gedaan hebt en die je behandeld hebt en dat kan alleen maar een basis zijn om 

aan comnissies nee te geven om daar verder haar werk nee te doene 

Beetstra Apeldoorne 

lk denk dat het voorstel dat op blz 95 staat wat door de afdeling den Haag is 

ingediend een bijzonder praktische aanpak is om de discussie te bekortene 

We hebben die tekst voor ons" we hebben die tekst van zojuist ingediende notie 

niet voor ons o 
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Maar wat ik ervan gehoord heb behelzen die twee noties precies hetzelfde o het is 

niet ormogelijk na aanvaarding van een van die twee noties die als ienand dat net 

alle geweld toch wil niet geselecteerde noties aan de orde te stelleno Dus we 

. naken geen enkele discussie annogelijk o Ik stel voor die notie van den Haag 

in stenming te brengen en dan zo gauw nogelijk aan de echte discussie te 

beginneno 

Mijnheer de voorzitter om nu niet alle tijd over ordevoorstellen te besteden trekt 

den Haag de noties in ten behoeve van de notie den Helder o Ik vraag om stenming o 

Voorzitter net alle res:pect voor de notie den helder waar ik een eind in nee 

kan gaan zou ik toch een kanttekening bij willen plaatseno Uiteraard is het zo 

dat alleen aangenarren noties neegaan maar ik wil toch waarschuwen om net de 

conmissie Tozopeus laat ik het zo maar zeggen in die zin niet teveel te beknotteno 

Op het norrent dat je gaat zeggen alleen aangenarren noties worden neegenarren 

betekent het dan dat de rest van liberaal bestek voor de conmissie Tozopeus 

verboden gebied is of zoietso Ik begrijp dat niet helernaalo 

Bakker afdeling Haarlemo 

Ik noet u wel zeggen dat de notie vanuit den Helder de neest zuivere is 

die een algenene vergadering maar kan neneno Ik heb alle waardering over 

de werkzaanheden die de conmissie Geurtsen heeft gedaan o Ze hebben HiH:k in ieder 

geval die discussie losgemaakto Dat verwoord die betreffende notie o Het punt 

alleen is dat die conmissie een ofrlracht heeft gehandeld van het hoofdbestuur 

maar het hoofdbestuur zelf te kennen heeft gegeven we willen eerst de partij 

horeno Dat is op uw verzoek geweesto Dit heeft u ook ettelijke keren bek:lemt:oondo 

Ik denk dat dat ook een goede zaak is dat we nu in een stadium zitten waarin 

net nane de partij zijn uitspraken doeto Ik denk dat dat ook de beste basis is 

voor een conmissie Toxopeus an straks nee aan de slag te gaano Dat wil niet 

zeggen dat de heer Toxopeus alleen aan de gang kan gaan net de uitspraken van van

daag en ik denk dat er basismateriaal zat is ook vanuit het recente verleden om 

het een en ander te kmmen aanpakken o Ik verneld alleen maar een beginsel verklaring 

ik denk ook aan het oude manifest waarin ook voldoende uitspraken zijn die vast

gesteld zijn door de algenene vergaderinga Nou toegeveogd dan aan de uitspraken 

die er vandaag liggen op basis van een selectie en zonodig er een ui tb reiding aan 

ik denk dat we daarover straks een besluit kmmen nenen ik denk dat dat de 

beste basis is, maar niet een uitspraken die gedaan zijn door een conmissie 

en waarover de algenene vergadering zelf geen uitspraken heeft gedaan dat die 
min of neer ve:rheven zotrlen kunnen worden tot de beleidsstatus o 
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lk. denk dat dat niet helemaal oorreet iso Den'ocratisch gezien, technisch gezien 

binnen deze structuur van de algenene vergadering o Vandaar dus het verzoek om 

hartgrondig te ondersteunen de notie van àen Helder o 

Ja ik denk dat ik nou de discussie ga sluiten en dat ik eerst nog even 

Het is maar heel korto lk. sluit rre aan bij het pleidooi van de heer Bakker, maar 

ik zou een duidelijke uitspraak willen hebben van de vergadering of niet gese

lecteerde noties toch aan de orde gesteld rrogen wordeno 

Dames en heren laten we eens even kijken waar we over prateno Ik ga eerst eens 

even rret u praten over de gedachte dat we dat allenaal gaan uitstellen. 

En dan gaan herschrijveno Ongeacht of nen dat nou inhoudelijk zou willen of 

niet er is een heel duidelijke drempel daarvoor en die drempel wordt gegeven 

door het feit dat de tweede kamerverkiezingen naar ve.J:Wachting in maart 1990 

zijn. Dat betekent dat de kandidaatstellingsprocedure voor kerstmis 89 moet 

zijn afgeronde En dat betekent dat de verkiezingins, de verkiezingsraad eind 

noverrber 89 moet zijno En dat betekent dat het verkiezingsprograrrma in oktober 

moet zijn vastgesteldo Irrn'ers we hebben altijd gezegd er worden pas kandidaten 

gesteld als ze in staat zijn geweest zich al of niet eens te verklaren rret 

het verkiezingsprograrrmao Het verkiezingsprograrrma moet zijn geweest in oktcber 

89 o Moet u even goed nadenken dat is volgend jaar oktober. Dat betekent dat wil 

dat geheel goed funktioneren en wilt u weer niet volgend jaar zeggen ja maar we 

hebben het zo druk en er zijn zoveel stukken en het gaat allenaal nieto Want de 

huidige regeling is nog steeds van kracht dames en heren en dan betekent het dat 

dat verkiezingsprograrrma moet uiterlijk in maart de partij ino Maar dan moet 

het gedrukt zijn, het moet gecorrigeerd zijn, het moet nog redaktioneel 

bewerkt zijn want het moet een leesbare tekst wordeno En dat betekent dat de 

verkiezingsprograrrmaccmnissie toch wel begin januari zijn werkstuk moet gaan 

aflevereno Als we dus nu zeggen eerst liberaal bestek uitstel van behandeling 

zelfs of voortgezette behandeling of herschrijven dames en heren dat gaat 

gewwon niet want tegen de tijd dat je gaat herschrijven en klaar bent rret 

behandelen is de conmissie Toxopeus al bijna klaar rret het opstellen van een 

verkiezingsprograrrma. Maar nou dat kan dus helenaal nieto Dan ga je dus een 

situatie scheppen wa.anree je gewoon niet kunt leveno Die procedure volgend jaar 

dat wil ik nog wel even zeggen gaat naar mijn vezwachting weer de oudei:Wetse 

zeefprocedure zijn. Dat kan namelijk niet anders want u hebt zelf gezien en 

wij hebben dit op uitdrukkelijk verzoek, uitdrukkelijk verzoek van alle 

afdelingen gedaan, want deze procedure werkt natuurlijk ook nieto 
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Oirdat je op een gegeven ogenblik gewcxm. voor het feit staat dat je niet 2000 

noties over een stuk als deze ktmt behandelen dus je noet op een gegeven ogenblik 

gaan zeveno Zou je dat niet doen dan zou de procedure nog veel langer dureno 

Uitstel van behandeling darres en hereno U ktmt het beslissen maar daa.rnee ontkracht 

u uw eigen besluitvonningo Dat kan gewoon niet dat is eeno Ten tweede gezien 

uw atplaus d.an:es en heren neem ik aan dat het punt uitstel van besluitvonning 

verder niet neer aan de orde is o 

Dan is dus het volgende waar 'lf.1e met z u n allen over noeten praten dat is die 

statuso Ik ga eerst even wat citeren uit het liberaal besteko Er staat op blz 

4 linker kolan regel 71 daar begint het-wat hierbij VJOrdt aangeboden zegt de 

conmissie is uitdrukkelijk bedoeld als discussiestuka Het kamt uitsluitend voor 

de verantwoordelijkheid van de ccmnissie hetgeen niet wegneemt dat dankbaar 

gebruik is gemaakt van door derde ingebracht suggestieso Vè willen graag dat 

ieder WDlid uitnodigt aan de gedachtewisseling deel te neneno Als ons werkstuk 

aanleiding geeft tot een levendig en diepgaande discussie over de aangesneden 

onderwerpen acht de conmissie zich rijkelijk belcxm.do Ik denk dat de ccmrû.ssie 

zich belcxm.d kan weten want die discussie is diepgaando M-ar er staat ook heel 

uitdrukkelijk er staat ook in uitdrukkelijk bedoeld als discussiestuko 

Tegen die achtergrond en we gaan niet herschrijven is dan de vraag wat gaan 

we nou met die ruim 2duizend noties doeno Ik heb u al gezegd er noet gezeefd 

wordeno wat is dan achtereenvolgens. naar de toekanst toe de statuso Van de 

noties die behandeld zijno De status van de noties die niet behandeld zijno 

En de status van de overige tekstgedeelte van het liberaal besteko Ik denk dat 

als je alles gaat bekijken en ik geef de heer Swart toe die formulering daar 

op die blz 1 over die wijziging van het liberaal bestek naar aanleiding van noties 

is bepaald niet zorgvuldig van onze kant geweesto M-ar ik denk als je dan gaat 

kijken naar de toekanst dat er maar een heel eenvoudige conclusie is o De ~ 

missie verkiezingsprogranma heeft uiteraard ter zaak een aantal bouwsteneno 

Dat is de beginselverklaringo Het liberaal m:mi.fest 1980 bestaat ook nog steedso 

Verkiezingsprogramma 1986 o Er is een tekst van het europees progranma van de 

europese verkiezingeno Ik denk dat dat heel duidelijke vaststaande teksten 

zijn waar de conmissie Tozopeus inspiratie uit kan putteno Anders gezien van 

de eigen inspiratie die de leden hebbeno Ik zie de heer Toxopeus heel instamend 

knikkeno Maar daarnaast kan dus de comnissie nog gebruik maken van een aantal 

andere stukkeno Dat kurmen stukken zijn van conmissieso We hebben conmissies 

gevraagdaniets te doeno Dat kurmen stukken van de Telderstichting zijn, de 

vereniging kan dat doen, de stichting vrouwen in de WD kan er stukken aanleveren 

en alle nogelijke andere organisatieso 
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Met andere woorden er is een hele baaierd van nogelijkhedeno Stel u vcx::>r het 

volgende de aangenaren noties van vandaag zijn wat wij dan noerren richtinggevend 

laten we maar zeggen een bouwsteeno Want de ccmnissie weet hoe de algerreen 

. vergadering overigens in de contekst van liberaal bestek let u dat wel en daaran 

gebruik ik graag het woord richtinggevend hoe u in de contekst van de discussie

nota over bepaalde noties denkto ZeMel in aannerrende zin dus daar zijn we het 

nee eens als in afwijzende zin daar zijn we het niet nee eenso Jk noem dat vcx::>r liiiiZI 

rrezelf nou alsmaar nog richtinggevendo In de tweede plaats hebben we de noties 

die niet behandeld zijno En we hebben de overige tekstgedeelte van die discussie= 

nota liberaal besteko Jk denk dat wij rustig kunnen besluiten cm zowel de niet 

behandelde moties als de overige tekstgedeelte dus in wezen het hele stuk in 

handen stellen van de camn:i..ssie verkiezingsprogranma. die daar ongetwijfeld 

dan verder een nuttig gebruik van zal makeno 

Mag ik vragen of iemand thans nog andere ingediende moties aan de. orde zou willen 

stellen of in stenming zou willen brengeno 

Ja zeker vcx::>rzitter-Heer Wigmano 

Ja het verbaast u wellicht maar er is een notie ingediend en die notie u heeft 

net uw standpunt duidelijk gemaakto De heer Wilrrer heeft zostraks gevraagd 

ik heb begrepen dat dat inmiddels gebeurd is om die tekst van die motie aan 

eenieder kanbaar te maken middels uw overheidssheato Jk acht het toch zinnig dat 

de vergadering daar kennis van kan nenen en dat op grond daarvan de discussie 

kan plaats vinden over het verschil tussen de uitleg zoals u die gegeven heeft 

ten aanzien van de procedure en de inhoud van de notie zoals die nu inmiddels 

op het overheadsheat staat ik zou daar graag nog de discussie over willen voeren 

vcx::>rzittero 

Een van de aanwezige DEleden zei zonet als ze zoo doorgaan dan hebben we niet 

alleen 11 juni nog nodig maar ook 12 juni o 

het is maar een vraag waar dat aan ligt vcx::>rzi tter o 

Aan de algerrene vergadering o 

Mijnheer Wigman wenst zijn notie in stenminggebracht te hebbeno 

Als er niemand neer is vcx::>rzitter die discussie wenst dan zal ik toch nog een 

keer willen uitduiden wat de intensie ervan iso Jk denk dat het duidelijk is 

zoals het daar staat, maar ik denk dat alleen uitspraken van het congres nogen 
dienen als aangenaren teksteno 



En dan alleen die stukken kunnen dienen als bouwstenen in relatie tot liberaal 

bestek uiteraard net een onderliggende tekst noge dat duidelijk zijn voor ver

kiezingsprogram of andere zakeno Dat doet niets af aan de hele reeks die u 

zostraks heeft opgenoendo Uiteraard kan de ccmnissie Toxopeus uit alle brormen 

putten die zij wensto Maar ik wens vast te stellen en dat staat in deze notie 

dat na deze vergadering de discussie antrent liberaal bestek is afgesloten 

en dat alleen de aangenarren tek.sten 17 de aangenaren noties in relatie tot het 

liberaal bestek worden aangenarren en dat antrent de rest de discussie gesloten 

iso Voorzitter ik zou ne kunnen voorstellen dat u zelfs dit zou kunnen overne.neno 

Haze Winkelman. 

Misschien an de zaak dan heel kort te sluiten u weet dat wij die notie van den 

Helder steunden maar zoals u het ons nu hebt uitgelegd vinden wij dat u defacto 

in lijn van de notie den Halder hebt gesprokeno Natuurlijk kan het niet verbcx:1en 

worden dat de conmissie Toxopeus kennis neemt van tal van zaken waaronder de niet 

besproken noties en de andere tek.stgedeelteo U hebt dus als het ware de notie 

den Helder overgenenen en ik zoude heer Wigman willen vragen daar verder niet neer 

op aan te dringen en door te gaan net de echte discussie want het heeft echt lang 

genoeg geduurdo 

Wigmmo 

Als de c:c.m:lusie van u voorzitter dezelfde is als die van de heer Haze Winkelman be 

ik onmiddellijk bereid an die in te trekken, als uw conclusie dezelfde iso 

Mijn conclusie is dezelfde als die van de heer de Haze Winkelmano 

Dan trek ik de notie in voorzittero 

Voorzitter er blijft maar een probleem over en dat is is het rrogelijk an niet 

geselecteerde noties toch in 

Ja maar mevrouw u bent wat te haastig daar waren we nog helemaal niet aan toe o 

We hebben dus volstrekte duidelijkheid nu over de status ook van liberaal besteko 

De noties aangenorcen en niet aangenenen zijn richtinggevend dat wil zeggen zijn 

uitspraken van de algerrene vergadering in de contekst van liberaal bestek o De 

niet behandelde noties alsrrede liberaal bestek zelve wordt in handen gesteld 

van de verkiezingsprogranmacomnissieo Zij kan daaruit putten naar eigen verantwoor
delijkheid voor het verkiezingsprogrammao 
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Goed nou de noties die niet zijn geselecteerdo Wij hebben geschreven dat 

ui teraard ter zaak dit een selectie is die voor veranbto:>rding kant van het 

hoofdbestuur o Op advies van de carmissie Geurtsen, maar het hoofdbesttrur 

. draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. We. hebben ook geschreven het staat 

heel duidelijk in een aantal teksten dat uiteraard ter zaak door de afgevaar

digden aan de orde kunnen worden gesteld noties die niet geselecteerd zijn 

door het hoofdbesttrur o En we hebben al een groot aantal voorstellen binnen 

gekregeno Ik hoef daar verder helemaal geen discussie neer over te hebbeno 

Dat is gewoon een geconstateerd feito 

Lieshout afdeling Alçhen ad Rijno 

Als u er dan nu over denkt mijnheer de voorzitter zoals u nu veiWOOrd hoeven 

we ook niet over de geselecteerde noties te stermeno 

Dat vind ik noeilijko 

U zegt zelf dat liberaal bestek in handen stelt van de com:ni.ssie Toxopeus 

die daar verder de niet geselecteerde noties bij zal betrekkeno 

Nee dan gaan we wel erg van onszelf vandaano Goed ik denk dat we een aantal 

gewichtige besluiten hebben genemmo Ik zou thans de discussie over status 

en procedure willen afsluiten daar zijn we nee klaaro Ik mag de leden van de 

conmissie Geurtsen verzoeken thans aan deze tafel plaats te neneno De overige 

DBleden behalve de vice voorzitter en de algereeen secretaris en de adjunct 

algeneen secretaris die ook secretaris was van de ccmnissie en ik zelf 

die zullen hier blijven zitteno 

UW beslissing ten aanzien van de niet geselecteerde noties is duidelijk dat die 

ter behandeling gebracht kunnen worden. Ik wilde u een voorstel doen ten aanzien 

van de tijdo Want als er over elke voorgestelde notie die niet geselecteerd 

is een debat noet worden gevoerd gaat het erg lang dureno Als ierrand een notie 

die niet geselecteerd is in behandeling wil brengen zou men een korte toelichting 

kunnen geven gevolgd door onmiddellijk een sterrming over wel of niet in behandel

ing nemen. 

Darres en heren ik stel u voor om de vergadering voort te .zetteno Ik heb gisteren 

een enkel woord gewijd aan wat ik heb genoenrl de nwthevonn:ing rond de inhoud 

van liberaal bestek o En ik zou ook een dringend beroep op u willen doen om niet 
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verder aan die nwthevox:mi.ng deel te nercen en dus bepaalde etiquette die sans 

gebruikelijk zijn in de discussie over p::>litieke standpunten niet te gebruikeno 

Jk zou dat beroep ook willen illustreren net een klein voorl:>eeldo Jk ga 

·u een stuk voorlezeno De verzorgingsstaat is in de jaren 70 en 80 te ver 

doorgeschoteno Uit rechtvaardigheidsove:rweging is een groot aantal inkomens

afhankelijke uitkeringen en subsidies ingesteldo De rechtvaardigheid van deze 

regeles brengt net zich nee dat ze bijzonder ingewikkeld en daarrree fraude 

gevoelig zijno Om deze fraude tegen te gaan is een omvangrijk controle-apparaat 

ingesteld dat de individuele vrijheid in teenerrende mate bedreigto In de 

jaren 90 zal de trend uit de jaren 70 en 80 rroeten worden ~aaido Niet 

neer maar minder inkomensafhankelijke subsidieso Jk denk als je dat zo hoort 

dat je zou kunnen zeggen dat dit een dergelijke passage niet helemaal zou 

misstaan in liberaal besteko Maar daar is het niet uit afkcmstigo Het is 

afkanstig uit een geschrift van een groepering die reeds na een uur klaar 

stond in januari om net kritiek, felle kritiek op het liberaal bestek te 

koneno Kortweg het is een citaat uit liberalen in kort bestek van de JOVDo 

En dat betekent ik heb dit expres zo genoem:l, dat betekent dat voor ons dus 

inderdaad niet rroeten laten verleiden om zo maar globaal bepaalde kwalificaties 

te geven dat we ons niet rroeten laten verleiden om in een richtingenstrijd 

te karen we zijn zuiver inhoudelijk aan de slago We gaan zuiver inhoudelijk 

discussieren op basis van liberale uitgangspunten en ik zou recht willen 

aanbevelen om daar vandaag ook zorgvuldig nee om te gaano Er zijn darces en heren 

in de loop van de uren een aantal verzoeken binnen gekonen om nog niet uit

gekozen noties nede in behandeling te nanen en dat betreft voor hoofdstuk 1 

en ik zou even aan de heer Swart willen vragen of die het even op wil schrijven 

tegelijkertijd op het scherm dat zijn in hoofdstuk algeneen de notie 12 17 74 

op blz 114o 1448 op blz 236o 1276 op blz 244o notie 1279 op blz 484o 

Hoofdstuk algeneen o Jk wil dan nu de gelegenheid gebruik maken om de comnissie 

nog hier aan tafel harteil jk welkom te heten en ik wil in het bijzonder welkom 

heten de heer de Hart aan mijn uiterste rechterzijdeo Geen lid van de camtissie 

maar wel iemand die als toegewijd liberaal bereid is geweest om de comnissie 

in een rroeilijk m::mmt bij te springen als het gaat om het onderwerp onder

wijs en daarvoor is denk ik een aparte waardering bij de darces en heren wel 

op zijn plaatso 

Goed thans aan de orde de geselecteerde inhoudelijke noties op algeneen en op 

de inleiding o We beginnen dan net notie 2038 op pagina 53 o Wie wil hierover het 

woordo 
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Ik wou die notie 2038 op blz 53 nog even toelichteno De kern van de notie is een 

onderstreping van het liberale beginsel van sociale rechtvaardigheido 

. En ik wil natrenS onze afdeling het hoofdbestuur en de conmissie ook nadrukkelijk 

feliciteren net het feit dat ze juist deze IIDtie als allerleerste inhoudelijke 

notie hebben opgevoerdo Niet zozeer oorlat die nou toevallig van onze afdeling 

afkanstig is maar louter varMege de strekking van de IIDtieo 

Het hoofdbestuur en de conmissie geven er zo duidelijk blijk van dat ze de 

verkeerde indruk weg willen nemen die de buitenwereld zo vaak aan ons wil opleggen. 

Het noet namelijk vanzelfsprekend zijn en het is vazelfsprekend dat de sociale 

rechtvaardigheid niet slechts in goede handen is bij de VVD maar dat ze zelf 

volgt uit onze liberale beginseleno 

Dank u welo 

Mijnheer Geurtseno 

Mijnheer de voorzitter ik denk dat de heer Geerling terecht constateert dat het 

van betekenis is dat deze IIDtie als eerste aan de orde is gesteldo Het is ik 

zou een aantal passages uit het stuk kunnen citeren het is nooit de bedoeling 

geweest van de conmissie om het de sociale rechtvaardigheid die .een van de 

belangrijkste uitgangspunten van de VVD is in het stuk onder de tafel te schrijven 

Ik denk dat het niet erg veel noei te kost om op de eerste 4 pagina D s zoal een 

4-5 citaten eruit te halen waaruit blijkt wat de bedoeling van de conmissie iso 

Niettemin noet ik vaststellen dat het natuurlijk niet ligt aan het feit dat 

nensen slecht kurmen lezen maar aan het feit dat de conmissie slecht heeft kurmen 

schrijven dat de bedoeling onvoldoende duidelijk naar voren is gekooeno Vandaar dat 

wij van harte de aanvaarding van deze IIDtie aanbeveleno 

Ik stel de algenene vergadering voor deze IIDtie te aanvaarden tenzij iemand 

stemning wenst neem ik aan dat de algenene vergadering da.arnee kan instenneno 

Mijnheer de voorzitter dat spijt ne en daar wil ik toch iets over zeggeno 

Het gaat over de vonn waarin deze IIDtie is gegoteno Ik denk namelijk dat als wij 

echt duidelijk willen maken waar wij als liberalen staan dat het niet zo verstandig 

is om de liDtie op deze m:mier te redigereno Er staat nu bepaalde groepen in de 

samenleving hebben het noeilijk o En da.arnee suggereer je in zekere zin ook andere 

groepen dan wijo Je suggereert in zekere zin datgene wat wij altijd andere hebben 

veJ:Weten ten onrecht te analiseren een tweedeling in de samenleving o 
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Er zijn zwakkeren er zijn bepaalde groepen die het IIDeilijk hebben dat zijn 

andere dan wij en daar IIDeten wij voor o:r;koneno Ik denk mijnheer de voorzitter 

dat het kernstuk van het liberale denken is niet dat er allemaal groepen zijn 

. waarvoor we IIDeten o:r;konen maar dat iedere staatsburger, ieder lid van deze 

sarrenleving aanspraak kan doen gelden op de sociale gerechtigheido Ik denk dat 

ook daaruit spreekt dat wij die sanenleving niet zien als een corrplex van groepen 

al of niet achtergesteldo Ik denk dat daar ook uit spreekt dat wij realiseren 

dat die groepen geen vaste gegevenheden zijn in de sarrenlevinga Juist voor libe

ralen zijn dat p::>sities waarin ieder rrens kan kanen te verkeren en waar ieder 

rrens ook weer uit kan kareno En ik denk dat door het status definieren van bepaalde 

groepen dat zijn groepen in de problerren daar koreen we voor op en net ons gaat 

het goed en wij zorgen wel voor onszelf in zekere zin juist dat denogrerende effect 

bereiken wat veel rrensen in het liberaal bestek lezena Ik denk dat wij veel 

scherper IIDeten formuleren als we inderdaad bedoelen wat we willen zeggen over 

sociale gerechtigheida Dat het niet gaat om groepen, maar dat het gaat om nensen 

die in prablenen zitteno En dat wij voor dienensen willen opkanen. 

Mijnheer de voorzitter ik heb niet de behoefte om deze oprerking te bestrijdeno 

Ik heb wel de behoefte om aan iedereen te vragen laten we elkaar toch aub niet op 

"WOOrden vangene De bedoeling van deze notie is toch duidelijke En als de bedoeling 

duidelijk is dan is de conmissie Toxopeus uitstekerrl in staat om die bedoeling 

in het verkiezingsprogranma weer te geveno En of het dan allemaal exact geformul

eerd is of niet laten we daar ons niet in gaan verdiepeno Laten we dat aan een 

taalkundig congres overlatene 

Mijnheer de voorzitter ik maak ernstig bezwaar tegen de laatste uitlatingen van 

de heer Geurtsen. Het gebeurt narrelijk in de geschiedenis maar al te vaak dat 

wanneer zaken niet per definitie op de juiste wijze orrschreven zijn dat er later 

nensen zijn die daar een uitleg aan kunnen geven of aan zouden kunnen geven die 

door deze vergadering zeker niet bedoeld zijno Ik kan mijnheer Geurtsen kan wel 

spreken over een vergadering voor taalkurrligeno Ik wil hier benadrukken dat 

wanneer deze vergadering bepaalde besluiten wenst te nerren of noties wenst te 

onderschrijven dat de tekst daarvan voor eenieder volledig duidelijk zal IIDeten 

zijn en niet ter interpretatie van wie dan ooko 

U wenst nog te praten over deze notie o 

Wenst iemand stemning over deze notie o Dan neem ik aan dat de notie als aange

nonen geworden kan worden beschouwde Laat ik dat verder zo net u afspreken ik 

vraag u steeds wenst iemand stemning over de notieo Nee dan is die aangenoneno 
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Alleen als iemand denkt dat die niet aangenerren rroet worden dan rroet hij zijn 

vingertje opsteken dan 'WOrdt er gestenrlo 

Dan is aan de orde notie 1951 op blz 54 van Haarlemo Wie wil daar een .toelichting 

op geveno Die gaan over hetzelfde onde:rwerp zegt de heer Geurtsen dat is terecht 

tesan:en net 204lo 

Heer Bakker o 

Mag ik eerst nog even een nadere nondelinge toelichting van de heer Geurtsen 

horen dan is het wat Iffikkelijker praten net elkaaro 

Geurtseno 

Voorzitter ik constateer dat de ccmni.ssie in het stuk duidelijke keuzes gerraakt 

heeft voor de waai:borgstaato En dan wel in de zin zoals de heer Rosenthal 

die in het laatste nunmer van vrijheid en dem:x::ratie nog weer eens uiteengezet 

heefto Dat betekent dat naar het oordeel van de oonmissie de afdeling wassenaar 

gelijk heeft dat we het rapport liberalisne van de Telderstichting nede als basis 

dient voor de standpunten en de discussie in de WD dus ook nede als basis dient 

voor de beraadslaging die de ccmni.ssie Toxopeus zal hebben over de sarrenstelling 

van het verkiezingsprogranmao Vandaar dat wij aanbevelen de notie van de afdeling 

Haarlem niet aan te nerren en die van de Afdeling Wassenaar v.elo 

Heer Bakker o 

Voorzitter ik dank de heer Geurtsen voor de uitlego Ik denk dat zijn en mijn 

uiteindelijke doelstelling binnen het liberalisne volkonen dezelfde zijno Het 

resultaat zal in ieder geval wel dezelfde richting uit willeno Alleen het start

punt daar verschillen we geloof ik ino Het vernaast ne ook niet dat vanuit de 

conmissie dat daar op een gegeven norrent de notie Wassenaar ondersteunt wordt 

terreer oorlat er een vrij sterke gelijkenis bestaat juist over dat startpunt 

tussen liberaal bestek en het rapport uit de Telderstichtingo En ik denk dat 

daar ook een zeker kernpunt in aan ten grondslag ligt o Fen waaiborgstaat kamt in 

feite neer op een basispositie waarin je zegt eenieder is vijr een soort laissez 

fair gedachteo Pas wanneer het mis gaat dan is het de taak van de overheid om te 

gaan ingrijpeno Ik denk dat er ook een andere optiek denkbaar is waarinnen op 

een gegeven :rrorrent een voortdurende zorg voor elkaar heefto Een zorg zodanig 

dat de eigen onplooingsrcogelijkheden maximaal tot uitdrukking kunnen konen maar 

daar waar rcogelijk net hulp van andereo En dat is een heel wat andere en rrens

ï.\<aardiger benaderingswijze dan wat onder andere in het Telderrapport naar voren 

toe kamto Ik denk dat er ook vrij principiele benaderingswijze is ook naar andere 
en andersdenkendeno 
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Daar hebben wij tenslotte ook tree te naken, we kunnen ons niet slechts inperken 

in onze eigen gedachtewereldo We hebben ook rekening te houden net andere 

en amers denkendeno En juist binnen dat kader is het beste naar mijn gevoel 

an dan niet de keuze te naken zoals dcx::>r de cornnissie Geurtsen naar voren 

is gebracht maar eerder dan een ondersteuning te geven aan de IIDtie van Haarlemo 

Wildero 

Voorzitter ik neem aan dat de conmissie Geurtsen naast het geneende rapport van 

de Telderstichting ook als bronnen heeft gebruikt wetenscha~lijke rapporten 

en de winkler prins daar wordt dan verder geen nelding van gemaakt 17 maar ze 

hebben naar mijn overtuiging dezelfde statuso Ik vi.rrl het volstrekt verkeerd 

dat is de opvatting van den Haag om nu ineens zonder dat daar een fo:rnele 

besluit aan ten grondslag ligt en zonder dat daar een fo:rnele procedure gevolgd 

is een rapport van de Telderstichting als basis voor discussie :rrede te gebruiken 

en dan daar nu ineens intrinsiet uitspraken over te doemo Dat kan eenvotrlig 

nieto Dat is procedureel onjuist en ik heb bovendien het gevoel dat heel veel 

nensen eigenlijk de strekking zal ontgaan wat nou precies de bedoeling van 

utulitairisne of onplooingsfilosofie is zoals Wassenaar dat dan liefderijk 

onarml:o Ik ontraad dit ten stelligste en zeg dan ook nee Haarlem is dus juist 

degene die het zuiver verwoord en Wassenaar maakt een goedbedoelde maar naar 

mijn rrening onverdedigbare poging an inderdaad een keuze te naken die niet te 

naken iso 

Jongejans afdeling Zoeterneer o 

Ik sluit mij geheel aan bij de voorgaande sprekero Ik wil hier toch wat nadruk 

leggen op het feit dat het u til i tarisne toch een onvoldoende basis is o Ik wil 

zelfs aankondigen dat als dit oengres kiest voor de waarborgstaat dat er dan 

toch in de karende jaren een discussie zal kOIIEn van mijn kanto Ik ben bezig 

net een proefschrift wat handelt over li.beralisne en verzorgingsstaat en ik 

wil best net deze partij in uitvoerige discussie gaan losnaken over de voor- en 

nadelen van beide stelselso Ik kan u alleen verzekeren dat ik ne net hand en 

tam zal verzetten tegen de waarborgstaato En ik hoop dat we dan deze discussie 

verder gewoon zuiver kunnen houdeno Mijn stelling is dat de waarborgstaat onvol

doende wetenscha~lijke basis heeft en dat we daarom ook een andere invalshoek 

gekozen IIDet worden voor de verkiezingen van 1990o 

DeGraveo 

Voorzitter utularisne en ontplooingliberalisne zijn twee elenenten van een 
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klassiek dilerrma in het liberalisneo De vrijheid van het individu zich te ont

plooien daar zijn wat liberalen voor 11 maar we zien ook in dat het niet alleen 

fornele vrijheid bestaat maar ook materiele vrijheid in de zin om zich te 

· kUIIDen ontplooien dat je de voo:rwaarden neet scheppen dat nensen zich gelijk 

kUIIDen ontplooieno Het is een klassiek dilemna. in het liberalisneo Ik dacht dat 

de notie Wassenaar dat elerrent de notie die we hebben aangenonen al goed 

weergeeft en nou heb ik eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel behoefte neer 

aan die tegenstelling ontplooingsliberalisne en utilairisrre die· in die twee 

andere noties liggeno Ik zou tegen het congres willen zeggen laten we beide 

noties niet aannerreno We hebben een notie Wassenaar aangenonen die benadrukt 

het sociale elenent in het liberalisne o Die ontplooingskans o Voor de rest 

hebben we liberaal bestek als uitgangspunto Dat is neer dan toereikend en 

die discussie utilairisne en ontplooingsliberalisrre is prachtig voor theroretici 

maar als praktijk partij zeg ik die beide elercenten zijn ero We weten dat 

die spanning er is 17 ~hebben een notie Wassenaar aangenonen laten we het daamij 

houdeno En die noties over utUlairisrre en ontplooingsliberalisne beide gewoon 

niet aannerren dat geeft alleen maar ve:rwarring o 

Meijero 

Voorzitter grotendeels aansluitend bij de 'vorige spreker en net nane den Haago 

Procedureel denk ik kan het absoluut niet dat wij een niet bespraken rapport 

nu ineens gaan verheffen tot de andergrond voor enige richting binnen de partijo 

BinrYan de kareercentrale waar mijn afdeling toebehoort is een net andere notie 

Wassenaar uitgeneten bediscussieerd en daar is in zijn algeneenheid uitgekomen 

dat we die richting in elk geval niet op willeno 

SWarto 

Ja mijnheer de voorzitter u heeft al bij uw inleiding gezegd we neeten zien te 

voorkonen dat we ons overgeven aan nwthevonning o En als er een bron voor die nwthe
vonning is geweest de afgelopen maanden dan is het wel dat rapport van de Telder

stichting net zijn in mij n ogen toch vrij kunstnatige tegenstelling tussen 

utili tairisne en ontplooingsliberalisrre o Ik heb toch zelf heel sterk het gevoel 

dat die brleedeling in deze partij niet in deze vorm bestaato Er zijn nensen die 

sonmige delen van de verzorgingsstaat neer de noeite waard vinden en er zijn 

nensen die zeggen nou het mag van mij allemaal wat minder o Maar een zo scherpe 

ideologische onde:r:bouwing zoals daar wordt gesuggereerd heeft die discussie nooit 

gehado En ik bebrlijfel of wij dan die weg van de splijtzwamrerij op neeten en 
inderdaad dit soort ideologische ~scheidslijnen binnen de partij neeten 
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gaan trekkeno lk denk dat we er goed aan doen dat rap:port van de Telderstichting 

geen andere status te geven dan die u bij het begin van deze discussie zo 

passend hebt veJ::Woordo De rap:porten van de Telderstichting kurmen worden gebruikt 

. door de conmissie verkiezingsprograrrrca en het is aan haar wijsheid om te besluiten 

wat daarvan verder in prograrrrca 0 s terecht noet karen of nieto En dat zullen wij 

dan in laatste instantie beoordeleno Het voorstel van de afdeling Wassenaar 

mijnheer de voorzitter dat lijkt mij o- zichzelf niet zoveel nieuws te bevatten 

als de discussie over utuli tairisne is gesloten want we hebben in onze beginsel

verklaring ook al staan dat wij voor ontplooing kiezeno 

Bakker-Groningeno 

Voorzitter mijns inziens is er sprake van een Pavlovreaktie van de conmissie 

Geurtseno De corrmissie Geurtsen vindt dat de verzorgingsstaat wat te ver is 

doorgeschoten en daaruit concludeert het dat alle principes die daaraan ten grond

slag liggen ook fout zijno Voorzitter laat ik u een parallelvoorbeeld geveno 

Als een kind een buisje net pillen inslikt dan wordt het daar niet gezonder vano 

Maar dat betekent niet dat pillen daarnee ongezond zijn en dat je pillen zou noeten 

afschaffen en maar overschakelen op een rredicijruna.no Het betekent dat je alles net 

:rrate noet gebruiken maar dat het princi:pe wel deugto Ook bij ontpllooingsliberalis

me deugt het principeo Het feit dat het misschien in het verleden wat te ver is 

doorgevoerd, dat nag zo zijno Dat doet helenaal niets af aan het principeo 

Zijn er nog andereo Dan zou ik zelf darres en heren als uw voorzitter een enkele 

kanttekening willen :rrekeno Ik denk dat de heer Wilhers en na hem de heer de 

Grave op een andere de situatie volstrekt duidelijk hebben beschreveno Er is altijd 

in een lilierale partij een zeker sparmingsveld aarMezigo Voor buitenstaanders denk 

ik altijd een uitermate aantrekkelijk punt an naar een lilierale partij te kijkeno 

lk heb in het begin gezegd we noeten natuurlijk o:r;passen dat we ons geen nythe

vonning laten zouden kunnen aanprateno Ook tegen die achtergrond standpunten in een 

liberale partij WD zijn altijd van een wat genengele aard als je naar de twee 

filosofische uitgangspunten kijkt die nogal tegenover elkaar staano Ik denk dat 

vanuit die optiek het zonderneer geconstateerd kan worden dat een keuze voor een 

van beide benaderingen zeker in een vergadering als deze een wat hachelijke is o 

Ook uitemate noeilijk cmla.t narrelijk de lilierale uitgangspunten als zodanig 

als principieel uitgangspunt niet ter discussie staano Bovendien is het natuurlijk 

zo dat als u een van beide zou accepteren dat u verder gehouden bent om net de 

verdere behandeling van alle andere noties de behandeling van de noties te toetsen 

aan het uitgangspunt wat u gekozen hebto Ik denk dat dat een vrij noeizaam 
arbeid wordt en ik zou u feitelijk willen voorstellen dames en heren de discussie 
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'VËnsti ierrand sterrming over mijn voorsteL Nee dan is mijn voorstel aangenoneno 

Dan gaan wij door naar notie 829 van de afdeling Voorschoteno 

Voorzitter ik heb toch een oprrerking net betrekking tot de notie Wassenaar o 

Daar wil ik zeker toch nog een op:rrerking over makeno Er wordt daarin gesproken 

in die notie ja het spijt ne maar ik doe het tocho Ik stak mijn vinger al op 

maar als u daar niet naar kijkt dan kan ik het ook niet helpeno Ik blijf toch 

even reagereno Ik wou een ding even kwijt en daarna kunt u rustig doorgaan net 

UN vervolg o Er staat in de notie aangegeven dat het rapport van de Telder

stichting als basis dient voor de verdere voortgango Als u bedoelt net kennis

geving, kennisneming en niet neer dan dat en ik laat het voor de rest aan 

Toxopeus over kan ik er vrede nee hebbeno Zodra het neer status krijgt ga ik 

waarschweno 

Nee dat bedoel ik inderdaal, heel sinpel o En verder praten we er niet over o 

829 blz 56 van Voorschoteno 'VËnst Voorschoten nog een toelichting te geveno 

Ja voorzittero 

Ik geloof niet, voorzitter ik wil toch even aangrijpen het verkiezingsprogram 86 

zoals dat op dit norrent geldend is en daarin citeren datgene wat ons betreft 

toch erg nuttig is cm nog weer eens een keer in nenorie te brengeno De efficiency 

staat daar van het politie-apparaat en de effectiviteit van het politie-optreden 

noeten worden verl:>eterdo Vervolgens staat er dan dat dit kan gebeuren door de rijks 

politie ook bij het departerrent van binnenlandse zaken onder te brengen onder 

sarrenvoeging van de beide direktles van de politie. En dan vervolgens staat er 

ook dat de justitietaken verder niet in discussie zal hoeven te brengeno 

Wij hebben voorzitter dat aspect als een gegeven aanvaard en toen wij lazen 

wat in het liberaal bestek stond en dat in liberaal bestek in feite wordt gezegd 

dat deze situatie wordt afgewezen hebben wij ons toch verbaasd afgevraagd wat 

daar de achtergrond van zou zijno VË hebben geconstateerd dat blijkbaar nieuwe 

onbNikkelingen sinds 86 aan de orde zouden zijn om tot een corcplete omredraai 

van de situatie te gerakeno Wij begrijpen dat niet en wij pleiten ervoor om het 

verkiezingsprogram 86 toch nog steeds ook voor het konend verkiezingsprogram als 

uitgangspunt te dieneno 

De Bakker 0 s Gravenzande o 

Hoofdstuk 2 gaat over veiligheid en politieo Ik wijs u op een notie van de 

kareercentrale 1283 die over ditzelfde ondei:werp gaato 
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Dus het lijkt ne wellicht verstandig om de behandeling bij dat punt te coobinereno 

U stelt voor om te conbineren net 1283 bij hoofstuk 2o De vergadering errree akkoord 

voorzitter we weten dat er al een jarendurende starmenoorlog is tussen justitie 

Jawel maar er was net een voorstel om de behandeling te doen bij notie 1283 in 

hoofdstuk 2 a Ja dus we schuiven de behandeling even opo Dan krijgen we 905 

Hengelo pagina 57 o Wieo 

Ja voorzitter tijdens de discussies bleek in de afdeling Hengelo dat de hyt:X)theek

rente opnieuw ter discussie stond o Wij hebben geneend deze vergadering te rroeten 

vragen om een uitspraak hierover te doen zodat er geen misverstand kan ontstaan 

over het standpunt van de 'WD in dezeo Vandaar deze notie. 

De conmissie heeft geadviseerd aanvaardeno Wenst iemand stenming o Dan is deze 

notie aanvaardo Dan krijgen we 906 eveneens uit Hengeloo 

Voorzitter de afdeling Hengelo is akkoord net het voorstel van het hoofdbestuur 

om het op deze wijze bij het verkiezingsprogran:na te betrekkeno 

Is de algenene vergadering daar ook nee akkoordo Wenst iemand stenming o 

Dan is dat aanvaarde Allsterdam 2571o Allsterdam wenst nog een toelichtinga 

Voorzitter ik ben niet Anstérdamo Ik ben Bruggeman van de kanercentrale den Haago 

Maar nu Amsterdam het zelf niet verdedigt zou ik er een oprerking over willen 

rnakeno Ik wil het niet in sterrrning brengeno Er staat nanelijk dat het voorstel 

van de dierenbescherming overgenorren rroet worden althans het idee daarvan. Nu 

is best nogelijk dat de wet welzijn en gezondheid dieren tegen de tijd dat wij een 

verkiezingsprogran:na rnaken al is aangenorreno Dan is het natuurlijk een beetje 

onnodig om er nu over te gaan praten .. maar het neemt niet weg dat het een syrnpathi~ 
voorstel is en dat ik het dus wel wil ond.ersteuneno Alleen praktisch is het niet 

om het in stenming te brengene Alleen het tweede punt en daarom wil ik even enige 

twijfel zaaien in de carmissie namelijk dat die adviesraad niet overgemorren kan 

wordene Het is misschien niet duidelijk gesteld, maar daarnee wordt bedoeld een 

adviesraad voor welzijn van dieren en naar ik begrepen h-b hebben alle 4 de 

grote frakties in de tweede kamer zich er al voor uitgesprokene Dus net dat 

ontraden alleen kan ik liever geen genoegen neneno 
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teer Delvaux 

Voorzitter procedureel wilt u altijd de blz nUI'l'lrers erbij geven dat is nakkeiijker o 

. Heer Delvaux ze staan in volgordeo 

Als ik het goed begrijp zijn dit de noties die de heer SWart heeft neergezet die 

aangerreld zijn voor extra behandeling o Dat zijn de noties daar kunt u op letteno 

Dit zijn de noties aangeneld voor behandelinga Dit zijn noties die in eerste 

instantie niet geselecteerd werden konen er nu bij o Maar de rest gaat gewoon 

in volgorde van de blauwe boekeno Dat hebt u helemaal in de eigen hando 

En het blauwe boek en het volgen daarvano 

Heer Geurtseno 

Mijnheer de voorzitter een korte op:rerking nogo De ccmnissie heeft een aparte 

adviesraad op dit terrein ontradeno Zich aansluitend bij de gedachte dat wij 

noeten konen tot een be~king van de adviesraden en liever niet tot uitbreidingo 

Wat het stand:punt van de 4 grote frakties in de tweede kaner is dat is hun zaako 

De conmissie is wat dat betreft heeft zich in dat stand:punt niet verdiept en draagt 

voor die stand:punten <X>k geen verantwoordelijkheid evemnin als andersom het 

geval iso 

Wenst iemand stemning over die notieo Nee dan is de notie aanvaardo 

Neemt u ne niet kwalijko 

Voorzitter ik wou er wel stemning overo Goed dan wordt er dus gestenrl over notie 

2571 op pagina 59o Blauw voor, tegeno Wit voor, tegeno Oranje voor tegeno 

Voorzitter de notie is verworpeno 

Dan krijgen we notie 114 op pagina 60 o Van de afdeling Deventer o 

Muntinga afdeling Deventero Deventer trekt de notie ino 

U trekt de notie ino Dan krijgen we 470 op pagina 61o Hilversumo Iemand toelichting 

Neeo 

Mijnheer Geurtseno 

Mijnheer de voorzitter de forrrele reden die de afdeling Hilversum bij de notie 

heeft gegeven is in het schriftelijk eermentaar van de ccmnissie ook naar een 

forrrele reden beantwoord wat leidt tot de conclusie neem de notie niet aano 
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sk denk toch dat achter de fenrele :reden er ook een stukje materiele overwegingen 

bij de afdeling Hilversum zit en het lijkt rre niet verstandig dat we dat 

materiele stuk helemaal buiten beschouwing neeten latene Ik herinner eraan dat 

tot 300 voorstellen waarvan de europ:se conmissie vindt dat zij voor 1992 

1 januari 93 neet ik zeggen zullen zijn afgeharrleld behoort de vijfde richtlijn 

harnonisatie vennotschapsrecht binnen de gerreenschapo In die vijfde richtlijn 

wordt onderrreer denedezeggenschap van de werknercers in de vennootschap ge:regelda 

Ik denk dat willen \>Je ons inderdaad prepareren op de jaren 90 wij om dat feit 

niet heen kurmen. Ik denk dat we om dat feit ook niet heen neeten willeno 

Als wij ervan overtuigd zijn dat wij willen werken aan de zelfontplooing van 

de rrenso Als we ervan overtuigd zijn en dat zijn wij dat de rrens zelf de 

gelegenheid neet hebben om in vrijheid zijn eigen leven in te richten en ook 

over zijn eigen leefonstandigheden nee te beslissen dan denk ik dat de natuurlijke 

konsekwentie daarvan is dat ook in de onderneming de werknerrer de gelegenheid 

heeft om over zijn eigen leefonstandigheden daarin nee te beslissen en dat niet 

afhankelijk te laten zijn van de beslissingen van andereo Voor mij is de verster

ing van de rrogelijkheid van werknerrers om op het besturen van een onderneming 

invloed uit te oefenen het logische konsekwentie van een liberaal standpunto 

En ik denk dat we niet alleen naar de forrrele kant van de zaak rroeten kijken 

maar dat we aan onszelf verplicht zijn om ook over de materiele kant even na 

te denkeno 

Wenst iemand sternning over deze notieo Jao 

Dan wordt er over deze notie gestemlo Het is dus notie 74 pagina 61o 

Blauw voor 1 tegeno Wit voor 1 tegeno Oranje voor IJ tegeno 

DXze notie is veiWOrp:no Dan gaan wij over naar 1847 op pagina 62a De conmissie 

binnenlandse zakeno 

Hubert secretaris van de conmissie binnenlandse zaken mijnheer de voorzitter o 

Bouwstenen die we aan wie dan ook neegeven zullen toch gevornrl rroeten zijn in 

de mal van onze beginselverklaringo En de conmissie binnenlandse zaken heeft tot 

haar spijt neeten constateren dat in de inleiding tot het bestek maar 4 van de 5 

beginselen zijn besproken en dat de vijfde niet is besproken blijkt niet alleen 

in de inleiding maar naar onze constatering ook uit de rest van het stuk rret 

narre in het hoofdstuk migrantena Het gaat dan om het elerrent gelijkwaardigheid 

van alle rrenseno Wij betreuren dat ergo Die procedure is niet zo dat we de 

conmissie kurmen vragen het stuk te herschrijveno Eigenlijk is deze constatering 

er wel genoeg voor IJ maar \>Je zouden de conmissie To:xop:us deze opvatting van het 
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partijcongres nee kunnen geven an deze aannercersconbinatie Toxopeus eigenlijk 

te vragen de bowstenen die 20% van de beginselen missen misschien wel te 

gebruiken naar toch vooral niet in te bouwen in dragende nurene Dank Ue 

Mijnheer de voorzitter u hebt terecht geconstateerd dat tot de bouwstenen 

van de conmissie Toxopeus behoort het beginselprogramna. van de partij e Ik denk 

dus dat aan de rrotie van de oomnissie binnenlandse zaken geen behoefte bestaate 

De bowsteen is reeds aanwezige Daarnaast om dat zo nadrukkelijk de relatie 

net hoofdstuk 5 gelegd wordt heb ik er wel behoefte aan vast te stellen dat 

mij het oordeel van de oorrmissie in hoofdstuk 5 bepaald geen geweld wordt 

aangedaan aan de gelijkwaardigheid van alle nensene Maar daar kOllEn we in hoofd

stuk 5 straks nog wel op terug e Neem ik aane 

Voorzitter ik heb ook niet gezegd dat er geweld werd aangedaane Ik heb alleen 

gezegd dat het elenent geheel genegeerd is e 

wenst iemand stemning. 

Wiebenga17 van de afdeling Bloenendaal in dit gevaL 

Voorzitter voordat u dus tot stemning overgaat zou ik toch wel een warm pleidooi 

heel kort overigens willen houden voor deze rrotie e Ik zou het erg betreuren 

wanneer om procedurele redenen er ook naar enig misverstand zou kunnen blijven 

bestaan over het feit dat deze partij in zijn totale beleid de gelijkwaardigheid 

van de nens als uitgangspunt, een zeer belangrijk kernpunt van ons handelen zowel 

in onze eigen organisatie, maar ook in het parlenenten de gerreenteraden en 

dergelijke als er ook naar enige twijfel zou bestaan dat wij dat als uitgangsptm.t 

zouden neroene En ik vind eigenlijk dat ook los van de ve:r::wijzing naar hoofdstuk 5 

deze rrotie gewoon net zeer grote neerderheid en unaniem zou rroeten worden aangenorre 

ardat als we dat niet doen dat een zeer groot misverstand ook in de buitenwereld D 

zou kunnen wekkene 

Mag ik uit de woorden van de heer Wiebenga afleiden dat hij voorstelt om uit de 

derde alinea de slotwoorden te schrappene De woorden narrelijk en dat net narre hoofd 

stuk 5 migranten in Nederland in dit ve:rband aanpassing behoefte Als die woorden 

er uit verdwijnen dan denk ik dat we allemaal van harte achter deze notie staano 

Dat kan rroeilijk anders want wij onderschrijven de beginselen van deze partij o 
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Th. ben blij hem al half over de streep gehaald te hebbeno Th. denk dat ook uit de 

woorden van de heer Wiebenga is gebleken dat er bepaald behoefte is aan een 

voorbeeldo Het is daarnee niet een afwijzing van het hoofdstuk naar een voorbeeldo 

Hoofdzaak is dat we dat Se beginsel net als al onze beginselen toch ook van 

toepassing verklaard willen zien in dit stuk wat we bespreken en niet in 

het hoofdstuk wat de heer To:xopeus eruit noet mak.eno 

Goed er is stemning gevraagd als ik het goed begrepen hebo 

BlaUN voor, tegeno Wit voor, tegeno oranje voor u tegeno 

Vrijwel unaniemo 

Motie 246 op pagina 63a 

Wieo Niema.ndo Wenst iemand sterrmingo nee dan is de notie vel:WOrpeno 

Motie 1538 Brussel op pagina 64 a Wenst iemand een toelichting te geven a 

Voorzitter even voor de duidelijkheida U heeft aan het begin van de vergadering 

gezegd da- als er stemning gevraagd wordt dat de notie dan in stemning zou karen 

en in een ander geval de notie aangenanen was Q 

Nee ik ben zeer konsekwent geweesta Ve:rworpenu steeds ve:rworpeno ~ 

Als niemand stemning vraagt is de notie ve:rworpena 

Voorzitter kurmen we afspreken dat als een notie niet in stemning wordt gebracht 

dat het standpunt van het hoofdbestuur u het advies van het hoofdbestuur wordt 

gevolgd, is dat een juiste o 

Ja OKo 
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De Kup afdeling wester schouweno Die wil de notie ondersteunen maar dan zou ik daar 

graag bij willen toevoegen de notie 1242 van westerschotJNen die staat op blz 

· 2199o Die staat welliswaar bij het hoofdstuk buitenlands beleid11 maar deze 

notie is eigenlijk in algenene zin bedoeldo En mijn voorstel is dan ook dit 

als uitgangspunt voor de coalitieverkiezingen 1990 als sanenspel net Brussel+ 

Daar is wat de ccmnissie betreft geen enkel bezwaar tegen voorzittero 

Mijnheer de voorzitter van Haaften afdeling Huizeno 

lk had een soortgelijke oprerking willen maken als de vorige spreker ook 

onze notie van de afdeling Huizen nl.li'Cirer 140 op pagina 2183 is onder buitenlands 

beleid terecht gekorreno Dat was nou net niet de strekking van de notieo De notie 

was juist om het een algenene strekking te geveno Niet buitenlands beleid oirdat 

het betreft de wijze waarop in het nederlarris beleid, dus birmenlands beleid 

wordt angegaan net de aanpassing op datgene wat ons vanuit europa straks te 

wachten staato lk zou de notie van Brussel wel graag willen ondersteunen maar 

dan graag net de aantekening dat we dat wel uitbreiden naar alle facetten van 

het binnenlands beleido 

Mijnheer de voorzitter ik zou deze laatste spreker ook gaarne van harte willen 

ondersteuneno Van Orme van de afdeling Goudao De heer Geurtsen die heeft eerder 

toen het ging an de nedereggenschap van werknercers in ondernemingen er op gewezen 

dat er op dat terrein een europese richtlijn bestaato Die invalshoek, het be

kijken wat de plaats vindt op europees niveau en door te denken welke konsekwen

tles dat heeft voor politiek en beleid op nationaal niveau heeft naar mijn idee 

en naar het idee van de afdeling veel te weinig doorgewerkt in het liberaal besteko 

Dit voorstel van de afdeling Brussel, die notie is naar mijn idee erg zwak 

gefoll'C11.lleerd oorlat als je kijkt naar het liberaal bestek er een groot aantal 

hoofdstukken is waar je die liberale invalshoek niet alleen rroet kiezen maar ook 

waar je je rroet afvragen hoe kcmt 199 2 op ons af o Welke konsekwentles heeft dat 

voor nationaal beleido Hoe rroeten wij daar als liberalen op reagereno In zijn al

geneenheid dus steun voor de notie van Brussel en het zou naar mijn idee ook 

goed zijn als bij de sanenstelling van de verkiezingsprograrrma u s de verkiezings

prograrrmaus voor de europese verkiezingen in 1989 en voor de nationale ver

kiezingen in 1990 te veiWachten niet volledig los van elkaar worden bekeken, maar .:, 

ook in een onderlinge sanenhang o 

Met betrekking tot dat laatste kan ik u zeggen dat ik in de pr"..ealabele discussie 
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al heb gezegd dat het verkiezingsprogranma voor het europees :parlenent gewoon 

ook een bouwsteen is een aanvaarde bouwsteen voor de verkiezingsprogranma as 

Goed de suggestie jao 

Mijnheer Mulder o 

Dank u wel voorzitter, i- ben blij net de instermende reakties op de notie 

van Brussel, maar ik 'WOU willen aanbevelen nog een andere uit Brussel nurmer 

1540 op blz 217 die ongeveer alles sarrenvat wat er totnutoe gezegd iso 

Dat is een extra notieo 

Mijnheer de voorzitter bij het selecteren van de noties hebben wij nurmer 

1540 als een nadere uitwerking van 1538 beschouwd en daarom voorgesteld om 

1538 in stenming te brengen en te aanvaarden orrdat daar in het algerreen uitgangs

punt wordt neergelegdo En aangezien het bestek toch niet wordt herschreven 

aan een nadere ui tv..rerking en stenming daarover geen behoefte bestaat naar onze 

nening o Maar natuurlijk op het nonent dat je 1538 aanneemt a Heb je daarnee in 

princiJ;E zonder alle onderdelen van de tekst te spreken in princiJ;E 1540 

neegenarren a 

lk stel u voor an 1538 en 1540 te aanvaardeno Heeft ienand daar prablenen nee~~ o 

Nee dan is aldus besloteno 

Dan gaan we nu over naar Bergen op Zoom 1835 op blz 65 o Wenst ienand daar een 

toelichting op te geveno 

Mijnheer Geurtseno 

Voorzitter ik vrees dat de notie berust op een verkeerd lezen van het stuk o 

Op pagnia 3 regel 54 staat naar eigen geweten om zelfstandig te beslissen over 

vraagstukken van leven en doodo Er staat niet zelfstandig te beslissen over leven 

en doodo Ik denk dat wanneer we dat in de gaten houden wij aan deze notie geen 

behoefte hebbeno 

Wenst ienand stenming over deze notieo Nee dan is de notie veiWor:peno 

Comnissie financieel economische zaken 2227 blz 66 o Toelichting o 

De heer Troosto 

Ja nanens de conmissie financieel economische zakeno Wij hebben ons wat ve:rbaasd 

over het advies van de conmissie Geurtsen dat het ontraden wordto M-ar ik denk dat 

wij helemaal niet zover uit elkaar liggen als we even uitgaan van het begrip 

vrijwillig. Waaran gaat het en ik denk dat daar het ontraden van de heer 

Geurtsen en de zi inen aan ontleend is n 
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Dat warmeer wij praten over de solidariteit die de overheid mag verlangen het 

voor alle in deze zaal een uitgemaakte zaak is dat dat verlangd mag wordeno 

Ook warmeer mansen het daarnede niet eens zouden zijn en dat derhalve de 

. overheid dat ook onvrijwillig mag vragen van de nenseno Ik denk dat de conmissie 

hetzelfde beoogt wanneer nen zegt dat een goed gedoseerd solidari tei tsmaat

regelen dat die aanvaard zijno Het enige nieuwe elenent wat in het geheel staat 

en dit is ontleend aan de ervaring uit het verleden, de 1-atste 10 jaar misschien 

nog wel iets neer dat doelmatigheid zich kan verzetten tegen het alsmaar verder 

o:p=;chroeven van die solidariteit en· de daaraan verbonden heffingeno Dat elenent 

komt in de tekst heel goed tot uidrukking en ons is niet recht duidelijk waarom 

dat ontraden zou rroeten wordeno Als het alleen gaat over dat begrip vrijwillig 

dan denk ik dat we ons er in zouden kunnen vinden als deze rrotie gewoon neege

I'lOIIEn wordto Ik weet niet wat de terminologie dan zal zijn en dat het aan de 

conmissie Toxo:peus overgelaten wordt hoe dat begrip vrijwillig nu exact onder 

woorden gebracht rroet wordeno Vrijwillig wat dan in onze ogen niet vrijwillig 

is en in de ogen van de Toxopeus wel o 

Mijnheer de voorzitter ik denk dat de heer Troost terecht vaststelt dat er nauwcldqj 

lijks licht zit tussen de standpunten van de financieel economische conmissie 

en de conmissie bestek. Vrijwillig is in onze ogen niet alleen datgene waar 

je happig op bent om te aanvaarden maar ook datgene wat je op grond van je stand

punt behoort te aanvaardeno Het is dus een geclausuleerde vrijwilligheido 

lk denk dat wij te ver gegaan zijn net te zeggen de rrotie ontradeno Ik denk dat 

het voor kennisgeving aarmerren voldoende iso Dan benaderen we dat er tussen beide 

ccmnissies nauwelijk nee geen verschil van nening over dit punt is o 

.Meijeraano 

Voorzitter daarnet is gezegd voor kennisgeving aanvaarden betekent eigenlijk 

de prullenmando Ik dacht dat je nu rroet zeggen·de strekking van de rrotie aan

vaarden om geen misverstand te krijgeno 

swart. 

Iaat ik het gewoon heel duidelijk zeggeno Ik denk dat wat in deze rrotie staat 

een uitstekende bouwsteen is voor ons nieuwe verkiezingsprogramra en ik zou 

daarom erg graag zien dat de vergadering zich daarvoor uitspreekto 

Betekent het dat u een sterrming vraagt mijnheer 5Warto 

Voorzitter ik heb aub geen behoefte om de zaak op te houdeno Aangezien de finan-
-·-
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ciele conmissie en wij het net elkaar eens zijn, laten we dan geen stemning 

houdeno Het ontraden wegnenen en niemand stemning vragen dan is die dus 

aangel'lOlll:m o 

Even goed kijken in de procedureo De procedure o De heer Geurtsen die verandert 

het advies van de conmissie en zegt dus aanvaarden en dan vraag ik aan de 

vergadering gaat de vergadering hiernee akk.CX)rdo Dan kijk ik even en dan zeg 

ik dat is aldus beslotene 

1442 Strijen wenst iem:md een toelichting te geven ;HHR Neeo 

Mijnheer Geurtseno 

VCX)rzitter we hebben hem ontraden orrrlat solidariteit zoals wij gezegd hebben 

zich op nensen richt en niet op stromingene En of iem:md een andere !X)litieke 

overtuiging heeft zolang die toegelaten is dan wij mag geen rol sp:üen ten aanzien 

van de vraag of wij solidair net hem willen zijne 

Wenst iemand daar oog het 'INOOrd over o Wenst iemand stemning o Dan is de notie 

niet aanvaarde 2307 en 771 respectievelijk van Buren en Reeuwijko De conmissie 

zegt aanvaarden als richtlijn voor de conmissie verkiezingsprogranmao 

Is iedereen het daarnee eens o Ja dan is aldus besloten a 

Zeist 1362 wenst iemand een toelichtinga 

Mijnheer Delvauxo 

Mijnheer de voorzitter het a.rgurrent, het belangrijkste argurrent voor deze 

stelling is dat een standpunt over een arlJeidstijdverkorting, werkverdeling en 

wat dies neer zei niet geko~ld noet worden aan de aktualiteit voor de voo:rbije 

maanden nu en de korrende maandene Met andere 'INOOrden hier wordt bepleit een 

uitzetten van lijnen of voortzetten van lijnen om in te spelen op prd:>lerren 

van werkverdeling en wat dies neer zei zonder te letten op de progooses voor 

de aktualiteit daarvan op de korte tennijno Daarom zou ik deze stelling voor de 

vergadering willen aanbevelene In tegenstelling tot het advies van de camnissie 

wat ons spijt orrrlat we het vernoeden hebben dat het op de wat langere tennijn 

best belangrijk zou kUnnen blijkeno 

Mijnheer de voorzitter de argurrenten die vandaag een rol spelen bij het be(X)r

delen van de vraag neeten algenene werktijdverkorting konen ja of nee spelen 

naar onze overtuiging ook in de jare 90 een roL Het is niet te vexwachten dat 

in de jaren 90 zal gelden dat werkeloosheid gelijkmatig gespreid zal zijn 

over alle beroepsgroepen en over alle scholingscategoriëno 
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Dat is vandaag niet het geval en dat zal ook in de jaren 90 niet het geval zijno 

Het tweede argument als je algenene ru:beidstijdverkorting toepast betekent dat 

dat op het nonent dat je krapper kant te zitten in de nensen het on:rrogelijk is 

. om de film ten1g te draaieno Dat argument sp3elt vandaag maar speelt over 10 

jaar nog even hardo Daarom denk ik dat het onverstandig zou zijn om algenene 

ru:beidsti jdverkorting toe te passen zoals de IlOtie waar -we het nu over hebben 

ons wil doen uitsprekeno 

Dat laatste is een misverstand voorzittere Dat wordt niet bepleito Er wordt iets 

anders beplei ta Ik IlDge de conmissie verzoeken de IlOtie eerst nog eens goed te 

lezen a 

Voorzitter het is als de heer Delvaux bedoelt te zeggen de IlOtie doet geen 

uitspraak geen concrete uitspraak dan heeft hij gelijke Maar als ik kijk naar 

de strekking van de IlOtie waar hij of is IlOtie vrouwelijk dan is het zij 

de naatregele in de ondexwijssektor aanhaalt als een nethode om het vraagstuk 

van de verdeling van. werk tot een oplossing te brengeno De ondei.Wijssektor waar een 

algenene naatregele is getroffen als je dat in het algeneen zou willen toepassen 

dan kan je tot een algenene ru:beidstijdverkortingo Als de heer Delvaux bedoelt 

te zeggen in het ondei.Wijs loopt het goed en dat stellen we nu vast en daar 

trekken we geen konsekwentles uit dan ontgaat ne een beetje de zin voor de 

behandeling van deze IlOtie o 

Een voorb-elduit het ondei.Wijs wordt alleen aangehaald om aan te tonen dat het 

ook nu in be:paalde sektoren aktueel ise Dat is de strekking daarvan en eerlijk 

gezegd dacht ik dat dat daar ook uit te lezen vieL Er worden nu dingen in 

gelezen, uitgehaald geinterpreteerd die niet de bedoeling waren erin te kernen 

en die door onszelf en ik ben de auteur er nog steeds niet in kan lezeno 

Voorzitter als de tekst toch niet helenaal duidelijk is is dat een reden teneer 

om hem te vei.Werpen. 

Goed d.anes en heren wenst er nog iemand hierover iets te zeggene Nee o Wenst 

iemand stemningo Ja er wordt stenming gewenste Blauw voor, tegene Wit voor, tegen 

Oranje voor 1 tegen a Het is vei.WOrp3no Dan IlOtie 887 pagina 71 Goudao Wenst 

iemand nog toelichting te gevene Neeo De conmissie stelt voor aanvaardeno U gaat 

d-arnee akkoord. Dan zijn we gekorren aan de alsnog in behandeling te n.anen 

IlDtieso Ik wijs u er op dat IlOtie 484 niet behoort tot deze categorie naar 
thuishoort in de categorie hoofdstuk 2 o In de eerste plaats IlOtie 1274 op 
n;:~ni n;:~ 1 1 Ll. . 
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Dat is de kan-ercentrale Dordrechto ~vrouw van Scherpenhuiso 

Mijnheer de voorzitter eerst graag twee voorstelleno We zitten echt in een 

suana hier te werkeno Even een beetje lucht. 

Ten tweede er zijn :rrensen als ze even weggaan en terugkonen die dan niet weten 

wat er op het rrorrent aan de orde iso 

Maar ik heb nu over 1274 die wij in conbinatie eigenlijk is een conbinatle 

eigenlijk net 1273 die op dezelfde bladzijde staano Het is natuurlijk duidelijk 

voor iedereen dat het li.beralisne gekemrerkt wordt door :rrenselijk bewogen denken 

en handelen en dat het ook de basis zal noeten zijn voor onze politieke keuzeso 

Ik denk dat het geen taalkundig probleem is maar ik begrijp ook dat de heer 

Geurtsen zal zeggen natuurlijk vinden wij dat en bestuurlijk hebben wij dat 

gedaano In de public relation geldt dat het niet gaat om wat je zegt naar om 

wat de ander denkt wat er gezegd wordto En in de kritiek die wij dus allenaal 

een beetje toch ~r.rel hebben vinden wij dat dit best veiWoord rrag wordeno En dan 

willen wij graag aan de conmissie Toxo~us neegeven die dit dus neteen in bespreki_n 

zei 1273 dat de liberale visie van de 90er jaren dan ook betekent dat we geen 

andere partijen of minister president of wat ook zouden noerreno Dat is belangrijk 

voor de conmissie Toxo~uso Er zijn neer noties over ingediend dus ik, wij 

staan hier niet alleen in en ik vind het heel erg jamter dat maar een van die 

notie dan in behandeling wordt genenen dank u wel o 

Mijnheer de voorzitter ik heb niet de minste angst dat in het verkiezingsprogramna 

van onze partij straks een veiWijzing zal voorkonen in de richting van andere 

partijene Dat is nooit te doen gebruikelijk geweest en het zal ook in de toekoost 

neem ik aan niet het geval zijno Dat wij ons een uitstapje naar andere partijen 

in liberaal bestek hebben veroorloofd was alleen om duidelijk te :rraken dat er 

gelukkig nog verschil in standpunten bestaan tussen het li.beralisne, de christen 

denocratie en het socialisneo Dat was de enige strekking van de oprerking die wij 

ons veroorloofd hebbeno Ik denk dat neer betekenis aan die woorden niet rrag worden 

gehechto 

Als u de notie wilt aa.nnenen dan heb ik verder geen comrentaar o Anders wil ik 

nog even ingaan op de beantwoording van de heer Geurtseno 

Ik versta de woorden van de heer Geurtsen zo dat de conmissie u adviseert deze 

noties aan te neneno 
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Blz 114 dat is toch een dubbele perte brisee die naar twee kanten open en dicht 

gaat en dan nog eens wordt ingetrapto Artikel 1 van onze beginselverklaring de 

volkspartij voor vrijheid en derroeratle staat als liberale partij o~n voor 

een ieder o Ik dank toch niet dat de heer ToiDpeus net zijn staat van dienst en 

ve:rkiezingsprogranna zal schrijven wat niet voor een liberale partij zou zijno 

En ik denk te minder dat hij niet de beginselen zoals die dan verder in de 

beginselverklaring staan zal hantereno Daar hebben we het al over gehad dat is 

een rrotie van de binnenlandse zaken aangenoneno Dus het lijkt ne dat het een o~n 

deur is om nog in zeker elenent bij blz 114 naar voren te haleno Dat is volkonen 

overlxxliga De heer ToiD~US die is mms genoeg cm het goed te schrijveno 

Mits het maar gebeurt conform enz o enz o 

Mevrouw Terpstrao 

Voorzitter ik wil graag ook wat zeggen over blz 114 de rrotie 1274 van de kaner

centrale Dordrechto De heer Meijeraan mag groot gelijk hebben wanneer hij het 

heeft over een dubbele en ingetrapte deur, naar ik denk dat iedere keer weer 

ook in de publieke discussie het geen enkele luxe is om dit nogmaals te bena

drukken en zeker nu deze rrotie en terecht in bespreking is. gek.onen rroeten we 

natuurlijk wel voorkonen dat die nu wordt afgestenrl op fornele grondeno Ik zou 

willen aanbevelen aan deze vergadering om net ove:rweldigende neerderheid voor 

deze rrotie te stermen en p::>sitief te stermeno 

Ik begrijp nevrow Terpstra dat u stenming vraagto Is dat nodig jao 

Dan gaan we stermeno Voor blauw17 tegeno Voor wit, tegeno Voor oranje, tegeno 

Unaniem aanvaardingo 

Da -n krijgen wij de rrotie 1448 op pagina 236 o 

Afdeling Heilob nog een toelichting o 

Voorzitter ik zou graag in dat verband willen ve:rwijzen naar een rrotie die 

door de afdeling Huizen over dit zelfde onde:rwerp is ingediend en die staat 

onder 1147 hoofdstuk 7 ondel:wijso Ik denk dat de onderhavige rrotie daar overigens 

ook thuisgBhoord zou hebbeno Ik zou u eigenlijk willen voorstellen oorlat de door 

ons ingediende rrotie wat neer dinensie aanbrengt in de onde:rwijssystematiek 

om die rrotie ipv de onderhavige rrotie tenminste als de indieners daarnee akkoord 

gaan op dit ptn1t te behandeleno Daarnee is voor alle geledingen de gelegenheid 

om naar eigen begaafdheid onde:rwijs te krijgen wat beter recht gedaano 
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U stelt voor cm die rrotie uit het hoofdstuk ondeJ:wijs nu te behandelene 

Dat wordt ingewikkeld hooro 

u mag ook die rrotie die nu aan de orde is onder onde:rwijs behandelen en dat lijkt 

rre hetzelfde o 

Dat lijkt mij wat eleganter o Ja deze rrotie 1448 op pagina 236 in het hoofdstuk 

over onde:rwijso Dan krijgen wij rrotie 1276 op pagina 244o Karrercentrale Dordrechto 

Voorzitter afdeling Hengeloo 

Voor deze rrotie geldt hetzelfde als voor de vorige. Wij hebben een rrotie ingediend 

bij hoofdstuk 4 dat is de rrotie 944 door u aan de orde gesteld bij de geselecteerde 

rrotieso Dit gaat over exact hetzelfde onde:rwerp en ik stel voor dat deze rrotie 

daarbij betrokken wordto 

Ibofdstuk 4 o 1k wees u er al op dat rrotie 1279 pagina 484 die komt aan de orde 

bij hoofdstuk 1 o Goed dan kurmen wij nu overgaan danes en heren naar hoofdstuk 

1o 1k wijs u er op voor uv informatie dat totnutoe wij drie minuten bezig zijn 

per rrotie o Goed hoofdstuk 1 o 

Bij hoofdstuk 1 zijn verder aangerreld de rroties 913 op pagina 346 o 

lontie 1279 op pagnina 484 11 notie 489 op pagina 623 1 rrotie 1449 op pagina 626 

rrotie 1279 op pagina 484 o Ik geloof dat ik ze zo heb 1 wacht rrotie 9 35 op pagina 

629o Heeft de heer SWart zeo Jao Dan kunnen wij overgaan naar rrotie 1308 

op pagina 269 o Wenst iemand nog een toelichting te geveno 

Nee de conmissie stelt voor te aanvaarden en u gaat errree akkoordo 

Dan notie 1138 op pagina 270 van Ridderkerko Wenst ierrand nog een toelichtingo 

Voorzitter ik heb een halve minuut ongeveer nodig o De nadruk in deze rrotie ligt 

op de toevoeging zonderneer o Waar sprake is van zaken net een relatief klein 

financieel belang zou de begratingswijziging inderdaad wellicht beter kunnen 

worden ontdaan van preventieve toezidlt van GSo Als er sprake is echter van een 

financieel beleid van twijfelachtige kwaliteit in gerreente en dan rroet u ook 

denken dat er colleges zijn waar de WD niet in vertegenwoordigd is kan zoiets 

voor burgers veel minder prettige gevolgen hebbeno bet is ook cm die reden dacht 

ik dat anderhalve eeuw Thorbecke ook een liberaal deze bepaling in de geneentewet 

heeft opgenaneno Zoals deze zaak nu in het liberaal bestek staat komt het er op 

neer dat het toezicht op de gerreentelijke belastingVerordeningen door de Krcx>n 

rroet blijven ~ bestaan11 maar danbben we het over 10% van de gerreentelijke 
inkorrst ongeveer o 
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Tei:wijl toezicht van GS en dat heeft op 90% ongeveer betrekking zou noeten 

verdwijnen. Het lijkt Ridderkerk op zijnplaats dat de zaak een beetje genuanceerd 

wordt vandaar de toevoeging zonderneer o Dank · Uo 

van Dungeno 

Ja ik denk dat geneanteraden zelf mans genoeg zijn om te constateren dat er 

een financieel beleid gevoerd wordt van twijfelachtige kwaliteito Dat is punt 1o 

Punt 2 is dat warmeer die twijfelachtige kwaliteit leidt tot debacles het 

artikel 12 beleid om de hoek komt kijken en het derde punt is en dat is een 

onjuistheid uwerzijds dan van die 90% is rraa.r eenderde afkorrstig uit het geneente

fonds waar de vrije besteding van de gerreente aan de orde iso 60% zijn specifieke 

uitkeringen waar accountantsverklaringen voor nodig zijn om te overleggen hoe de 

besteding geweest is o Dus het is niet zo dat d.a.arnee iedereen de sluizen open 

kan gooieno 

Zelfs nog dan denk ik dat het op zijn plaats is om een nuancering in deze toe 

te passeno Vandaar toch die toevoeging niet zonderneer o 

Voorzitter gelet op het toenemend artikel 12 gerceente in Nederland denk ik dat deze 

notie wel degelijk zin heefto 

Feit is mijnheer de voorzitter dat het aantal artikel 12 gerceente op het laagste 

punt is sedert de invoering van de financiele verlloudingswet in 1961 en dat dat 

er nog rraa.r 25 zijno Te:rwijl dat weleens 160 geweest iso 

ooorzitter dat kamt alleen oorlat de nomen veranderd zijn en niet oorlat er een 

financieel beter beleid gevoerd wordto 

Mijnheer van BlOillresteino 

Voorzitter ondercentrale Voorst en lid van de conmissie binnenlandse zakeno 

1k denk dat dit een van de wezenlijke kermerken is tussen de toezichfunktie van 

bestuurslagen op elkaar o 1k denk dat het de WD niet zou ontsieren om juist die 

knellende banden wat losser te zetten en het is een van de uitgangspunten altijd 

geweest ook in het liberale binnenlands besuutuurlijke aanpak en wat dat betreft 

ben ik het geheel rret van Leeuwen eens dat je niet zo u n vage notie over niet 

zonderneer wat bedoelt rren dan als rren zegt niet zonderrreer, als rren op preventief 

toezicht gaat zitten aandringen van provincieso 

Mevrouw Bakker uit Arrsterdamo 
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En als ik naar het financieel beleid van Airsterdam kijk dan aub toezicht van 

gedeputeerde stateno 

·Mijnheer de voorzitter ik denk als dit pleidooi gevoerd wordt dat een brevet van 

onverrrogen is ten opzichte van GS om:lat reen ten aanzien van de grote steden preven

tieve toezicht nu ook al niet uitoefent. En rroet je daarom al die andere gerreente 

die dat wel goed doen rroet je er daarom een strafsanktie op zetteno 

Voorzitter ik denk dat de discussie nu een beetje af gaat wijken van de oor

spronkelijke notieo 

Als je hem niet nodig hebt dan is het niet erg dat er een dergelijke sanktie is 

en bovendien wat niet is kan nog korreno 

Ik denk dat daarnee ook het antwoord besloten is van de vraag die reet mij 

van de midden uit is gesteldo Ik stel toch voor stermeno 

Swarto 

Ja mijnheer de voorzitter ik denk dat het op zichzelf heeLaardig is om te 

praten in theoretische zin op het toezicht op geneentefinancieno Ik stel vast 

dat in Airsterdam dat toezicht wellicht ontbreekt naar Airsterdam wel een heel 

bijzonder geval is in Nederland en ik denk dat we toch even noeten kijken naar 

die resterende paar 100 geneente o Ik denk dat daarvoor geldt en dan noem ik een 

ander aspect wat wij als liberalen belangrijk vinden slagvaardig optreden van de 

overheid, zorgen dat je je burgers en ook je bedrijven snel van dienst kunt zijno 

Als ik als geneenteraadslid zie hoe vaak wij rroeten wachten op goedkeuringen van 

gedeputeerde staten die het ons in feite ormogelijk maakt om volwaardig als partnel 

te funktioneren als partner van het bedrijfsleven die ertoe leidt dat niet wij 

naar de provinciale bureaucratie in feite annogelijk maakt om goed te funktio

neren dan kan ik alleen naar zeggen ik denk dat we af noeten van dat toezichto 

Dat wil niet zeggen dat er geen financieel toezicht noet zijn, naar ik denk dat 

we het zo rroeten organiseren dat binnen zo'n gerreente er voor de gerreenteraad 

en voor de bevolking beter nogelijk is om toezicht op het eigen bestuur te 

houdene Want ik denk dat dat liberalisrre is o Niet toezicht van bovenaf maar 

toezicht van onderaf. 

Ik wil graag deze notie in stenming brengene 

Een enkel woord want anders kom ik over de drie minuten heeno 
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Nogmaals die nuancering ook naar de vorige spreker toe niet zonderrreer o Het is dus 

de bedoeling cm het in een ru:i.Irer kader te plaatseno Niet neer en niet nû.nder o 

Goed wij gaan thans tot stemning overo Blauw voor, tegeno Wit vcx::>r, tegeno 

Oranje voor, tegeno Ve:rworpeno Dan de notie van Laren Blaricum 1157 pagina 27lo 

Nog een toelichting o Nee de conmissie stelt voor aanvaardeno U gaat ernee 

akkoord dan is die aangenorreno 

• s Gravezande 2432 op pagina 272 o Nog een toelichting o De conmissie zegt 

ontradeno 'VÈnst iemand stenmingo Jao Dan is van de zijde van de conmissie wordt 

dan het verzoek gedaan dat er nog een toelichting wordt gedaan op het advies 

van de conmissie om het te ontradeno De heer ROsenthaL 

Het lijkt de conmissie cruniskenbaar dat aan de minister president vandaag de dag 

ook forrreel een bepaalde specifieke rol toekomto Die is in het liberaal bestek 

ook genoeml primus interpares en op dat punt kun je dus zeggen dat er enige 

specifieke aandacht zoals er hier in die notie wordt genoem::l ook op zijn plaats 

iso Daarbij wijst de conmissie er graag op dat niet alleen over de nû.nister pre

sident., de rol van de minister president in ons kabinet een aantal passages wordt 

betracht naar ook bijvoorbeeld ten aanzien van de nû.nister van financien net een 

specifieke positieo En ook op een aantal punten ten aanzien van de minister van 

binnenlandse zakeno Wat dat betreft is dus een zekere aandacht voor een ontwikkel

ing die gaande is geweest in de afgelopen decennia en die zich nu ook voortzet 

niet uit den boze o Vandaar het advies van de conmissie om de notie te ontradeno 

Wenst iemand nog het woordo 

De Bakker u s Gravezande o 

Hee lkorto 1k denk dat de stenming in de vergadering duidelijk iso De notie 

is vooral bedoeld tegen oprel:kingen Uit het bestek in de ridlting van de dlristen 

democratisdle minister presidento Niet het bediscussieren van voorstellen over 

de positie van de rol van de minister presidento 

1k denk van de zijde van de conmissie nog behoefte tot reactie" 

Nou alleen de constatering dat nergens in het stuk over de christen denocratisdle 

minister president wordt gesprokeno Er wor-t over het kabinet gesproken, naar dat 

is neer dan de nû.nister presidento 

Goed stenminggevraagd dat blijft ZOo Blauw voor, tegeno Wit voor, tegeno 

Oranje voor, tegeno De notie is ve:rworreno 
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Dan krijgen we de notie 2464 van Nijmegen op 273o 'Vènst iemand een toelichting" 

De conmissie stelt voor te aanvaardeno Daar hebt u geen bezwaar tegen" Aanvaardo 

Amsterdam 2374 wenst ierrand een toelichting te geveno De a:mm:i..ssie stelt voor 

aanvaarding" 

Beetstra Apeldoorn" 

Ik vind de tekst eigenlijk vrij dwaas mijnheer de voorzitter o Het behoort tot de 

goede politieke zeden dat de minister aftreedt wegens minder gelukkig geacht 

beleido Nou het hoort zeker niet tot de goede zeden dat een minister een minder 

gelukkig geacht beleid doeto Het is misschien wel de bedoeling dat de minister 

aftreedt indien zich dat voordoet., naar de tekst die heeft mijn instenming niet 

op deze manier o Ik zou dit niet willen aanvaardeno 

U vraagt stemninge De a:mm:i..ssie stelt voor aanvaarden en er is geen bezwaar tegene 

U vraagt stemninge We gaan dus stemren blauw voor., tegeno Wit voor, tegene 

Oranje voor de notie 2374 pagina 274, tegene 

Motie is aanvaarde lobtie 372 op pagina 275 eveneens van de afdeling Airsterdame 

Nog een toelichting" De conmissie stelt voor aanvaardene semand bezwaare 

Van Velthuizen Hengelo" 

Het zou best een aardig idee kunnen zijn in theorie naar in praktijk kant het er 

op neer dat sanenlevingsvorrcen als gezin en andere sanenlevingsvorrcen dat in 

wetten en regelingen niet erkend zouden worden en dat lijkt te tenderen naar 

het zweedse nodel, het socialistische nodel en dat onrecht denk ik aan huwelijk., 

gezin en ik denk dat het niet verstandig is om het op deze manier op te :nenene 

voorzitter als liberalen stellen we toch denk ik het individu op de voorgrond 

en ik denk dat dat het reeest liberale uitgangspunt us wat je kunt hebbeno En als 

indi viduel ervoor kiezen om net 2 of 3 of alleen te leven dan is dat een 

individuele keuze en heeft de overheid daar niets nee te rrakeno het individu 

staat voorop en dat rroet het uitgangspunt zijno 

Dat klinkt aardig naar dan gaan we op weg naar een individuennaatschag:>ij en 

niet naar een sarrenleving o 

Ja je leeft toch niet net iedereen sarren kano 

Voorzitter het spijt ne ik voel ne genocxlzaakt om hier toch even op te reageren" 
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Warmeer je uitgaat van een individu betekent dat niet dat een ind.i vidu niet de 

verantwoordelijkheid zou kunnen nenen in individuele zin voor een ander individuo 

Het individu staat voorop en het individu maakt individuele keuzes en dat heeft 

· niets verder net socialisne te makene lk denk dat het het neest liberale ui tgangs

punt is wat je je kunt indenkeno Het individu voorope 

Ja mijnheer de voorzitter ik denk ook dat het een probleem is net uitgaan van eco

nomische eenheden wat wij dan zelf noeten gaandefinieren wat wij onder eoonomische 

eenheden verstaano Wat een gezin is wat er wel onder va.lt 17 wat er niet onder va.lto 

Wie wel net elkaar nogen sarrenwonene Dat noet allenaal worden gecontroleerd, 

allemaal worden bijgehoudeno lk denk dat het ook bijdraagt aan een overzichtelijk 

landsbestuur als we ui tga.an van dat iedere burger als burger in relatie net de 

overheid staato En wat nensen net elkaar doen dat is een vrije keus en daar 

noet de overheid niet in tredeno 

De corrmissie stelt voor aanvaardene Heeft iemand bezwaaro Nee 11 dan is de notie 

aanvaardo 2001 den Haag wenst iemand een toelichting te geveno 

roorzitter ik zou graag het voorstel wat aangevuld is dat is het voorstel 913 

van Hengelo op pagina 346 hierbij willen betrekkeno Dit voorstel "NNrdt beoogd 

een uitbreiding van datgene wat den Haag wensto De Haag heeft een voorstel 

betrekking hebbend op 2e kanerleden17 het voorstel van Hengelo heeft betrekking 

op p:>litieke bestuurderen en op anbtelijke bestuurdereno lk zou u willen vragen 

om dat nu in een punt te behandelen am:lat het onde:rwerp globaal gelijk iso 

Dat kan voor de vergadering ten goede kaneno 

Ja maar dat doe ik dan toch afzonderlijko lk wil toch eventjes dan die notie 

van den Haag nerren 2001 den Haag geen toelichting o Niemand 'I'ICBS:k het woord erover o 

De corrmissie stelt voor aanvaardeno iemand bezwaar tegeno Nee dan is deze 

notie aanvaardo Die andere notie komt direkt wel vanzelf aan de orde o 

2061 van Delfto Iemand een toelichtinga 

Voorzitter procedureel - afdeling Meppel- is dat een beetje rroeilijk am:lat bij 

de volgende notie staat ontraden ten gunste van de notie Delfto Maar ik wil 

wel stellen dat de afdeling Meppel ook ernstig bezwaar naakt tegen de inhoud 

van de notie Delftu dus dat wij net dat achtervoegsel achter onze notie dat we 

het daar bepaald niet nee eens zijne Als wij hier narrelijk lezen bij de notie 

Delft van dat we in een maatschappij leven waarin rrensen van alle soort en aard 



Band 14 

Blad 14 0 14 

voorkorren dat soort t.ernen dat wensen wij niet te gebruikeno Dat waren ook de 

bezwaren op grond waarvan wij net een aantal aantekeningen uit ons beginselprogram

ma in onze notie hebben gezeto Want het bezwaar wat we tegen deze notie Delft h~ 
dat is hetzelfde eigenlijk wat we tegen de tekst hadden op onderdeel 1 o 3 waar 

staat dat de starter zo \>.ieinig nogelijk in de weg noet worden gelegd en dat de 

begaafde verder noet korren dan de niet begaafde hetgeen ook maatschappelijk 

gewenst is en dat soort zakeno Daar hebben wij principieel bezwaar tegeno En~ 
dat wij ons niet kunnen vinden in datgene wat achter onze notie staat ontraden 

ten gunste van notie Delfto 

Mijnheer de voorzitter hier kunnen we tijd bespareno Deze noties gaan allebei 

over het herschrijven van het bestek, dat doen we niet dat hebben we afgesprokeno 

En ik denk dat ook dit geen dingen zijn die we pers~ aan de conmissie Toxopeus 

nee noeten geveno 

Huizeno 

Wij sluiten aan op het zojuist aangeuidàe punt over hoofdstuk 7 van onde:rwijso 

Waar we net ook al· de zaken over doorgesproken hebbeno Ten tweede denk ik dat 

het niet gaat om het zich wel of niet verder om:wi..Kke.1en van ae een of de 

ander o Ik denk dat je noet kijken naar de vernouding van de maten waarin ierrand ziB 

ontwikkelt ten opzichte van wat die zich zou kurmen ontwikkelen en ik denk dat er 

dan geen sprake is van ver of minder ver dat het dan wat minder hard overkomto 

En beide noties gewoon overbodig zijno 

Ik stel voor om beide noties voor kennisgeving aan te nerreno U weet wat dat 

betekento De voorzitter heeft dat uitgelegdo Niet dat ze de prullemna.nd ingaano 

De 

De ccmnissie stelt voor beide noties voor kennisgeving aan te neneno U gaat e:rnee 

akkoordo Dan is aldus geschiedo Motie 1278 van de kanercentrale Dordrechto 

Wenst iemand een toelichting te geveno 

Van der Groot afdeling Rozenburgo 

Ik had eigenlijk graag eerst willen weten waarom de cxmnissie Geurtsen deze notie 

had ontraden gezien de roep die er toch alle:rwege is te konen tot een betere 

beheersbaarlleid van de departerrenten en net narre een coördinatie die ergens 

aanspreekbaar noet zijno Wij ervaren toch iedere keer \>.leer dat de beheersbaarheid 

van de departerrenten net narre op de andere overheden uiterst ongelukkig overkomt 
en als je dan zoekt waar je terecht noet dan ben je soos bij de minister van 
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birmenlandse zaken als het gaat over de wet geneenschappelijke regeling en 

soms bij de minister van financien in de rreeste gevalleno De minister president 

beiroeit zich er ook rreeo Wij vinden dat dit een zeer belangrijke zaak is die 

bij de volgerrle kabinetsformatie eens een keer geregeld zou rroeten wordeno 

En wij hebben niet de exclusiviteit van de juiste oplossing vandaar dat er 

gekozen is voor de vo:r:m van enige vo:r:m vano En hoe dat uitgewerkt rroet worden 

daar willen we graag experts op los lateno Maar dat er veibetering nodig is 

dat is duidelijko 

Mijnheer Rosenthal u kunt misschien even uitleggen waarom u zegt dat de conmissie 

ontraado 

qa voorzitter de conmissie ontraadt deze notie onrlat toch de suggestie hier in 

die notie wordt gewekt dat er enige vo:r:m van een kernkabinet suggereert formaliser

ing van een dergelijke structuur in onze coalitie politieke en ook staatsrechter

lijke verhoudingeno Daar komen we niet rreeo De enige nogelijkheid die er zou zijn 

wil je echt reëel net een kernkabinet kurmen werken dat wijzen ook ervaringen 

in het buitenland uit zou eigenlijk iets zijn wat er hier ook wordt gesuggereerdo 

In de toelichting op de notie dat je de departerrentale organisatie zodanigzou 

bijstellen dat je evenveel superdeparterrenten zou krijgen als er super ministers 

zouden zijno Een soort van terug naar voorstellen die oorspronkelijk door de 

conmissie Vonhoff einde jaren 70 zijn gedaan. ~t een dergelijk l!erJooncx structuur 

bezwaar je in hoge mate de toch al ingewikkelde vernoudingen rond portefeuille 

verdelingeno Je bezwaart ook in hoge mate in die situatie de noodzaak om coalitie 

verhoudingen die hier in Nederland toch alnoeilijk veelal zijn die zijn toch 

al rroeilijko VÈ kurmen ze niet als het ware rekenkundig ook terugbrengen naar een 

fo:r:mule van 5 of 4 o Dan krijg je verregaande conflicteno Het is bovendien laatste 

punt een misverstand denkt de conmissie dat door het sanenvoegen van allerlei zaker 

in een vo:r:m van een kernkabinet en het terugbrengen van de beheersbaartleid van 

de departerrentale organisatie door minder depa.rt:ezrenten bijvoorbeeld ook dat 

je da.anree de oplossingen zou geveno Ge hanteert in feite het verkeerde middeL 

Voorzitter ik begrip dat de heer Rosenthal eigenlijk de oplossing ook niet aangeef1 

Hij ronstateert net mij dat er een probleem is over de CXJÖrdinatie van beleido 

Ik denk dat we dat allemaal geoonstateerd hebbeno Ik vind dat dat in de notie 

in ieder geval overeind rroet blijveno Als er bezwaar is tegen enige vo:r:m van 

kernkabinet dan ben ik bereid om dat eruit te haleno Maar in ieder geval wel 
rree te geven aan de verkiezingsprogranmacx:mnissie dat dit een uitennate belangrijk 
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gegeven is wat voor de "VOlgende periode nou eens goed in een verkiezingsprogranrca 

rroet worden veiWOOrdo 1k ben bereid om het woord in de wrm van kernkabinet te 

schrappen maar dan verzoek ik wel dat de rest van de notie aangenenen wordto 

Mijnheer de voorzitter even over dit technisch punto 1k vrees dat we dan besluiten 

om geen uitspraak te doeno Dat lijkt ne niet gewensto 1k denk dat de vergadering 

rroet uitspreken of aangesloten wordt bij de notie van de karrercentrale Dordrecht 

dat dus enige vorm van kernkabinet het COÖrdinerend orgaan rroet zijn of aansluiten 

bij de gedachte van de conmissie dat de coördinatie die als bijzondere verantwoor

delijkheid voor een bewindsman wordt aangerrerkto Een van beide standpunten rroet 

toch doorgegeven worden aan de conmissie verkiezingsprogranrca zou ik zeggeno 

Als we het eerste stuk van de notie van Dordrecht annerren beslui ten we niks te ~ 

Dat is voor de heer Toxopeus niet zo erg die komt er toch wel uito 

Maar daarvoor waren we niet bij elkaaro 

Ja voorzitter ik heb misschien een nog beter voorstelo 1k wil straks of misschien 

nu aan de orde stellen het niet geselecteerde notie 337 die behandelt dezelfde 

problematieke Dis is sorry blx 337 dat is notie 1819 afdeling Apeldoorn 

oveiWegende dat een visie op de eigen huishouding van de centrale overheid ont

breekt spreekt als haar rrening uit dat de beheerstechnische en rontrolerende 

funktie net betrekking tot de uitvoering van de begroting dringend herziening 

behoefto Dat deze herziening zoveel als nogelijk gebaseerd rroet worden op 

bedrijfseoonomische grondslagene Nu staat er inderdaad iets aan die onbeheers 

baarheid van de departerrenten wordt gedaan zoals we dat nu bij onde:rwijs zieno 

Maar zoals dat nu op andere plaatsen ongetwijfeld voorkomto 

1k denk dat pagina 337 toch een ietwat andere strekking heeft dan de thans aan 

de orde zijnde motie. 

De heer van Blomresteino 

Voorzitter in de conmissie van de partij binnenlandse zaken hebben we bijna 

elke keer de afgelopen vier jaren gesproken over een betere <X>Ördinatie tussen 

de departerrenten. Dat betekent dat het mij welkan zou zijn oorlat de heer van 

der Goot naar wren heeft gebracht nogeens uitdrukkelijk hier te verklareno 

Als dat neegenerren wordt door de heer Toxopeus om dat te gaan regelen dan zouden 

wij daar zeer nee ingenomen zijno 1k ben het in zoverre net de heer Rosenthal 
eens dat de discussie over de oplossing nu cm uit te spreken dat het een 
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kernkabinet neet gaan worden geen gelukkige is o Dat zou dus uit de notie 

kunneno En als we dus als uitspraak van de algenene vergadering zouden willen 

ui tsprek.en dat juist die COÖrdinatie tussen de depa.rtenenten versterkt neet 

gaan worden dan denk ik dat we ons daarin kutmen vindeno 

Mijnheer vd Gooto 

Ja voorzitter ik heb even nagedacht over een fornn.llering die dan wel een uitspraak 

kan gedogen en als we het woord enige vorm van kernkabinet verairleren door een 

betere vorm vanintern m:ma.genent ik denk dat we er àan uit zijn en dat dat 

zeker kan worden rreegen<:IIEilo 

Ik denk danes en heren dat 

Voorzitter Sinenis afdeling Amsterdamo 

Ik zou willen zeggen dat wij ons niet net de interne structuur van een kabinet 

neeten belroeien als tx>litiek.e partij o Elk kabinet constitueert zijn eigen werk

zaanheden, indeling en het zal dus afhankelijk zijn van de sareenstelling zeMel 

de tx>litieke kleur als de rrensen zelf o Wij als partij neeten daar op dit norrent 

geen invloed op uitoefenen" 

Ik zou willen voorstellen darces en heren als ik nou zo de discussie beluister 

dat u geen uitspraak doet over deze notie, maar dat u wel uitspreekt dat de 

coördinatie van beleid door de algenene vergadering als een duidelijk aandachts

punt aan de verkiezingsprogr~conmissie wordt aanbevoleno Dan hebben we notie 

2308 afdeling Bureno Wenst ierrand een toelichting te geveno Datgene wat .de com

missie voorstelt aanvaardene Vanf regel 20 is voor mij een beetje neeilijk te 1aliBjEi 

begrij:peno Misschien kan de conmissie daar nog even een nadere uitleg over geveno 

Geurtseno 

Laat ik die woorden nou maar terugnenen voorzitter dat lijkt rre het rreest 

verstandig o 

De oonmissie zegt dus aanvaarden en de vergadering gaat daa.nree akkoordo 

Dan is aldus geschied. Dan krijgen we de notie Reeuwijko Wenst iemand daar een 

toelichting op te geveno Ja gaat UW gango 

Ja voorzitter mijn naam is Lins afdeling Reeuwijko De conmissie beveelt aan 

deze notie te aanvaarden en dan zodanig dat rrensen die op een bestaand in die 
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zin dat nensen die op een besta.ansm:ini.mum niet verder rroeten inleveren uitgaande 

van de gelijkblijvende economische onstandighedeno Nou dat is daar staan wij 

volledig achter o Alleen nu wordt toch een ander deel van onze notie niet voldoende 

recht gedaan dachte wij zo narrelijk het stuk waar wij er op wijzen dat de uit

keringen vaak terecht karen in kringen waarvoor de uitkering niet helemaal bedoeld 

iso Vandaar de zinsnede noodzakelijk is de totale brede groep van uitkerings

krachten te bezien, uitkeringstrekkers te bezien en hiernee en hierin beperkingen 

aan te brengen daar waar dit sociaal verantwoord iso Dus wij bedoelen hiernee 

dat de regels worden verschexpt zodat die uitkeringen terecht konen bij die 

groepen waarvoor de regel is toegesneden a Dank u zeer o 

De heer Kuipers o 

De conmissie zegt aanvaarden voorzitter o En in het bij zonder als de sociaal 

economische onstandigheden zich niet fundanenteel wijzigen ligt het niet voor 

de hand om de kooperacht van de nensen net een minimum inkorren nog verder te 

doen achteruit gaano Wat het punt betreft van het beperken van de uitkerings

trekkers op verschillende sociale zekerheidswetten zijn al beperkingen ingevoerd 

dat is punt lo Punt 2 er wordt al naar gestreefd om voorzover er gefraudeerd 

wordt waar een eind aan te makeno lk denk niet ·dat het veel zin heeft op dit 

punt de nadruk te leggeno Van veel neer belang is het om vast te stellen dat 

wanneer de economische onstandigheden zich niet wezenlijk wijzigen in de korrerrle 

jaren11 de jaren 90 dat dan niet kan worden overgegaan tot een verdere ink rilTping 

van de koo};Kracht van de mininn.lminkonenstrekkerso Dank u welo 

Wenst verder oog iemand het woordo Neeo Dan is natuurlijk het wel een beetje 

rroeilijk als je hierover gaat stemren gezien het advies en de oprerkingen van 

de zijde van de afdeling Reewijko lk stel u toch voor om het maar in twee te 

doeno En eerst over de notie als zodanig te stermeno Mocht die worden ve:rworpen 

dan komt het standpunt van de conmissie aan de orde o Het stemren dus over notie 

774 blauw voor, tegen. Wit voor, tegeno Oranje voor, tegeno 

Dit wordt een rroeilijke sitautie danes en hereno libg maar een keer overo 

Mag ik een suggestie doen ik vrees dat we zitten te stemren over iets waar we 

eigenlijk niet eens over hoeven te stermeno De indieners van de notie hebben 

duidelijk verklaard het eens te zijn net het standpunt van de conmissieo 

Wij neeten uitgaan van ongeveer gelijkblijvende economische onstandigheden en 

dan is het in de notie tot uitdrukking gebrachte standpunt een juist standpunto 
Als we het daar over eens zijn waarom rroeten we dan gaan stemren over de vraag of 

het aantel uitkeringstrekkers rroet worden teruggebrachte Natwrlijk rroet het 
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Ook daar zijn indieners en conmissie het volstrekt over eenso Niet en niet bij 

vcx:>rba.at door een strenger beleid, naar bij vcx:>tbaat door het voeren van een 

zcxlanige econcmische p::>litiek dat het aantal uitkeringstrekkers omlaag kano 

· Ik denk dat we hier bezig zijno Het gaat als u nog even leest in de laatste 

alinea dat het huidige beleid teveel gericht is op beperking van de ui tkerings

hoogte en neer op beperking van het aantal uitkeringstrekkers gericht zou noeten 

zijno Ook daar zijn we het volstrekt over eens o Vandaar dat ik blijf bij de 

aanbeveling aanvaard deze notie en laten we er niet over stemreno Vraag C§Jeen 

stenmingo 

Voorzitter ik kan net het voorstel van de heer Geurtsen zeker akkoord gaan als 

hij daar nog een woord aan toevoegt en dat is narrelijk dat die beperking van die 

uitkeringstrekkers niet alleen gebeurt door het veibeteren van de eoonomische 

anstandigheden naar ook door een betere controle o 

Daar is de heer Kuipers al op ingegaano Die heeft terecht vastgesteld dat de 

wetgeving is verscherpt, dat de controle is verscherpt, Dat neer tegen fraude 

wordt opgetreden dan in het verleden het geval waso Wij praten vanuit dezelfde 

notivatie naar construeren een tegenstellingo En laten we dat aub achtenvege 

laten als we het net elkaar eens zijno 

Voorzitter als de heer Geurtsen zich de woorden van de heer Kuipers eigen maakt 

dan heeft de afdeling Reeuwijk geen enkel probleem net de door u voorgestelde 

oplossingo 

Wie wil nog wat zeggene 

Voorzitter de heer Geurtsen heeft wat veJ:Warring althans bij mij gebracht door 

te zeggen dat het niet om het niveau van de uitkering gaat, want er staat duide

lijk in die notie daarnaaste 

Zoals ik al heb preberen te zeggen het gaat zeMel over het niveau van de uitkering 

als over het aantal uitkeringstrekkerso Over beide zijn we het net elkaar eenso 

Hoe je dat aantal noet beperken, wat de hoogte betreft zijn we het net elkaar eens. 

Als de economische omstandigheden niet wezenlijk wijzigen noet je de koopkracht 

van die uitkeringen niet verlageno 

Nou ik denk dat dat alles bij elkaar een redelijke e:xegese is van de notie en de 

eerste aanbeveling van de conmissie o 
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Ik oonstateer dat de indieners van de notie en de conmissie zich in elkaar gevomen 

hebben en dat betekent dus dat de conmissie voorstelt om de notie te aanvaardeno 

Niemand bezwaar dan is de notie aanvaardo 

Voorzitter mag ik nog een opterking makeno 

Ja ik kan ter uwer geruststelling er dan nog wel even bijvoegen dat er natuurlijk 

altijd opnanes van gemaakt worden zodat wanneer de conmissie Tbxopeus in onzeker

heid nocht verkeren wat er nou precies bedoeld wordt de band kan worden nageluis

terdo 

Voorzitter vloeit er erg veel bloed uit als er in deze notie het woord uitkerings

trekkers veranderen in uitkeringsgerechtigdene Ik denk dat dat iets rreer in 

overeenstemming is net onze doèlstellingerio 

Ik begrijp de wat neer ik zou haast zeggen enotionele achtergrond van uw woorden 

maar we zouden niet naar redaktionele dingen kijken want dan zouden we denk ik 

nog veel langer bezig zijno Maar uw opterking is wel ter harte denk iko 

Goed Tilburg 1354 blz 272o Wenst iemand een toelichting te geveno 

Voorzitter Toornvliet afdeling Son en Breughelo Mag ik de :p:>litieke conmissie 

vragen of zij bedoelen dat die anbtenaar vertrekt als de minister vertrekto Of 

is het de bedoeling dat die anbtenaar in tijdelijke dienst blijfto Want ik kan 

niet anders uitleggen dat het op deze wijze zou noeten gaan oorlat een minister 

die een anbtenaar benoem:l heeft zijn volgende collega daar dan aan zal bindeno 

Ik zou toch wel graag een uitspraak. van de :p:>li tieke conmissie hierover willen 

hebben a 

Kan de :p:>litieke corrmissie uit Tilburg daar een toelichting op geveno 

Mijnheer de voorzitter Cu};erus afdeling Bureno 

Er is verband net de notie die op de volgende bladzij door ons is ingediend blz 

283 en waarbij we denk ik niet helemaal goed uitgelegd hebben wat we net die 

notie bedoeldene Daarvoor zou ik even willen veJ:Wijzen naar het liberaal MiiiRXX 

bestek blz 7 linker kolom en dan regel 60 en 61 waar staat dat zou kunnen worden 

over:wogen de rechtspositie van àe anbtenaren net het oog hierop aan te passeno 

Dat laatste vinden we levensgevaarlijk en vandaar dat wij in onze notie een 

andere oplossing aandragen voor dit probleerno Maar dat kant niet duidelijk uit 
onze tekst tot uitdrukking o 



Band 14 

Blad 14o21 

Er is duidelijk in beide noties sprake van verschillende anbtenareno In het ene 

geval de notie die thans aan de orde is van Tilburg is sprake van beleids

advisererrle topanbtenareno Ik neem dus aan bedoeld op het niveau van direkteur 

· generaal en in de notie van de afdeling Buren is sprake van :tOl i tieke beleids

funktionarissen ter versterking van de :t:OSitie van de minister enzo enzo 

En dat valt dacht ik onder het begrip :t:Olitieke assistenteno 

Zo zou je het kunnen noeneno We zouden het in ieder geval niet onder het begrip 

anbtenaar wilo Juist om de :t:OSitie van de anbtenaar zuiver te houàeno 

Dus verschil tussen beide noties dat is heel duidelijke De :t:Olitieke ronmissie 

Tilburg is die hier vertegenwoordigdo 

De Kostero 

Wij hebben ons in de :t:Olitieke cxmnissie niet bezig gehouden met wat er net de 

anbtenaar dan gaat gebeureno 

Ik begrijp dat nieto 

Er werd gesteld wat gaat er met die anbtenaar gebeureno Gaat die nou vertrekken 

of gaat die in tijdelijke diensto Daar hebben wij niet over gesprokeno Wij 

hebben alleen naar gezegd eigenlijknoet een be.vindsrnan zich het recht kunnen 

va:>rbehouden om zijn eigen topanbtenaren te kiezeno 

Oh nou dan hebt u een heel duidelijk antlrloordo Ja er wordt net zoveel woorden 

gezegd dat elke be.vindsman het recht noet hebben zijn eigen topanbtenaren te 

kiezen. Dat is een heel duidelijk antlrloordo Dat is niet va:>r tlrleee:tlei uitleg 

vatbaaro 

Ja dat is waar, naar ik denk dat het merendeel van de anbtenaren niet erg tevreden 

zal zijn met een dusdanige rechts:t:Ositieo Er zijn minister het is va:>rspelbaar 

dat een minister met een paar uur verdwijnt en dan noet die anbtenaar dus ook 

net een paar uur verdwijneno Is het dan de bedoeling van de afdeling Buren om een 

anbtenaar va:>r een paar uur wat geld te geven o 

Ik wil wel graag antlrloord geveno Wij hebben heel nadrukkelijk gesproken van 

:t:Olitieke beleidsfu nktionarissen zo niet van anbtenaren en ik heb daarnet ook 

gezegd het is onze bedoeling dat deze mensen geen anbtenaar zijno Vandaar dat 
de laatste zin van onze notie ook staat dat er een aparte rechtspositionele 
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regeling noet konen voor deze rrenseno Maar als u zegt ja zou het kunnen betekenen 

als een minister na twee uur aftreedt dat die politieke beleidsfunktienarissen 

ook na 2 uur aftreden dan is het antwoord jao Met precies dezelfde konsekwentieso 

lawel er staat in de notie van Buren ook heel duidelijk de benoeming geschiedt 

door de minister zelf en is gekoppeld aan zijn of haar bestuursperiodeo Dus als 

de minister weg gaat ook weo 

1k kan ne herinneren dat minister president dacht ik dat die toen was den Uyl 

ook een politieke adviseur wilde en dat daar toch wel wat bezwaren in het land 

tegen wareno En ik dacht zelfs dat die bezwaren voor een deel voor een groot deel 

van onze kant k.warreno 

De conmissie Geurtsen heeft beide noties ontradeno 1k zou aan de heer Rosenthal 

willen vragen om daar een nadere toelichting op te geveno 

Dan wacht ik de toelichting daar zittend af o 

Voorzitter wat betreft de notie van de politieke oomnissie van de afdeling Til

burgo De carrmissie Geurtsen ontraadt die notie en àoet dat ook kijkend naar de 

toelichtingo De conmissie Geurtsen gaat ervan uit dat nen niet nag en ook niet 

noet uitgaan van het idee dat arrbtenaren slechts loyaliteit zullen oJ;brengen naar 

hun minister o Die arrbtenaar alle infornatie zullen geven die hij nodig heeft 

al naar gelang de politieke kleur van die arrbtenaaro Dat is toch iets wat hier 

doorheen speelto Geen misverstando Dit wil allerminst zeggen dat diegene slechts 

tot arrbtelijke funkties benoenbaar zouden zijn die geen politieke kleur zouden 

hebbeno Daar gaat het helereaal niet omo Maar het kriterium van de partijpolitiek 

gezindheid behoort bij de recrutering van toparrbtenaren ook beleidsadviserende 

toparrbtenaren geen rol te speleno Dat is voor wat betreft de notie van de poli

tieke conmissie Tilburgo Wat betreft noet ik neteen neenenen de notie van de afde 

ling Buren die notie doet sterk denken aan een voorkeur voor een systeem zoals 

dat inderdaad ook bijvoo:rbeeld in België en Frankrijk gehanteerd 'WOrdt net zoge

heten ministeriele kabinetteno Zodra je langs deze weg gaat werken sti.rruleer 

je de spanningen binnen het openbaar bestuur u binnen het arrbtelijk apparaato 

Dus voor diegene die langs deze weg willen konen en diegene die daar zeg naar 

op vaste basis zitteno Ook om die reden een ontraden door de conmissie Geurtsen 

van dit idee" Wij vinden de ontwikkeling die er in de jaren 70 inderdaad op 

dit punt in Nederland zijn geweest er werd terecht aan gerefereerd ondenreer 
onder het kabinet den Uyl heel sterku vinden wij een ontwikkeling die niet 
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In relatie net deze notie vraag ik uw aandacht voor de notie 438 pagina 35lo 

Tussen haakjes mijn naam is Koppen van de afdeling Brunssumo Wij .hebben een 

alternatief aangeboden op hetzelfde gebiedo Ook wij zien de bezwaren warmeer 

beleid anbtenaren tq;beleid anbtenaren te lang op hun stoel zitten als ik het 

zo mag zeggen en daardoor een bepaalde verkokering ontstaato Wij stellen u dan 

ook voor an beleidsanbtenaren vanaf een bepaalde rang voortaan op dezelfde wijze 

te behandelen als wij dat doen net burgerreesterso Dat wil zeggen dat er enigszins 

gekeken wordt naar past de kleur of past niet de kleur o Het is niet een vast 

gegeven, maar we krijgen er in ieder geval wat er uit ontstaat is dat er een 

bepaalde mate van nobiliteit ontstaat binnen de toparrbtenarijo Dat was de intensie 

van deze notie o 

U stelt dus tegelijkertijd deze notie aan de ordeo Mijnheer Rosenthal daar cormen

taar OPo 

Voorzitter de notie van de afdeling Brunssum 438 het bevorderen van roulatie 

van anbtenaren bijvoorlJeeld tussen de:pa.rt:enenten en ik zou eigenlijk zeggen vooral 

tussen departenenten dat is een doel dat we inderdaad stellig zullen rroeten na

streveno Daarvan is inderdaad in de afgelopen tijden minder misschien terecht 

gekarren dan we wensteno lk denk echter dat de oplossing die daarvoor hier in 

deze notie wordt gegeven niet de · geeigende is o lk denk dat veel beter zou 

zijn an inderdaad hier het algenene beginsel van het verhogen van de rotatie, 

roulatie van anbtenaren zeMel binnen maar vooral ook tussen departenenteno En 

mag ik er aan toevoegen tussen de overheidslageno Dus neer roulatie van geneente 

anbtenaren naar rijks en provincies en terug dat dat de lijn zou rroeten zijn naar 

de jaren 90 toe en ik zou dat willen rreegeveno 

Goed darces en heren ik denk dat we na deze discussie maar tot stenming rroeten 

overgaan inclusief dus notie 438 op pagina 35lo Dat wil zeggen stenming, een besltrl 

vonningo Ja neemtune niet kwalijk ga uw gango 

In notie 438 wordt gesproken over een gelijkvormigheid van de anbtenaar aan de 

burgerreestero Als ik ne nou goed herinner dan is er in onze geschiedenis althans 

van deze eeuw eenmaal een burgareester niet herbenoenrl o:nrlat nen vond dat hij 
wat aan de zwakke kant was o 
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Als dat dus vcx:.>r die arrbtenaren ook gaat gelden niets ten nadele van die amtenaren 

maar dan is het nauwelijks een toetsing o Er werd trouwens net ook gesproken over 

nobiliteito Als een beleidsarrbtenaar als die door de minister benoeml gaat worden 

en de minister verdwijnt dan gaat die anbtenaar heus niet naar een ander minis

terie toe als er een nieuw kabinet komt van een andere kleuro Dus die nobiliteit 

zie ik niet veel neer dan in en uito 
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Nog ccmrentaar van de zijde van de indieners van de notieo Nog cx::mrentaar vab 

de zijde van de heer Rosenthalo Voorzitter ik geloof dat ik duidelijk heb 

genaakt naar het oordeel van de conmissie Geurtsen ook de notie van de afdeling 

·Brunssum toch beter ontraden kan wordeno 

Goed de notie 1354 wordt door de ccmnissie ontradeno Wenst iemand stemning o 

Nee dan is de notieo 

Ik wil niet zeggen dat ik starming wil maar ik wou nog wel even iets vragen 

over de notie die wij hebben ingediendo 

~ hebben nou Tilburg daar wenst dus niemand stemning over, dan is de notie 

VeJ:WOrpeno Dan de notie 2310 van Buren daar wilt u nog iets over zeggeno 

Ja deze notie wordt ook ontraden mijnheer de voorzitter en ik heb uitdrukkelijk 

gezegd dat wij hem ingediend hebben om het probleem van het norrelen als ik 

het zo mag neerren aan de rechtspositie van de anbtenaren te voorkoneno Daar 

heb ik van mijnheer Rosenthal geen antwoord op gekregeno Als onze notie 

verworpen wordt betekent dat rren dus wel op de een of andere nanier die 

rechtspositie kan gaan aantasteno Dat is het cruciale punto 

wil mijnheer Rosenthal daar nog even op reagereno 

Voorzitter de passage in het liberaal bestek die hier over gaat strekt er enkel 

toe om onder de aandacht te brengen dat helaas het kan gebeuren dat anbtenaren 

erg lastig zijn in de richting van hun bewindsman, vaak ook anbtelijke afdelingen 

daar kan het weleens nee gebeuren en dat er dan hoegenaanrl geen nogelijkheid 

is voor een bewindsman om daar iets aan te doeno Waar het de conmissie Geurtsen 

op wijst is dat je dan noet kijken naar datgene wat er in het ambtenarenreglerrent 

etc aan nogelijkheden wordt gegeven om dat punt wat neer ruimte te scheppen 

voor een minister om een arrbtenaar ongeacht zijn politieke kleur want daar gaat 

het dan helemaal niet neer om inderdaad wanneer hij zijn taak niet gied vervult 

om die dan aan te pakkeno In het anbtenarenreglerrent dienen allerlei rechtsposi

tionele regelingen te konen al passages tegen over o o o o o o o o etco Je zou kurmen 

denken aan een lijn langs die richtingo Nou ik noet zeggen voorzitter dat ik 

dan ook schuin naar de conmissie Toxopeus en de heer Tozopeus kijk die waar

achtig van wanten weet op juist dat specifieke punto 

Dank U welo De notie afdeling Bureno Wenst iemand Stenming, jao 
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Dat mag ik zelfs zonder het stenbureau zeggen verworpen" Dan hebben we rrotie 438 

op pa.gina 351o Wenst iemand stemningo Dan is de rrotie verworpen" Dan 39 van 

Haarlermerrreer op pa.gina 284o W;mst iemand een toelichting te geveno 

Ja voorzitter graag" De rrotie wordt door de conmissie ontraden op een aantal denk 

ik wat fenrele grondeno 

Ja maar komt u uit Haarlermenreero 

Neeo 

Ja maar ik vraag wie wenst er een toelichting op de rrotieo Dan stel ik dus 

eerst de conmissie in de gelegenheid om te vertellen w-arom ze ontraden" 

Mijnheer de voorzitter wij hebben in het stuk al aangegeven waarom naar onze 

rrening er aanleiding zou dienen te bestaan zich te bezinnen op het aantal leden 

van de tweede kairer en dan automatisch ook van de eerste kairer daar is nou 

eermaal een relatie tussen 1 maar wij be:terken ons . tot de tweede kaner. De 

afdeling Ha.arle.rmerrreer kant net een aantal argurrenten die de stelling onder

stre:r:en dat het voorstel van de camû.ssie niet rroet worden gevolgdo Wij hebben 

in de schriftelijke reaktie daar op een aantal standpunten door Haarlermenreer 

ingenaren weerlegd. ik denk dat ik het niet allemaal hoef te herhalen dat hebben 

we allemaal kunnen lezeno Ik wou alleen nog vaststellen dat uit de praktijk van 

het kamel:werk de stelling van de conmissie dat een kleinere kaner tot een 

effectiever controle op het regeringsbeleid zou kunnen leiden dat die in de 

praktijk van het karrel:werk wordt onderschreven van onverdachte zijde mits 

van de huidige opp:>sitie thans zitting hebbend in de 2e kaner werd mij deze 

week de oprerking za-erdag ga je dus aan de behandeling van bestek deelneneno 

Ik hoop van harte dat jullie voor wat betreft het aantal kanerleden gelijk krijgen 

ik hoop van harte dat voor de rest bestek door de vergadering zal worden getorpe

deerdo 

De heer Brunssum vd Gooto 

Voorzitter mag ik toch een p:>ging doeno Haarlermenreer heeft kennelijk geen behoef .. 

te om de rrotie te ondersteunen maar er zijn een 7-tal rroties uit de kanercentrale 

Dordrecht die allemaal wel dat getal 100 of 150 aan de orde stelleno Die zijn 

allemaal niet bespreekbaar gemaakt en ik zou toch willen vragen om daarvan en u 

heeft dat al toege-egd hij heeft even op het bord gestaan 1279 op blz 484 wel 
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nee te nerreno Want waar gaat het cm en het is duidelijk dat de intensie achter 

de zirmen uit liberaal bestek die spreken ons bijzonder aano Het gaat erom een 

versterking van het parlenent zeker in de zin van een versterking tegenover een 

sterk centralistische regering die het parlenent hard nodig heeft cm de controle

rende taak goed uit te oefeneno Maar of dat nu gediend is net terug naar vroeger 

van 150 naar 100 of dat er andere nethode zijn cm het parlenent in zijn dagelijkse 

werking te versterkeno lk denk dat die laatste vraag veel beter kan worden opgelost 

net een positievere intensie a lk denk dat we die 150 kalterleden dat we die eens 

wat neer in generalisme zouden rroeten traineno Wat minder inderdaad op bijzaken 

en wat neer op hoofdzakeno Dat we ook weleens zoudenkurmen kijken naar alle 

assistentles die ze hebben bij het schrijven van schriftelijke vragen en bij 

het voorbereiden van nede wetgeving op kleine onderdelen die later weer door 

collega 1 s uit dezelfde fraktie wegens deregulering worden weggepoetsta Daar 

is veel aan te doen. Maar of dat nu te doen is via terugbrengen van 150 naar 100o 

Laten we die 150 maar handhaven maar laten we eèns kijken hoe dat nana.gerrent 

van de fraktie en net nane hoe die assistenties werken daar zou wellicht de 

oplossing te vinden zijno En dat beschrijft eigenlijk de notie van de kaner

centrale Dordrecht 1279o 

Meijero 

Als mijnheer Geurtsen vanuit de oppositiekant stenn krijgt voor zijn voorstel 

dan zal ik daar onroidd.eli jk uit rroeten conclu:ieren dat dat een voorstel is 

wat niet in deze partij thuishoorto Dat is eeno Twee ik begon net te zeggen dat 

de ccmnissie op een aantal fornele gronden die denk ik bijzaak zijn in deze notie 

concludeert dat we naar 100 kanerleden rroeteno lk zou de notie anders willen 

lezeno lk zou narrelijk alles wat bij gedachstreepjes staat als toelichting willen 

zieno lk denk dat die ook zo bedoeld is o En de stelling overèind willen houden 

dat we gewoon 150 kalterleden nodig hebbeno Teruggaan naar 100 betekent andere 

stermenverhoudingen en dat is een van de reden waarcm net nane de oppositiepartij 

en zeker de grootste daar een voorstander van zal zijno Tweede pnnt is dat de 

toenerrende werkdruk er wordt aan alle kanten wel gevraagd cm politieke assi

stenten voor ministers wat dacht u voor politieke assistenten voor kanerledeno 

Laten we nou aub de fraktie een beetje op sterkte houdeno En dus het aantal 

kanerleden op 150 houdeno 

Mevrouw Bakker. 

Het is eigenlijk de boel onrlraaieno Een aantal jaren geleden vonden we dat 100 

kanerleden de werkzaamheden van het besturen van het land niet aan kondeno 
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Zijn die werkzaanheden zo teruggelopeno Is het zoveel makkelijker gewordeno Nou 

dan kunnen we misschien wel naar 75 teruge En dan kan de eerste karter ook teruge 

Maar zolang er zoveel werk ligt en de werkdruk toeneemt lijkt het ne vreenrl om 

terug te gaan naar voreger tijden., 

Mevrouw de Leve e 

Ook ik wijs er op dat gewezen is op het standp.mt van de oppositie ten aanzien 

van dit voorsteL Maar in ons midden bevindt zich toevallig ook de fraktievoorzit

ter van de WD.,~ n ik zou het heel interessant vinden om zijn standpunt te 

vern.erren ten aanzien van dit voorstele 

We gaan eerst even door e 

Voorzitter ook in Hengelo hebben wij gediscussieerd over het aantal karterledene 

We zijn tot de conclusie gekaren en u vindt dat ook in de notie van ons dat 

we dit voorstel zouden willen schrappen en graag het karterlidmaatschap op 

150 nensen wilden handhavene Het kanerlidmaatschap is een zware taake Enkele 

jaren geleden hebben we juist ondat de bevolking is teagenarren een aantal kareer

leden anhoog gebracht naar 150 e We zijn van nening dat volksvertegerMOOrdigers 

ook Volksvertegenwoordigers net een hoofdletter noeten blijven. Nadrukkelijk 

vertegenwoordigers van het volk., En verder zijn wij bang dat wanneer een aantal 

karterleden verkleint misschien de grote lijnen zal in het oog worden gehouden., 

Maar net name de belangenbehartiging die ook zoan belangrijke rol speelt op 

de achtergrond in het geding komt., En die belangenbehartiging voor individuen 

in onze maatschappij en voor groeperingen daar denken wij dat die noet blijven 

gehandhaafd juist vanuit die volksvertegerMOOrdiging., Wij zullen daarom het 

standpunt van de afdeling Haarle.rrrcerneer in haar essentie dat is dus het hand

haven van 150 kanerleden graag steunene 

Haarlermermeer e 

We hebben even niet gekozen voor toelichting in eerste instantie oorlat we dat 

schriftelijk hebben gedaan net een aantal argurcentene U neemt daar twee argua 

nenten uit wat de .,. e e ruimte betreft ondat te ontradene Maar ik neet toch 

even het derde streepje onder gedachte brengene Het lijkt natuurlijk heel logisch 

100-150 je hebt een bezuiniging op de begroting van 50 kanerleden nou dat is 

natuurlijk e-ficiente Edoch zou het niet zo in de toekonst kunnen zijn dat 

op lange termijn de zorg voor de burger hij blijft vragen om inlichtingen uit de 

landelijke politieke Dan gaat die naar de anbtenaare Zou het niet zo kunnen zijn 



gedachtestreepje 10 dat het een risico is voor de toevlucht naar neer anbtenaren 

dat de vierde nacht wat groter wordt dat je dat toch beter net je p::>litieke 

verantwoordelijkheid op je kan nenena En verder is grote lijnen een kwestie van 

. nentaliteito 

Joekesa 

Voorzitter ik neetante beginnen nevrouw de Leve teleurstellen want mijn fraktie

voorzitter heeft nadrukkelijk mij gevraagd om het 'WCX)rd te doen a Niet nanens de 

fraktie wij hebben hier geen formeel.standpunt over maar als konende uit de fraktie 

hij gebruikte daarbij het voo:rnerrlsel dat ik langer in de kanér, in de fraktie 

zit dan hij en het op zichzelf nuttig zou kunnen zijno Toen de voorzitter van de 

carmissie mijn oud collega Geurtsen daarnet zijn dat hij uit de praktijk van 

het karreJ:werk ging citeren dacht ik even dat hij uit de praktijk van zijn eigen 

karrexwerk ging citerena En dat zou hij net recht hebben kunnen doen want als ik 

mij dat herinner had hij zich in een kaner van 100 wel gereda En het gaat er 

natuurlijk ook niet om je je wel rédt in een kaner, het gaat om de vraag nou 

ik zal wat concrete argurcenten proberen te gevena En al ben ik dan belanghebbende 

dat nag misschien bij dit punt mij worden vergeveno Wij hebben het hier over een 

grondwetswijziging. Ja die zal dus in twee lezingen neeten worden a.angenaren 

en in de tweede net een tweederde neerderheido Mij is niet beken:l want dit soort 

praatjes hou ik niet net leden van de oppositie dat er elders in de kaner enige 

werkelijke p::>litieke belangstelling zou bestaan voor het venninderen van het aan

tal kanerlédena En wat mij betreft dat is i.nners 32 jaar geleden nu juist van 

toen iemand daar zei het al 100 op nu op 150 gebrachta Ik heb zo hier en daar eens 

gep::>lst bij andere die daar een oordeel kunn.en over hebben en mijn oud fraktie

voorzitter Toxopeus zeggerrl.e schat ik het goed dat ongeveer het werk van een 

karrerlid verdubbeld is in die 20-25 jaar a Waarop hij zeide ah jazeker welo 

Dat is niet precies te neten naar ik sta daarvoor in dat het irrlerdaad drukker 

is gewordena Zeker voor een deel orrrlat wij ons drukker maken dan nodig isa 

Ja zeker a En dat verklaart dan het verschil tussen die 100% stijging van werk 

en die 50% stijging van aantal lédeno Het probleem dat nen probeert op te 

lossen vloeit voort geloof ik uit het gevoel dat de kwaliteit van de volksvertegen

woordiging zal toenenen wanneer het aantal afneemta Daar is een pleidooi voor te 

houdena Maar A ik geloof niet dat het waar iso En B ik geloof ook niet dat zei 

ik al dat er enige bréde steun voor bestaat in het apparaat zelf en dat is echt 

niet een kwestie van banen houdeno Dat is een kwestie wat je redelijkerwijs af 

kunt net de gegeven miX. tijd, net het gegeven aantal léden, net de gegeven steuna 

Er zijn nog andere staatkundige bezwarena Een ervan is geloof ik genoenrl in de 
JIOtie Haarlemremeer o 
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En dat is voor ons toch een belangrijk punt verlaag je het~ totale 

aantal dan maak je het ook noeilijker voor de allerkleinste partijen om daar in 

te koneno Dat is op de korte termijn wel een zege maar we hebben ons altijd als 

liberaal op het standpunt gesteld dat iedereen die ook maar een zetel weet 

te veroveren als partij het recht noet hebben daar thuis te zijno Dat is nu iets 

mijnheer de voorzitter dat luidkeels door de socialisten wordt bestredeno In de 

conmissie werkwijzer hebben we dat 2 jaar geleden nog eens gehado Worden er 

teveel noties ingediend dan noeten we de kiesdrempel maar verhOèJen en dat is 

een standpunt waar wij niet voor voeleno Mijnheer de voorzitter het zal u niet 

verbazen ik raad de algereene vergadering af zich voor de beperking van het 

aantal k.anerleden tweede kaner tot 100 uit te spreken en ik steun dus de 

rrotie Haarle.IIIrerneer. Dank Uo 

1k denk d.anes en heren dat er net als i- het verleden hier nog vele wijze woorden 

verder over gezegd kurmen worden, maar ja ik ga toch langzanerhand bezorgd worden 

over de tijdo 1k zou feitelijk willen voorstellen om nu tot stermd.ng over te 

gaano 

Mijnheer de voorzitter k.anercentrale den Haag die is het in hoofdzaak eens net 

de rrotie maar niet eens net de argumentatie dus ik zou willen voorstellen om 

die argunentatie in de toelichting te houden en beperken tot het stuk dat staat 

voor wegens o 

Kan de afdeling Haarlerrmerneer daa.nree akkoord gaano 

Mijnheer de voorzitter ik begrijp er zijn 5 argurrenten genoenrlo I k kan u er 

nog 2 bij doen, maar dat heb ik even niet gedaano Die kiesdrempel dat zou ik 

net u kurmen bediscussieren dus laat ik die weg, maar de andere handhaaf ik 

gewoon want 

Maar als onderdeel van de rrotie of als toelichting bij de eerste regelso 

1k vind een rrotie noet je beargurrenteren net argumenten en als we dan zeggen 

het is iets anderso u noet gewoon de argumenten eroij houden dat hebben we bewust 

geprobeerd om eroij te houden dat is gewoon het besteo 

Nou ja u jandhaaft dus het geheelo 

Tenzij het zo zou zijn dat nensen denken dat er een strijd in zit maar ik geloof 
niet dat het zo is o 
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Argurrenten kun je iets genuanceerd over denken maar grote lijnen neem ik aan 

voorzitter dat deze vergaderinga o o o o 

· u zult nu een keuze rroeten maken want als we daarover gaan discussieren dan zitten 

lr..e hier vanmiddag cm vier uur nog o Dus u maakt een keuzeo Of wel helenaal of 

alleen maar de eerste 3 regels o 

het gaat cm het doel dat zijn de eerste 3 regelso 

Goed dan gaan we daarover st.elmeno Daarna komt uw notie aan de ordeo 

Voorzitter mag ik nog een oprerking daarvoor makeno 

lK vraag mij af of het zinvol is cm ube:tbaupt over deze notie op dit narent 

te stermeno lK denk dat de strekking van de woorden van de heer Joekes heel 

juist was dat we in deze vergadering toch niet de kennis en ervaring en de 

inzichten hebben cm even in een vloek en een zucht dat punt te regeleno 

Als we dit punt aanhouden en aan het bestuur neegeven ter onderzoeko 

lK breng deze notie in stemning notie 39 op blz 284 o 

Voorzitter een korte oprerkin~ nogo 

U rroet het zelf weten het draagt echt niet bij tot de besluitvorminga Er is nu zo 

uitvoerig over gediscussieerd, maar u mag uw oprerking makeno 

Mijn wachttijd was langer dan de tijd die ik nodig heb om wat te zeggene 

Het terugbrengen van het aantal kéllrerleden is op dit IrOIIent niet opportuuno 

Dit wordt pas opportuun op het narent dat een groot aantal bevoegdheden worden 

overgedragen aan het euopese parletrent en het europees gezagsorgaan grote 

bevoegdhedeno Die tijd ligt nog ver voor ons uito 

Motie 39 op blz 284 de eerste drie regels o Blauw voor, tegeno Wit voor, tegen 

Oranje voor, tegen o De notie is aangenenen al thans de eerste drie regels o 

rotie 1279 op blz 484, 

Voorzitter de kattercentrale Dordrecht kan deze notie nu intrekken nu aan de 

intensie is voldaan en de bewoording van de kéllrercentrale Dordrecht die kan 

voor kennisgeving worden aangenemmo 
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Dan notie 2490 van de carmi.ssie justitieo De conmissie behoefte tot een 

toelichting 0 

Ja mijnheer de voorzitter Talsna narrens de conmissie justitieo Op zichzelf 

zijn wij het eens net de gedachte dat het de taak van de overheid is om te 

zorgen dat de burgers geen agressie ondervindene Maar wij hebben nogal grote 

noeilijkheden en bezwaren ook net de laatste regels waar in staat de overheid 

dient de fysieke integriteit te verzekeren en de burger heeft jegens de overheid 

in juridische zin recht op zodanige bescherming o Scherper kan je het niet stellen a 

Dat betekent zonderneer dat de overheid dan schadeplichtig wordt voor ieder 

letsel wat wie dan ook wordt toegebrachte Onze camrl.ssie heeft in de notie 

gezegd dat zal de bedoeling niet zijno Mocht dat inderdaad de bedoeling niet 

zijn dan vindt onze comnissie dat deze tekst Rimt die regels 35 tot 50 beslist 

geschrapt noeten wordeno Dit betekent niet dat de conmi.ssie justitie zegt dat 

de overheid IX>Oit aansprakelijk isa Maar dit is een zo subtiel onderwerp 

overheidsaansprakelijkheid bij rechtmatig en onrechtmatige overheidsdaada Dat zou 

de conmissie Toxo:peus best wat verder nogen uitzoekene Narrens de camrl.ssie justitie 

verklaar ik dat maar zoals het hier staat is het niet aanvaardbaar a Dit zou bete

kenen dat iedereen die op een voetbalrelletje letsel ondervindt die schade 

autcma.tisch bij de overheid indiento 

Heer Burkens a 

Voorzitter de conmissie heeft de bescherming van de fysieke integriteit van de 

burger geplaatst onder de essentiele overheidstaken en wel onder punt 1 als aller

belangrijkste en de conmissie klemt daar dan ook in het bijzonder aan juist om 

te vennijden dat we in amerikaanse toestanden terecht gaan konen dat in bepaalde 

arrerikaanse grote steden plaats vindta Het is bepaald niet de bedoeling dat de 

overheid aansprakelijk wordt gehouden voor ieder letsel wat een burger oploopt 

bij een andere burger, uiteraard kan dat nieta Maar dat staat er ook helemaal 

nieta Er staat een burger dient jegens de overheid in juridische zin recht te 

hebben op zodanige bescherminga En dat wil zeggen dat de overheid bij ernstig 

tekort schieten inderdaad aan sprakelijk isa En wanneer dan de conmissie justitie 

zegt ove:rwegen dat dit niet de bedoeling kan zijn van de WD dat àe overheid 

jegens de burger in jurièische zin een vo:rm van aansprakelijkheid zou hebben 

wanneer de overheid tekort zou zijn geschoten in de bescherming van de fysieke 

integriteit van de burgera Dat wil zeggen wanneer tegen een burger enigerlei vorm 

van licharrelijk geweld wordt gebruikt enz ja dat is uitdrukkelijk dus wel de 
bedoeling o Als de overheid ernstig tekort schiet behoort àe overheid inderdaad 
aansprakelijk te zijno 
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Dat is exact hier wat de conmissie Geurtsen hier tot ui tdrukk.ing brengt en wat 

naar ik neen ook staat in het verkiezingsprogranma van enkele jaren geledeno 

Daar staan woorden van gelijke strekking ino Er is geen betere stiim.Ilans voor 

de overheid an zijn best te doen dan om hem in bepaalde situaties van ernstig 

tekort schieten aansprakelijk te stelleno 

Talsmao 

Daar is de ccmnissie justitie het volstrekt :rree eens maar het staat er helemaal 

nieto 

bet staat er wel. De burger dient jegens de overheid in juridische zin recht 

te hebben op zodanige besch.enni.ng o Dat is niet dat de overheid alleen ernstig 

tekort schiet dat je schadeplichtig zou zijn als overheid, maar altijdo 

Maar voorzitter ik wil het niet noeilijker maken dan het hoefto Als dit zo 

uitdrukkelijk de interpretatie van de conmissie is dan zou ik zeggen laten we 

dat dan dat heb ik al eerder gedaan vandaag neegeven aan de conmissie Tozopeus 

maar dan zouden toch deze zirmen noeten weglaten die naar mijn rrening en naar de 

nening van de conmissie justitie bijzonder veel ruiner zouden zijn dan nu 

door de heer Burkens wordt gezegdo 1k hou mi- af en toe zelf eens een enkele 

keer bezig net iets van juridische aardo 1k zou een eis gebaseerd op deze tekst 

altijd toew'ijzeno Niet in de bewoordingen van de heer Burkens maar die staan 

hier nieto 

Maar voorzitter ik heb begrepen dat het op de band staat en misschien kutmen 

de woorden van de heer Talsma en van mij worden nageluisterd en doorgegeven 

aan de ccmni.ssie Toxopeus o 

Dat is ook mijn bedoelinga Als de voorzitter dat wil toezeggeno Maar dan vervalt 

dus deze tekst. 

Voorzitter ik heb een authentieke interpretatie hier gegeven van de bedoeling van 

de ccmnissie Geurtsen. 

Ja goed een authentieke interpretatieo De notie vervalt dan dus dan kutmen we 

overgaan naar Bureno Nog een toelichting van de afdeling Bureno 

De conmissie stelt voor te aanvaardeo Daar bezwaar tegeno Nee dan is 

dis aanvaarde Tilburg nog behoefte van de zijde van Tilburg aan een toelichting 

via de politieke comnissieo Neeo De catmissie stelt voor ontradeno 
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Voorzitter het is overlxxlig denk ik ten aanzien van de structuur waarin de 

geneente en provincies werkeno In de eerste plaats hebben we het accountants

rapport op de jaarrekening o Daarna hebben we de controle van de carmi.ssie 

uit de gareenteraad of uit de staten over die jaarrekeningo En vervolgens 

is er de goekeuring van GSo Ik denk dat dit toch afdoende is ten opzichte 

van de bedoeling van gortere controle" Ik denk niet dat dat nodig iso Dus 

vandaar dat wij deze notie verwerpen" Ontraden" 

Goed wenst verder nog iemand het woord Nee" Wenst iemand stemni.ng" Dan is 

de notie verworpen" E:rnelo 804o Nog een toelichting van de zijde van Errreloo 

Mijnheer van Leeuwen" 

Voorzitter wij ontraden deze notie arrlat in de politieke praktijk blijkt dat 

het bestuursakkoord in ieder geval voor de gerreente als totaliteit rreer houvast 

geeft dan daarvoor het geval was o 

Wenst iemand hier nog het woord over neeo Wenst iemand stemni.ng nee dan is de 

notie ve:rworpeno 1953 op pagnina 289 Haarlem" Daar is geen advies van de ccmni.s

sie bijo 

Mijnheer Geurtseno 

Voorzitter het uitgangspunt van de afdeling Haarlem bij deze notie is dat 

er bepaalde dingen noeten gebeuren. Indien liberaal bestek rrede als bouwsteen 

zal dienen van het konend verki~ingsprogranma" Ik beschouw deze notie als een 

procedurele notieo 

Ja ik weet eerlijk gezegd niet wat ik er nou rree aan noeto 

Want natuurlijk is het zo dat de algenene vergadering niet kan opdragen an 

iets in het liberaal bestek over te nerren, maar de algenene vergadering kan 

wel een uitspraak doen over datgene wat die notie bepleit" 

Voorzitter u kunt de notie toch in stemni.ng brengen" 

Er staat geen slecht woord in dat wil zeggen dat de conmissie dus aanvaarden 

zegt en dan als niemand daar bezwaar tegen heeft dan zou ik willen voorstellen 

an dit inderdaad te aanvaarden" Darres en heren het is bijna 1 uur ik stel voor 

dat we gaan luncheno Ik dank u voor uw vasthoudendheid om hier al die tijd te 
blijven zitten en we hebben nu ruim 2 uur gediscussieerd over iets van zo tegen 
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de 30 notieso We zitten dus nog steeds op een gemiddelde tijd van ongeveer 3~ 

minuuto Ik zeg het maar tegen u:rwant nou goed dit gaat allemaal erg lang 

dureno Laten we varuniddag proberen het korter te doeno Twee uur precäeso 

Ik zou u willen voorstellen door te gaan net onze beraadslagingeno Als u allemaal 

de plaatsen wilt innerreno Want ik v.ou eerst nog even een kleine noeilijkheid 

net u besprekeno Danes en heren mag ik uw aandacht, we hebben een kleine 

noeilijkheido U hebt gemerkt dat het tenp:> van onze discussies niet zo erg hoog 

ligto We noeten dus zeker veiWachten dat we vandaag de discussie niet afkrijgeno 

Dat betekent dat in ieder geval de discussie op 11 juni doorgaat en we hebben 

daarnet nog eens even gekeken wat er vandaag over zal blijven en dat is veelo 

We hebben bovendien nog de zogenaanrle REX::voorstellen en dan ook nog het inrichten 

van die kandidatenlijst voor het eurapees parlerrenta Nou dat is een technisch 

geheel en die REX::voorstellen zijn natuurlijk ook wel wezenlijk teneer arrla.t 

die wellicht toch ook nog wijzig-ngen voor de echte regelgeving net zich neebrengen 

en daar noeten we in januari over praten en dat noet dan allemaal netjes gedaan 

wordeno Dus wat ik nou in gedachte had was het volgende en dan :rroet u maar 

zeggen of u zich daarin kunt vinden of nieto Ik ben een beetje bevreesd dat 

we die zaterdag niet klaar kareno Die vrees heb ik een beetjeo In elk geval noet 

je daar dan toch wel tegen wapenen tegen die nogelijkheid en nou heb ik bedacht 

als we het nou zo doen we beginnen net die discussie over het liberaal bestek 

op die vrijdagavond de tiende an half achto In hetzelfde etablisserrent de Reehorst 

in ffieo Daar hebben we natuurlijk nog die REX::voorstelleno En als we dat nou doen 

vrijdagmiddag zo vanaf drie uur o Ik zeg dat zo want ik denk dat misschien ook 

de J?Ublieke belangstelling voor de REX::voorstellen wat minder groot is dan voor de 

discussie over liberaal besteko Ja de algeneen secretaris betreurt dat ik kan 

ne dat voorstellen maar je noet ook leren leven net de feiten van het levena 

Kunt u zich vinden in deze benadering o Ja goed dan hebben we dat nu net elkaar 

afgesprokeno Dan gaan we nu door net rrotie 319 153 op blz nee die hebben we al 

gehado OuderamsteL Wil de afdeling OUderamstel een toelichting geveno Nee. 

De advies van de conmissie is ontradeno 

Mijnheer van Leeuweno 

Voorzitter ik zou willen veiWijzen naar nota Rietkerk van 1984 waarin zeer 

minitieus ui teengezet is wat de voors en tegens van de schaal vergroting van 

bij op gezreentelijk niveau zijno Er heeft indertijd de fraktie zich bij aan

gesloten en ik denk dat het aanzienlijk veel meer aanbeveling verdient an tot 

schaalvergroting van geneente te karen dan dat onze toevlucht wordt genemen 

tot geneenschappelijke regelingen wat in de volgende rrotie wordt aanbevoleno 
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Wij zijn het net de ccmnissie eens voorzitter an voort te gaan rrede in het 

licht van het rapport van de conmissie Derksen ingesteld toetertijd door 

onze minister Rietkerk, maar daar wordt CXJk een andere definitie gehanteerd 

nanelijk niet uitsluitend schaalvergroting, maar net als uitgangspunt 

een bestuurskrachtige gerreente en ik zou u dus willen vragen conmissie om 

die terminologie te willen hantereno Daar is ook een anendement voor ingediend 

een notie over ingediend dCXJr Overijssela 

Kunt u daarvan het numrer noerreno 

Dat is nurt~Ier 563 dat betekent dus blz 563o 

En die wilt u ook in behandeling neneno 

Ik zou willen vragen aan de ccmnissie of zij de terminologie die hier wordt 

gehanteerd willen hanteren m::t de bedoeling dat wat u voorstelt qua inhoud 

dit voor te laten gaan., 

Juist goed het woord is aan de comnissieo 

De heer van Leeuweno 

Ik zou daar geen bezwaar tegen hebben., 

u hebt daar geen bezwaar tegen., Dat betekent dus dat notie 1923 dan dus verder 

blijven staan en dat daar dan voor in de plaats kant notie 653 op blz 563o 

VCXJrzitter aan de orde is de principiele vraag over schaalvergroting van gerreente 

gewenst is of niet en ook de afdeling Hengelo heeft daarover een notie ingediend 

die van gelijke strekking is als de notie die nu aan de orde iso Onze leden

vergadering heeft zich duidelijk uitgesproken om de zinsnede als die hier staat 

te willen schrappen dus schaalvergroting van gerreente niet door te voereno 

En ik noet u daarom om stemming vrageno 

'VËlk stuk is dat. 

Ik heb het over de nu aan de orde zijnde notie 1923o 
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Daar vraagt u stenming over o Dan kan dus eventueel daarna die 653 aan de 

orde konen" 

Mijnheer Delvauxo 

Ter toelichting van het standpunt dat Zeist zal irmerren wil ik op notie op 

blz 566 wijzen die ik als zodanig nu niet aan de orde wil stellen maar dat 

mag ik die ter ig5glàicJmi::k»l toelichting voorlezen onder ogen noet worden gezien 

dat schaal vergroting van gemeente door betrokken burgers veelal als tegengesteld 

en decentralisatie noet worden gezien" En dat is een overweging die in dit 

stadium van de ontwikkeling toch wel van belang achteno 

Mijnheer van BlOIIIIestein., 

Schaal vergroting is geen doel in zichzelf maar een gevolg van een van de onder

werpen was een bestuurskrachtige gerceente die ook door de carmissie onderschreven 

wordto Het leidt wel dan toch tot een principiele vraag die wij in de partij 

in de 'WD totnutoe net veel discussie altijd ten voordele van die schaalvergroting 

hebben doen besluiten. Dat staat ook in het huidige verkiezingsprogram artikel 

222o Ik kan mij voorstellen dat de algereene vergadering zegt daar ben ik niet 

neer van gediend dat m::>t maar geschrapt worden, maar ik zou in dit staats-bestel 

er toch iets voorzichtiger nee· oogaan en ik zou u dus willen voorstellen an de 

notie niet aan te nemeno 

Met een zekere genuanceerde formulering ben ik het zeker een en daaran vind ik 

dat het woord schaal vergroting als zodanig voor vergroting van de bestuurskracht 

van geneente dient te vervalleno Het woord schaalvergroting op zichzelf zonder 

verdere aanduiding tot hoever in welke zin is naar ons gevoel mijn naam is Leest 

en ik vraag het narrens Reeuwijk naar ons gevoel veel te ongenuanceerdo 

Dank u wel o De heer van Leeuwen nog een keer o 

Ja voorzitter er is ten aanzien van dit discussiep.mt zijn er twee elercenten 

die een rol s~len. Dat is doelmatigheid daar hebben we het net over gehad waar 

voldoende gegevens op tafel liggen cm inderdaad decentralisatie via vergrote 

gerceente door te voereno Uiteraard is het niet een wet van neden en perzen 

maar ik wilde zeggen neten en persen narrelijk dat zal natuurlijk afhankelijk 

zijn van omstandighedenu maar je dient een richting te bepalen voor dat beleido 

Dat is een punt. Het tweede punt is dat er een voorstelling van zaken is als 

we op de bestaande schaal in belang is van de derrocratieo En dan is het nerk
w-ardig dat diezelfde voorstanders zich dan beroe~n op de wet geneenschappelijke 
regeling voor geneentelijke sarrenwerking waarvan u best weet dat natuurlijk 
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van denocratische controle laat staan inspraak van burgers op geneenschappelijke 

regelingen geen sprake was onder de oude weto En onder de nieuwe -wet zeker geen 

sprake is o Dus ik het gaat an middelen en kwalen en dan is datgene wat hier 

bedoeld wordt in de zin dan van bestuurskrachtige geneente en daar een bepaalde 

schaalvergroting bij toe te passen is aanzienlijk te verkiezen dan allerlei 

sluip door kruip door oplossingen waar de burger ook geen raad nee weeto 

Dank u welo 

Voorzitter een van de notiveringen voor het vornen van bestuurskrachtige geneente 

of schaal vergroting van gemeente is geweest het toebedelen door de overheid van 

meerdere en zwaardere bestuurstaken aan de lagere ·overheido Wmneer reen nu eerst 

eens zou kc:man tot een duidelijke reorganisatie van het binnenlands bestuur en 

ik denk dat ik al niet eens neer over reorganisatie rroet praten maar wanneer 

rren nu eindelijk eens komt tot organisatie van het binnenlands bestuur, dat 

rren dan verder zou kurmen praten over krachtiger geneentebesturen of schaal

vergroting van geneentea En ik wil dan ook van harte wil ik de notie van Oudekerk 

ook ondersteuneno 

Voorzitter er staat en wanneer u kijkt naar blz 8 regel 56 middelen an het 

decentralisatieproces te versterken zij : bestuursakkoorden schaalvergroting 

van gemeente, sanering van bestuursmiddelen enzo En nu wordt er in een aantal 

noties wordt er gepleit voor decentralisatieo Maar dan kan je toch niet stoppen 

bij de helft van de zaako Dan zal je inderdaad zo rroeten doen wat de carrmissie 

voorstelt deze drie middelen meer of minder dat hangt af van de bestuurskracht 

die gemeente al hebben verder toe te passeno En als we nu -weer gaan zitten 

wachten op een nieuw reorganisatieproces van het bestuur in Nederland nou ik 

-we hebben dat nou zo 0n 20 jaar gezien en daar is echt ontzettend -weinig uitge

karena Laten we dat toch niet doeno 

Ik denk dat het nou toch een beetje rroeilijk wordt, want die notie op blz 290 

die wil dat een bepaalde passage geheel geschrapt wordto Die notie op blz 563 

die wil gewoon een wijziging van een woord in die p:tssageo Ik. denk dus dat ik 

net de laatste rroet gaan beginneno Nee ik ga net de laatste beginnen dat is 

nanelijk een wijziging van het verstgaande arrendemanto En als ik ne goed her

inner dan is het zo dat als je het verstgaande amendenent neemt dat je dan 

eerst gaat kijken of dat verstgaarrle arrenderrent nog gewijzigd rroet wordeno 

Zo maar doeno 

Plus het feit mijnheer de voorzitter dat de ccmnissie dat dus overneerota 
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Ja en neemt de algenene vergadering dat dus over o Jao Dat wil zeggen inbouwen 

van het aiiBldercent op blz 563 in het arcend.enent op pagina 290 in die zin 

dat de tekst in de nota liberaal bestek dat wordt dus veranderd van schaal

vergroting van gemeente in bestuurskrachtige geneenteo 

Ja zo wordt dat dus verarrlerderdo Dat is dus de tekst die ook confonn :rcotie 

1923 op pagina 290 ter besluitvorming voor ligto Goed -wenst dan iemand sternning 

over die :rcotieo Nee, dan is die :rcotie vei:WOrpen, zo eenvoudig ligt heto 

Nee voorzitter de carmissie heeft de :rcotie net wijziging overgenoneno Dus dat 

betekento 

653 is aanvaard 1923 is veJ:WOrpeno 

2327 uit Be:rgeno Wenst de afdeling Bergen nog een toelichting te geven •. 

Nee., de :rcotie is ontraden, ik neem aan dat de heer van Leeuwen daar nog een 

toelichting op geefto 

Dat hoeft niet voorzitter, want het punt is eigenlijk bij de vorige :rcotie bevestigd 

~lk punt is bevestigdo 

De zaak van bestuurskrachtige gerreente in tegenstelling tot de geneenschappelijke 

regelingeng 

Goed u blijft dus bij het ontraden van de :rcotieo Wenst iemand daar stemning overo 

Blauw voor, tegeno Wit voor, tegeno Oranje voor, tegeno 

De :rcotie is verworpeno Dan een :rcotie 742 pagina 292 Hoogeland Oosto 

Wenst iemand een toelichting op die :rcotie te geveno Neeo Kan de carmissie even 

uitleggen waarom zij de :rcotie ontraado 

Voorzitter bij deze en andere :rcoties wordt eigenlijk een heel oud argument van 

meer dan 60 jaar geleden gehanteerd narrelijk geschil tussen arrre en rijke 

gemeente op basis van plaatselijke belastingheffingo In 1929 is dat geschrapt 

en dat is in de literatuur die u daarover vindt kant rren eigenlijk niet verder 

dan de gerreente Wassenaar en Purnerend als vergelijko waar het om gaat is dat 

er een vrees is voor grote verschillen tussen geneentea In Denemarken kent rren 

het systeem van een aanzienlijk groter belastinggeblied plaatselijk en daarin 

heeft rren een ccmpensatie door de rijkere aan de arrrere gerreente in het systeem 
ingebouwdo 
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Dus waaran wij dit willen veiWerpen of voorstellen dat dat 'YÄ>rdt verworpen 

is oorlat ook een systeem van een zeer behoorlijk plaatselijk belastinggebied 

en dan praat ik over een systeem van 70% belastingheffing door geneente en 

provincies in dat land geccmpenseerd kan 'YÄ>rden door een aantal steunmaatregelen 

aan die geneente o Tenslotte een elenent wat liberalen zou kunnen aanspreken 

ik durf het woord noeten bij liberalen natuurlijk niet te zeggen is dat ook 

al verruim je de plaatselijke belastingenruimte de geneenteraden in concurrentie 

rret de andere natuurlijk nog niet verplicht zijn an die ruimte ook helemaal op 

te soupereno Er zijn op dit m:m:mt in dit land rret een beperktere eigen belasting 

gebied zijn er voldoende gemeente die niet tot de lilnieten gaano Dus het gaat 

er an an kansen te scheppen en daarbij zijn er corrpensaties rrogelijk als de 

zaken teveel uit elkaar valleno Dank u welo 

De Wolf van de geneente Bouwhuisterveeno 

Voorzitter deze notie bestaat uit verder twee gedeelte en dat tweede deel lijkt 

mij bijzonder boeiend namalijk de vraag of in afwijking van het huidige systeem 

cultuurgronden ook ondel:worpen zouden kunnen worden aan de onroerend goedbe

lastingen ik denk dat het erg belangrijk is dat wij in het verkiezingsprogramna. 

daarover een uitspraak doeno Wat ons betreft zeer zeker in de zin dat het zo noet 

blijven dat cultuurgronden niet aan de onroerend goedbelasting worden onderworpena 

Ik zou graag zien dat daar even op gereageerd wordto 

Voorzitter u hebt in het bestek geen aanduiding gevonden dat wij vinden dat het 

systeem van onroerend goedbelasting en de heffingsgrondslag daarvan voor de 

jaren 90 zou noeten worden veranderde Het antwoord ligt dus opgesloten in besteko 

Wat ons betreft dient ten aanzien van de cultuurgronden geen wijziging plaats 

te vindeno 

Ik dank u wel voorzitteru ik neem aan dat de boodschap is overgekcm:mo 

Dank u weL Ik stel voor tot besluitvonning over te gaana Wenst iemand stenmingo 

Ja dan gaan we stemmeno Blauw voor, tegeno Wit voor tegeno 

U stelt voor het in twee te deleno Goed dan gaan we twee keer stemren over deze 

notieo De eerste drie regels gaan we eerst over prateno Blauw voor de eerste drie 

regels, tegeno Wit voor, tegeno Oranje voor, tegeno De eerste drie regels zijn 

veJ:WOrpeno Dan de tweede drie regels, twee regelso Blauw voor, tegeno Wit voor 

tegeno Oranje voor 1 tegeno Die laatste twee regels zijn aangenorreno Het lijkt mij 

dames en heren dat notie 931 van Hengelo op blz 293 thans niet rreer voor behande

ling in aarurerking kcmto 
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Dan kunnen we overgaan naar de notie van de kareercentrale OverijsseL 

Voorzitter net dien verstande dat ik denk dat de meerderheid van de vergadering 

de woorden van de heer Geurtsen ter harte heeft genc::.uen en dat nen dus zegt 

die notie die is ove:rlxxiig want wij willen geen wijziging van dat gemeentelijk 

belastinggebied dus hebben we geen behoefte aan die notieo Dat waren de woorden 

van de heer Geurtseno Als dat het geval is dan kunnen we er natuurlijk nee 

akkoord gaano Arrlers zou het toch anders liggeno 

Ja naar dan komt u toch in een conflictsituatie want volgens mijn niet juridisch 

geschoolde nening is de inhoud van de eerste drie regels op de vorige notie 

gelijk aan deze notieo De eerste drie regelso Het enige verschil is dat er 

in de ene notie sprake is van verruiming van het gerreenteli jk belastinggebied en 

de andere notie is sprake van vergroting van het gezreentelijk beleid inzake 

belastinga 

Nee volstrekt akkoord voorzitter dat is ook heel duidelijk dat die noties wat dat 

betreft een grote gelijkenis hebben, naar de woorden van de heer Geurtsen die waren 

daar heel duidelijk ino Die zegt wij hebben geen behoefte aan wijziging van dat 

gerreentelijke belastinggebiedo 

Son:y mag ik even interpreteren voorzitter o Ik heb ten aanzien van de grondslag 

van de onroerend goedbelasting gezegd dat wij geen behoefte hadden aan wijziging 

en er daaran over gezwegen hebbeno Maar door te ve:rwerpen de uitspraak dat ter 

voorkoming van grote geneentelijke verschillen troet de verruiming van gezreentelijk 

kritisch en terughoudend worden toegepasto Die woorden zijn verworpen is daarrree 

teven afgedaan de uitspraak geen vergroting van het geneentelijk belastinggebiedo 

Ja voorzitter ik weet niet of iedereen dat zo heeft ervareno 

M:>tie 654 van de kariercentrale Overijssel daarvan zegt de caremissie aanvaardeno 

Heeft iemand daar bezwaar tegeno Nee dan is de notie aanvaardo Zeist 1382 

heeft afdeling Zeist nog behoefte tot het geven van een toelichting o 

De conmissie zegt ontradeno 

Voorzitter net alle res:r;::ect voor de nationale orrbudsnano Het is V"aiMege het 

bureaucratiseringsas:r;::ect wat er aan de werkwij ze van het ins ti tuut nationale 

arbudsman aan de orde is is het geen aanbeveling cm de nationale onbudsnan zich 
ook net plaatselijke en regionale zaken te laten bezighoudeno 
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Beter is het dat gerceente hetzij een orrbudman onder die naam in dienst :nenen 

dan wel een onafhankelijke carrmissie voor beroeps- en bezwaarschriften in te 

stellen opdat de burger ter plekke al in eerste lijn zijn recht zou kunnen 

krijgeno 

Mijn naam is de Bruin afdeling Zoeterrreer o 

Zelf werkzaam bij de nationale -rrbudsmano Ik concludeer dat een heleboel geneente 

geen eigen gerreentelijke arbudsman hebben en dat die daartoe ook geen initiatief 

ontplooien en ik denk dat het goed is dat er toch een aanvullende IIOg'eli jkheid 

kamt voor rechtsbeschenning voor die burgerso Dus ik zou willen pleiten voor 

uitbreiding van de bevoegdheid van de nationale arbudsman tot de gemeente o 

De heer Del vaux 

Zeist trekt de motie in voorzittero 

Voorzitter mag ik een procedurevoorstelletje doeno Het valt mij verschillende 

keren op dat warmeer u een motie ter sprake brengt die VOOJ:gesteld wordt te 

ontraden en de indiener van de motie heeft geen cormentaar dan laat u toch 

de motivering van het ontraden horen waaroij u een nieuwe tegenstelling mogelijk 

continueerto Ik denk als de indieners van het voorstel geen conmentaar hebben 

dan is het ontradeno Dan moeten we daar verder niet op ingaano Dat scheelt een 

stuk in de tijdo 

Voorzitter ik zou niet zeggen als ik de heer Geurtsen niet had zien knikkebolleno 

Ik geloof dat het volstrekt verkeerd is o Wanneer een notie. ligt al dan niet net 

toelichting en de conmissie ontraadt het dan is het toch zinnig a:n eerst te horen 

waara:n de ccmnissie het ontraadto 

Ik denk dat het toch zo is dat ik eerst elke keer vraag of er een toelichting 

wordt gegeveno Als nen niet van die gelegenheid gebruik maakt dan is dat denk 

ik de individuele verantwoordelijkheid en een goed liberale traditie a:n dat 

niet te doeno Maar dat ontheft niet de canmissie van de verantwoordelijkheid 

a:n dan toch een toelichting te geven op haar advies ante ontradeno Ik denk 

dat het toch zo eenvoudig in mekaar zito 

Voorzitter u zou de vergadering kurmen vragen of zij er behoefte aan heeft an 

iedere keer het ontraden van de ccmnissie de argurrentatie daarvan te horeno 

Als de algarene veJ:gadering ernee akkoord gaat dat dat niet iedere keer gebeurt 

bent u van het probleem af en kunt u wat sneller door gaano 
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U kunt daar een notie van orde over indienen als u dat wilto Laten we nou maar 

gewoon doorgaano Zevenhuizen 1630o Afdeling Zevenhuizen behoefte aan een toe

lichting o De conmissie zegt ontradeno 

Het versnellen zonderneer is naar onze in onze ogen wat onzorgvuldig o Dit zou 

betekenen bi jvoo:rbeeld dat de staat een aantal aandelen afgelopen jaar op de 

markt had noeten gooien toch na 19 oktober in een situatie waarin je ze beter 

nog even in de kast kunt laten liggeno 

Wenst iemand sterrming o Nee dan is het VeJ:WOrpeno Egnond 2562 de afdeling Egnond 

nog een toelichting o Conmissie zegto Neemt u ne niet kwalijko 

137 op 297 afdeling Maassluis nog een toelichting o Conmissie zegt aanvaardeno 

Iemand bezwaar, dan is die aanvaardo Afdeling Egnond nog een toelichting o 

Comnissie zegt aanvaarden, iemand bezwaaro Dan is die aanvaardo De notie 457 van 

de afdeling Barendrecht is ingetrokken ten gunste van een geclai.nrle notie 629 

op pagina 629 n\liiiler 935o Dan noeten we nou even overgaan naar de geclai.nrle 

notie zoals ik die maar noemo Ik zal ze even voor u op1c:>enen dan kurmen ze 

misschien op de overheadprojector verschijnen.,; Blz 337 notie 1819 o Blz 346 

notie 913o Blz 500 motie 1886o Blz 623 blz notie 489o Blz 626 notie 449o 

Blz 629 notie 935o Blz 358 notie 253o Goed daar noeten we dan even naar 

kijkeno Motie 1819 blz 337o 

Allerleerst mijn excuus dat ik deze motie al in de verkeerde contekst naar voren 

brachto Kan nu dus wat korter o Wij dachten dat het zo belangrijk was dat interne 

huishouding van de overheid op orde was dat we daar wel wat aandacht voor 

wilden hebbeno We hebben recentelijk gezien dat beleid vaak OiliiO<Jelijk gemaakt 

wordt althans nadelig beinvloed door gebreken in die interne huishouding van 

ministeries en vandaar deze teksto 

beeft de conmissie hier een reaktie opo 

J:ibu voorzitter op zichzelf denk ik dat de uitspraak. geen kwaad kan als we ons 

maar realiseren dat we nog niet zolang geleden een staatssecretaris voor de 

begroting gehad hebben die een grote rotzooi van de begroting gemaakt heefto 

Ik denk dus dat op zichzelf de oprerking op zijn plaats is o Laten we geen 

wonderen ver.wachten van organisatorische wijzigingo 

J:ibg conm:mtaar op deze reak.tieo Voor kennisgeving a.annemen, doen we dano 
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Dan notie 913 op blz 346., Nog een toelichting bij deze notie. 

Ja voorzitter er is eerder deze dag een notie aangenaren van de afdeling den 

. Haag over de betaling van 2e karrerleden., De notie van de afdeling Hengelo heeft 

een wat breder karakter het gaat narrelijk hier an de politieke en bestuurlijke 

funktionarissen waarvan wij denken dat ze op dit narent in vergelijking tot 

het bedrijfsleven onvoldoende betaald worden en dat dat tot grote problenen 

leidt bij het aantrekken van kwalitatief hoogwaardige mansen uit het bedrijfsleven 

En we vragen in deze notie dan <X>k om een betere afstemning te krijgen van de 

inkarens van juist de politieke en anbtelijke bestuurders aan het markt:nechanisne., 

We zouden dat graag uitgesproken willen hebben in ons verkiezingsprogramra res

pectievelijk in het bestek., 

Jk denk als we rret nane kijken naar het verloop uit de anbtelijke funkties van 

de goede arribtenaren naar het bedrijfsleven dat het heel verstandig is dat er 

een tweede toxopeusronde kant die in staat zal zijn om dat verloop een 

halt toe te roepeno Jk ga ervan uit dat er in ons verkiezingsprogranma best 

voor rookaar zal kareno Jk adviseer aanvaardingo 

Algenene vergadering gaat akkoord rret aanvaardingo Akkoord rret het advies o Ja dan 

is die dus aanvaardo 'Motie 1886 op blz 500 o 

Voorzitter wat in die notie gevraagd wordt hebben wij al bij notie aangenaren 

varmorgeno 

Ja ik weet dat niet precies o OVer welke no+rie praten we nuo 358 is dan niet neer 

aan de orde 1886 niet nèer aan èe orde. Ja ik vertrouw op u op dit nonento 

Dan hebben we 489 op pagina 623o Pagina 358 notie 523 als het goed iso 

Wenst iemand daar een toelichting op te geven" 

Eerst een technische o:prerkingo Er zijn een paar woorden niet afgedrukto 

Is van maning dient u aan het eind van de zin te lezen deze historische visie 

dient dat \'K)()rd dient is weggevallen en een paar regels verder dient te worden 

vervangen door de woorden cultuurscheppend venrogeno Dat woord scheppend is 

weggevalleno Dus rren kan dat niet beoordelen aan de hand van de afgedrukte 

tekst. Dat is jarmero Verder nu toelichting wij dienen een heldere visie op 

het nu en op de toekanst te hebben voor 1990 zodat wij in politiek liberale 

zin naar een toekanstperspectief streven dat die aanduiding <X>k behoorlijk 
recht doeto Onmisbaar is het dan dat we ons niet alleen rraar rekenschap geven 
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van de niet uitsluitend rationalistische drijfveren van het verschijnsel o o o o o o 

m-ar van meerdere bronneno Als wij de notie öp blz 358 aanvaarden dat het 

belang en de betekenis dient in te zien van het cu1 tuurscheppend verreogen dan 

zijn wij rretterdaad toekomstgericht aan de slago Johan Huizinga onze landgenoot 

ging ons vooro Gebrek aan visie zou betekenen gebrek aan spiritualiteito 

Wel vaker en ook bij ons liberalen voorkomeno Vandaar dit pleidooi om rret 

dit ene mespuntje spiritualiteit de brei van rreer dan een kilo papier verteer-

baar te makeno Een natie die zijn geschiedenis niet kent heeft ook geen toekomsto 

Dat zei ook Nord gisterenochtend alo Vergadering zie uw gewichtige taak rret visie 

woord o o o o o o o trClllpetteno Dat is van· rrerckt toch hoe stercko Dat is de geschiedenis 

en dat hebben we ook naar het jaar 2000 nodig o 

®BH Rosenthalo 

Voorzitter als de cultuw:historicus Huizinga hier in de algenene vergadering ten 

tonele wordt gevoerd wie zou ik dan zijn om rre ertegen te verzetteno Het zei 

gezegd dat persoonlijke. materiele integriteit in de politiek filosofische hoek in 

het algeneen in zeer ruime zin wordt opgevat en dat daar ook cu1 tuurelerrenten 

van zelfspreken een rol in speleno Ik denk dat het enige waarom ik een beetje 

aarzeling zou hebben zou zijn dat nou aan ons al te veel pretenties worden 

toebedacht in het scheppen van cultuuro Maar goedo 

Dit is wetenschappelijk getoetst dus ik weet dat ik niet alleen 

Als wetenschappers onder elkaar weten we dan dat we erg voorzichtig neeten zijn 

rret rrededelingen omtrent wat getoetst is o 

De heer Geurtsen geeft het definitief advies van de comnissieo 

Voorzitter de heer van Vessem en de heer Rosenthal gehoord hebbend adviseert 

de cammissie deze motie nieto 

Wenst ierrand sterrming over deze motieo Nee dan is deze motie aanvaardo 

W:>rdt die dan voor kennisgeving aangenarreno 

Nee hij is niet aanvaard .. Pagina 623 motie 489 dat is van de afdeling Purrrerendo 

Wenst iemand daar nog een toelichting op te geveno Nee wat denkt de conmissie 

ervano 
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Voorzitter ik denk dat de motie niet hetzelfde bedoelt als de cammissie 

in regel 7 op pagina 9 bedoel te ~ hebben het net gehad over het wegvloeien 

van de goede anbtenaren naar het bedrijfsleveno Een van de maatregelen om dat 

te voorkorren is het beter salarieren van die hogere arrbtenareno Het zijn over 

het algEm*m de hogere beleidsarrbtenaren die in het bedrijfsleven beter terecht 

kunn.ene Nou kun jenoeilijk dat hogere arrbtenaren gaan vervangen en dan gaan 

lezen verbetering van de salariering van beter opgeleide en ervaren anbtenareno 

lk denk dat dat net excuses niet helemaal correct neder lands is e Mijn advies is 

dus ontraden deze motieo 

Mijnheer Wilberse 

Voorzitter dat zou ik ontzettend janner vinden als dat gebeurt want ik werk 

zelf bij de overheid en wij hebben er ontzettend veel last van e 

U kan toch weggaane 

Nou dat is voor mij wat minder makkelijke lk heb er totnutoe erg veel arbeids

vreugde en als ik inderdaad uitsluitend varMege de · financiele reden weg zou 

rroeten gaan zou ik dat best doen en dat zou ik dan op dat narent aanleiding 

toe bestaan, maar daar heb ik het nou niet overo lk wil er alleen maar op wijzen 

dat juist op het middenkader dat daar ongelooflijk veel nensen zitten die 

inderdaad bij bosjes weglopeno Denkt u aan de cooputerspecialistene En ik 

vind het onvoorstelbaar jarmer als er alleen naar aan hoger opgeleide en hoger 

betaalde wordt gedachte 

Voorzitter als we het nou eens net elkaar eens kunnen zijn over het feit dat 

hier bedoeld wordt dat in voorkarrende gevallen het verstandig is je ook als 

ove:rh~irl te v-eal isoren dat .;e d"' mansen noot bn.._a,enwat ze waard zijne Dat is 

in wezen wat wij hier bedoelen te zeggene En ik denk als we het over die 

het staat op de band en het gaat dus naar de carmissie toxopeus toe e 

Vergadering het eens net deze exegeseo Dan is deze e:xegese aanvaardo 

Pagina 609-626 motie 1449 afdeling Heiloo nog een toelichting Neeo Wat vindt de 

carmissieo 

Als ik het goed zie voorzitter wordt uitsluitend voorgesteld om toe te voegen 

de woorden gekoppeld hieraano Het voegt voor mij niets nieuws toe dus heb ik 

geen bezwaar tegen aanvaarding van deze notieo 

Algenene vergadering het errree eens dan is de notie aanvaardo 
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Ja voorzitter wij hebben geneend dat wat hier staat inhoud dat alleen in zeer 

· bijzondere gevallen er geen stakingsrecht noet worden gegeven aan anbtenareno 

Wij zijn van nening dat het niet zo erge bijzondere gevallen zijno We hebben 

geneend dat we noeten nuanceren in onze notie die we op pagina 629 vindt 

waarbij we hebben gesteld dat anbtenaren evenals andere werknerfers het stakings

recht hebben naar voor bij zondere groepen anbtenaren bi jv o :r::oli tie IJ brandweer 

militair apparaat dat op de desbetreffende taakstelling bijzondere regelingen 

van kracht zijno We dachten dat daarrree een wat zorgvuldige nuance aangebracht 

Wa5oo 
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Het is een van de rrethode waarlangs je het stakingsrecht van anbtenaren kunt 

regeleno Je kunt ook regelen dat de overheid vorderingsbevoegdheid heeft in 

situaties waarin de anstandigheden dat net zich nee brengeno Jk heb op zichzelf 

geen bezwaar tegen als wij ons maar blijven realiseren dat er ook andere nethode 

denkbaar zijn. En ik denk dus in deze notie suggereert een uitbreiding te geven 

maar geeft in wezen tegelijkertijd een inperking en als dat niet de bedoeling 

van die notie is dan adviseerd ik aanvaardingo 

Dat is inderdaad niet de bedoeling van de notieo De bedoeling van de notie is 

eerder een uitbreiding, want de stringente fo:rrmllering van zeer bijzondere 

gevallen die heeft ons gebracht to het indienen van deze notieo 

Advies van de conmissie aanvaarde o Geen bezwaar vanuit de vergadering o Dan is 

deze notie aanvaard darres en hereno Wij zijn thans klaar net hoofdstuk 1o 

Jk wilde u voorstellen an niet neer de hele dag door te gaan het is een hele zito 

Jk elk geval gaan wij nog wel luisteren naar mijnheer Luteijn dat spreken 

we ook af en ik 'WOU dat doen op een geeigend norrent in elk geval niet later 

dan 4 uur misschien na afhandeling van het volgende hoofdstuk maar dat hangt 

ervan af hoe lang we daar nog over doeno Hoofdstuk 2 er zijn een aantal 

noties over ingediende Er zijn ook nog een aantal noties die e:rbij zijn gevoegdo 

Misschien kan de heer swart die o:pschrijven als het zover iso Jk wi- eerst even 

het lijstje afhandelen zoals dat in de blauwe boeken is gevoegd oorlat dat toch 

denk ik de beste en de snelste procedure iso M:>tie 24 - 49 pagina 634 afdeling 

Geldermalsemo Nog een toelichtinga Geen toelichtingo De conmissie zegt ontradeno 

Mijnheer Rosenthalo 

Voorzitter ontraden oorlat de notie van de afdeling Geldernal.sem wel ontzettend 

ver gaat en wij denken vanuit de conmissie dat de lijn die imniddels vanuit 

justitie is ontwikkeld bijvoo:rbeeld rond het beleidplan voortgangsrapport een 

aktieplan sanenleving criminaliteit om maar eens iets te :nonen als een goede 

poging is om een goede coördinatie tussen verschillende beleidssektoren op dit 

gebied te bevorderen en tot stand tebrengeno En daa:rbij ook de veiligheids

rrensen in allerlei sektoren van het beleid tot uitdrukking te brengeno 

Dat waren uw opnerkingen dank u welo Is er verder nog cormentaar vanuit de 

zaalo Nee wenst iemand stenmingo Nee, dan is de notie niet aanvaardo 1860 

van de afdeling Voo:rburgo N:>g een toelichting daarop neeo De ccmnissie zegt 

alleen maar het eerste gedachtestreepje aanvaardo 
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Voorzitter de reden om alleen te zeggen aanraden het eerste gedachtstreepje dat 

is een zeer verstandig aandachtspunt" verstandige notie, maar waar in het tweede 

. punt dan omniddellijk wordt gekoppeld aan een vrij specifiek punt nanelijk 

wie de eerst verantwoordelijke bewindsman naar de toekomst ook zou rroeten zijn 

op dit punt dat gaat de ccmnissie dan weer wat te ver waar het de detaillering 

betrefto En dat zijn nou typisch van die zaken waarvan de conmissie dacht laat 

dat nou maar dan in een vervolgfase na nu worden afgehandeldo 

De conmissie stelt dus voor om alleen het eerste gedachtestreepje te aanvaardeno 

Gaat de vergadering hientee akkoordo Ja dan is aldus besloteno 

Hoogezand Sappeneer op pagina 636 toelichting van de afdelingo Nee de conmissie 

ontraadto 

Mijnheer Rosenthalo 

Voorzitter hier speelt denk ik ook een aantal andere noties die op dezelfde zaak 

betrekking hebben maar hier wordt dus wel ook weer erg ver gegaan in een 

voorstel tot een departem:mt politietaken net rijkspolitie" geneentepolitie en 

koninklijke narechausseeo Het lijkt bovendien in de toelichting er op dat 

neteen konsekwenties worden getrokken naar het sarrenballen van poli tiekorpsen 

in een politiemachto Dit leidt weer wat te ver lijkt het de caomissie vandaar 

ontradeno 

Dat is heel duidelijko \'ënSt ianand stemningo Dan is de notie niet aangenemeno 

Castricum heeft de afdeling nog een toelichtinga Motie 2428 op pagina 637 o 

Geen toelichtinga De conmissie zegt aanvaardeno reeft ierrand daar bezwaar tegeno 

Dan is de notie aanvaardo Amersfoort 1915 op pagina 630 o Afdeling nog een 

toelichting o Die toelichting is niet nodig o De conmissie zegt aanvaardeno 

Heeft iemand daar bezwaar tegenu dan is de notie aanvaardo 1712 afdeling Schageno 

Nog een toelichting van Schagene Conmissie zegt aanvaardeno Heeft ierrand daar 

bezwaar tegen dan is de nótie aanvaardo Apeldoorn nog een toelichting van de 

zijde van Apeldoorno De conmissie zegt aanvaarden voor wat betreft steun en 

middelena lEeft iemand daar bezwaar tegeno Nee dan is dit advies aanvaardo 

Aalsneer 25llo Afdeling nog een teelichtinga De conmissie zegt ontradeno 

Mijnheer Rosenthalo 

Voorzitter daar hoort op dit ogenblik dus zoals de tekst dit zegt ornni.ddellijk 

geneld extra geld uittrekken voor een aantal specifieke aktiviteiteno Naar het 
oordeel van de cxmnissie weer te specifiek op dit ogenblik om da.anree de zaak 

naar de karende jaren nee te helasteno Vandaar ontradeno 
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West ienand stemningo Dan is de notie niet aanvaardo 1170 het groene hart op 

pagina 642 nog een toelichting van het groene harto Neeo De conmissie zegt aan

vaardeno Ienand daar bezwaar tegeno Nee dan is die aanva.ardo De Giesselandeno 

De redaktie is fouto Je kunt je niet op hulp beroepeno Je kunt aanspraak maken 

op hulpe Beroepen doe je je net een soort regreso 

Er wordt aanspraak gemaakt op hulpo Goed. Ik was bij 320 neen ik de Giesse

landen op 643o De toelichtingo 

Ja mijnheer de voorzitter langeraat van Giesselandeno 

Wij hebben dit punt aangegrepen am nog eens ernst van drugsverslaafden en van 

drugshandel naar voren te brengeno Er wordt of er zijn enonn veel rreningen ten 

dien aanzien van alles vrijlaten tot alles verbieden, naar een adquaat beleid 

een adequate aanpak is helaas nog niet gevondeno Maar wij vinden dus als afdeling 

dat rren in ieder geval neet beginnen daar waar crimineel gedrag aanwezig is 

tengevolge van drugs dat ontwenning dan ook verplicht gesteld neet wordeno 

Dank u welo 

In relatie rret deze notie gaarne dan ook aandacht voor notie 443 op blz 676 

over precies hetzelfde onder:werpo Iets anders gesteld naar rret de nodige 

voorzichtigeheido Drugsgebruikers die zich schuldig maken aan strafbare delicten 

en woorden zijn rret zorgvuldigheid gekozen neeten verplicht worden af te kicken 

in speciaal daarvoor afgerichte instellingene De verblijfstijd kan synchroom 

lopen net de opgelegde vrijheidsstraaf doch deze ook overschrijdend .indien de 

patient niet neewerkt aan zijn herstelo 

U wenst deze notie tegelijkertijd in de discussie te betrekken begrijp iko 

Mijnheer Rosenthalo 

Voorzitter de notie van Giesselanden roept bezwaren op bij de camnissie in 

verband rret sCJNi.eso de vage formulering in de tussen korma. u s na crimineel 

gedrag o Wat wordt daarrree bedoelde De notie 443 lijkt de cornnissie heeft zich 

over dit punt niet uitgelatene Dat mag er dus op duiden dat de ccmnissie op dit 

ogenblik in elk geval het niet opp:::>rtuus achte om net een dergelijk voorstel 

te koneno Er wordt op dit ogenblik ook veel over die problematiek gepraato 

Zoals de notie hier ligt geeft u de nodige nuances aan dat is waar e Toch denk ik 

dat de comnissie het noet ontraden in verband net een te vergaande konsekwentles 

die het plotseling nu inbrengen van dit elenent in de discussie zou hebbeno 
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Dat geldt voor beide noties o 

Mijnheer Wilhers o 
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Ja ik zou eraan willen toevoegen voorzitter dat bovendien we hebben nu langzanerhanc 

wel enige ervaring rret deze problenatiek en dat het verplichte afkicken hoe zeer 

dat ook tot de vei:beelding spreekt van vele in deze vergadering niet werkto 

Er is ten eerste sprake van een rrotiveringskwestieo En hoe je het ook wendt 

of keert er is altijd sprake van wil en je kunt nu eennaal. het recht niet opzij 

zettene Het tweede punt is dat je te maken krijgt net een recidiveversd'lijnselo 

Als rren al inderdaad erin geslaagd is een zeker percentage van dergelijke 

gebruikers tot afkicken te bewegen dan is helaast is ,het regressie-effect vaak 

weer aanwezig en dan staan er volstrekt gelegitirreerde justitiele middelen ter 

beschikking anderszins om dit te doene 

Heer Lugtenvelde 

Ja voorzitter ik zou inderdaad willen bepleiten om nadat u straks de rrotie van 

Arcersfoert is overgenaren op advies van de conmissie waarin wordt gevraagd om 

een duidelijk evernrl.chtig hoofdstuk inzake deze problenatiek om nu niet allerlei 

uitspraken op voorhand te doene Inderdaad is de discussie volop gaandeo De 

minister van jus ti tie heeft zeer recent een goede noti te daarover naar de tweede 

kaner gestuurde Getiteld geen dwnag maar wel drang dat betekent aandrang in 

. geval van wetsovertredingen om zich te laten behandelen zonder dat dat dan een 

verplichting wordte Maar als iemand dat niet doet zou het wel kunnen leiden tot 

gevangenisstraf of gewonen strafrechterlijke sanktiese Ik denk dat dat ook als 

bouwsteen neet worden aanvaard voor het verkiezingsprogranma17 naar dat we ons 

nu niet in erg drastische uitspraken neeten vastleggene Dank u welo 

Lagneraato 

Deze rrotie kan voor kennisgeving neegenenen wordene 

Nee het is heel duidelijk dat de conmissie beide rroties ontraadt en ik wilde 

nu graag tot stenming overgaane Eerst de rrotie 320 op pagina 643o 

Voorzitter nag ik nog even een nederlarrlse kreet geveno Wetgeving kun je niet 

aanscherpeno 

Hoogstens rressene 
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W:tgeving kun je vetbeteren of strenger maken maar je kunt bij de wet hogere 

straffen stellen maar je kunt hem niet aanscherpeno 

Duidelijke De notie 320 op pagina 643 de ccmnissie zegt ontradeno W:nst iemand 

sterrming jao Goed dan gaan we stemren blauw voor, tegeno Wit voor, tegeno 

Oranje voor, tegeno De notie is ve:rworpeno Dan hebben we vervolgens notie 443 

op pagina 676 o Ook hiervan zegt de corrroissie entradene W:mst iemand sterrming o 

Alweer 17 u krijgt zelden resultaato W:et u het zekere U zegt jae Blauw voor, tegen 

Wit voor 17 tegene Oranje voor, tegene De notie is vexworpeno 

Ik heb gisterenavond d.anes en heren de vice voorzitter van de partij van de 

arbeid en ook de voorzitter van D66 welkom geheteno Het is ne een genoegen 

thans welkan te kurmen heten de voorzitter van het CDA de heer van Velzeno 

Dan is aan de orde notie 1114 op pagina 644o Te bezien in sanenh.ang kennelijk 

net notie 385 op pagina 724o Goed nog een toelichting van de zijde van 

Zaans~o 

Voorzitter enkel de o:prerking dat de tenninologie slachtofferloze delicten 

inderdaad wordt gehanteerd in het strafrechtwetenschap etc. voor die delicten 

waarvoor ze als het ook in de tekst van liberaal bestek staat dan niet direkt 

aarwijsbare slachtoffers te virrlen zijne Natuurlijk zijn bij bijvoorbeeld 

zijn er wat dat betreft allërlei discussies Irogelijk over strafrechterlijke 

status van dit soort aktiviteiteno Maar zoals in het liberaal bestek wordt 

verneldop pagina 11 bij dit soort zaken krijgen dan niet misschien diegene 

die er zich nee bezig houden dan toch de naatschappij de rekening gepresenteerde 

Dat is in feite de betekenis van die tenn slachtofferloze delictene Als dat 

misverstand zou wekken dan praat je in feite over tekstuele en tentlinologische 

kwestieso Meer is het eigenlijk nieto 

Geldt dat ook voor notie 385 op blz 724 o 

Dat geldt daar precies ZOo 

De conmissie stelt dus voor entradene W:mst iemand sterrmingo Dan is de notie 

niet aangenorreno 83 Tiel op pagina 645 o Wil de afdeling Tiel nog een toelichting 

geveno 

Voorzitter de afdeling Tiel mijn naam is van Es trekt de notie in gezien het 

feit dat de reeds goedgekeurde notie 1170 ongeveer de gelijke strekking 
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M:>tie 33 van Elburg op pagina 646 o De afdeling nog een toelichting o 

De conmissie zegt aanvaarden, heeft iemand daar bezwaar tegeno 

Voorzitter ik wou op een risico wijzen en misschien kan dat neegenenen worden 

straks met de verkiezingscarrmissieo Er staat dat het opleidingsniveau 

van het personeel dezelfde eisen rroet hebben als die van h'"'t politiepersoneeL 

Ik vind wel dat je iets aan die opleidingseisen rroet doen naar ik zou ervoor 

willen waken als we dat gelijk stellen dat we dan niet in de valkuil sta:ppen 

dat het geweldsironopolie dat we totnutoe nadrukkelijk bij de overheid leggen 

dat we op een soort hellend vlak karen dat het straks ook door dit soort 

diensten gedeeld zou kunnen wordeno Maar als die gedachte misschien rreegenarcen 

kan worden dan zijn we er snel uito 

Rosenthalo 

Voorzitter ik kan me geheel vinden in de OJ:Xrerkingen van de heer Dijkstal. 

Goed dan zegt de ccmnissie dus aanvaardeno Heeft iemand daar bezwaar tegeno 

De notie is aanvaard met inachtneming van de oprerking van de heer Dijkstalo 

De notie 1310 van Arrstelveeno Neeo De politiecarrmissie neemt u me niet kwalijko 

2240 pagina 647 o Nog van de zijde van de politiecarrmissie een toelid:l.tingo 

Voorzitter mijn na.çun is de Vries van de conmissie politie van de WDo 

Om te kunnen voldoen aan de eisen die aan de poli tie gesteld worden tegenwoordig 

en dat is al jaren zo bestaat behoefte aan sd:l.aalvergrotingo Enige jaren geleden 

heeft de regering geprobeerd met een wetsontwerp wat voorzag in die schaal

vergroting door het vorrren van provinciale politiekorpsen in die behoefte te 

voorzieno Dat wetsontwerp is ingetrokken om puur financiele grondeno Het was 

niet haalbaar onrlat het te duur zou zijno En sindsdien wordt getracht om aan die 

schaalvergroting tegerroet te karen door sarrenwerking van de koqsen binnen het 

huidige besteL U weet allen dat er hele ernstige eisen gesteld worden aan de 

politie in de konende tijd alleen maaru groter eisen gesteld zullen rroeten worden 

Door kleine of veelvoortkonende criminali-eit heeft hele grote vorrren aangenareno 

De ZWare criminaliteit in Nederland is fors in opmrs Daarvoor is het nodig 

om in die schaalvergratings steeds verder te gaano Insiders weten dat het zeer 

twijfelachtig is of binnen de vornen van sartenwerking zoals die nu in ontwik

keling zijn aan deze eisen tegerroet gekomen zal kunnen wordeno Het lijkt ons een 

slechte zaak wanneer de VVD de deur dicht zou gooien naar een discussie over 

het bestelo Wij zeggen niet dat het bestel sc:Mieso zou rroeten veranderene Daar 

rroet wel over gediscussieerd kunnen wordeno Wat er nu· staat in het liberaal bestek 

gooit die deur helemaal dicht en dat is wat wij zouden willen voorkoneno 
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Jk wou dus willen voorstellen om een keuze te maken in de zin die het nogelijk 

maakt dat de partij over het bestel van de politie nee blijft prateno 

Gegeven het toegenonen beslag dat op het werk van de politie wordt gedaan denk 

ik dat de politie er recht op heeft dat er nou ook eens een paar jaar niet 

discussieren over het politiebestelo Dat is het hoofdargunent van de conmissie ~ 

geweesto We hebben de afgelopen pakweg 20 jaar gediscussieerd over de vraag hoe 

die politie nou georganiseerd rroet wordeno Het enige wat we daarnee bereikt hebben 

is dat we de onrust onder de politie hebben zien toeneneno Een onrust die vennin

derde naar mate de discussie wegebdeo Laat die rust nou voorlopig even bij de 

politie blijveno 

Mijnheer de Vries o 

Je kunt geen rust veroorzaken door ergens niet over te willen praten teJ::wijl die 

behoefte er wel is om erover te prateno En insiders weten en ik dacht dat ik dat 

zou nogen zeggen insiders weten dat die behoefte vandaag de dag groeiende is en 

steeds harder groeit en dat kunt u niet wegsneren net de deur dicht te doemo 

Voorzitter Daalderop Tiel o 

Jk wil ook iets over deze notie zeggen vanwege de notie 86 blz 7 44 die Tiel 

heeft ingedienclo Die zou ik in willen trekken ten faveure van deze notie van 

de politieconmissie van de WDo Jk heb straks misschien al wat voo:rbarig gezegd 

dat ik toch nodig vond om even te nengen in dez e starmenstrijd, deze eeuwig

durende bijna stamrenstrijd tussen nogal wat politiebeheersinstellingen en ik denk 

dat voorzitter 2 deprrtenenten in wat ik zou noenen een anbtelijke prestigecultuur 

geen juiste uitgangspunt zijn an een efficient politiebestel op stapel te zetteno 

Overigens is het zo dat de geloofwaardigheid van de WD wordt hier in mijn ogen 

althans in Tielse ogen geweld aangedaan vamrege het feit dat tijdens de verkiezing 

en 1986 wij nog duidelijk spraken van een dualistische speer dat die noest worden 

tegegegaan net betrekking tot beheersfunkties over politietakeno ~uitendien 

we hebben daar zeer duidelijk gezegd dat het in handen van een organisatie dient 

te korreno Dat stond ook heel. duidelijk in het canpagneboek 1986o Alle inleiders 

hebben zich neem ik aan daar keurig aan gehoudeno Voorzitter ik vraag mij af wat 

beter is o Ofwel een doorzichtig gebundelde organisatie of wel een ondoorzichtige 

over neerdere organisaties verdeelde taak van de poli tie o En ik denk dat het 

nodig is om dat nog eens een keer ter ondersteuning van de politieconmissie uit 

de WD te zeggeno Voorzitter de afdeling Tiel zal die notie van de politiecx::m

missie ondersteunene 
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Dank u welo Waarschijnlijk rroet die 1283 er gelijk bij betrekkeno 

Nog niet voorzitter fl bakker n s Gravezande o De kanercentrale Dordrecht wil het 

betoog van de p::>litiecomnissie gaarne ondersteuneno Argunent van de heer Geurtsen 

is prima geschikt om juist aan te tonen dat deze notie gesteund rroet wordeno 

We nogen de zaak niet op z u n kop zetteno De problerren waar de poli tie nee zit 

zijn het gevolg van laten we het sarrenvatten p::>litieke besluitelCXJsheido Er zijn 

problenen op bugettair vlako Er zijn interdepa.rt:enentale problerreno Maar toch 

is het noodzakelijk om naar de p::>li tie de handreiking te doen om hun problerren 

op te losseno Rust dat is een schijnbare rust dat laat de p::>litie en dus de 

burger ten aanzien van zijn besche:r:mi.ng van zijn veiligheid rret het probleem 

zitteno We zijn gaarne bereid als deze notie gesteurrl wordt die van Dordrecht 

in te trekkeno 

Rosenthalo 

VCXJrzitter de oz;merkingen van de voorzitter van de p::>litiecomnissie doen 

suggereren in zekere zin dat in het stuk in liberaal bestek over deze naterie 

geen ernst wordt genaakt rret de problematiek van de bestrijding van zeMel de 

kleine of nassale als CXJk de zware en georganiseerde crirn:i..nali tei to Op dat 

punt wordt dCXJr de conmissie benadrukt dat een bereidheid we noenen dat zelfs 

rret een zwaar 'WOOrd otlorthodoxe bereidheid nodig is tot vergaande sarreiMerk.ing o 

De ccmnissie heeft gezegd dat de discussie in de kooende jaren beginjaren 90 

midden jaren 90 zover zijn ze nog niet van ons af niet bezwaard noet worden 

rret een · o o o o o o o besteldiscussie o Dat wil niet zeggen dat er nog van alles en 

nog wat rroet gebeureno En de voorzitter van de politieconmissie weet. beter dan 

ik dat we bijvoorbeeld in de richting van 1990 en nog verder daarop volgend op 

dit ogenblik een noeizaam proces gaande is onder de titel intensivering sarren

werking politie waarbij wordt getracht om van onderop die sarrenwerking tot stand 

te brengeno Waar we het dus over hebben is of we dat noeizarre proces dat op 

dit ogenblik gaande is en dat in scmnige streken in ons land waarachtig wat 

lijkt te slagen of we dat noeten gaan openbreken nu rret de rrededeling dat de WD 

in 1990 en oruni.ddellijk daarna weer opnieUN die besteldiscussie wil gaan wil 

aangaano Dat is het prcbleern waarvoor we staano Tweede oprerking en ik weet dat 

ik mij daarnee misschien onder diegene die denken aan zeg naar schijnbaar duide

lijke oplossingen niet oruni.ddellijk bemind naakto Als rren zou denken dat door 

bijvoorbeeld de zaken uit te zuiveren op de departenentale niveau dat rren daarnee 

oruni.ddellijk en zelfs CXJk naar vCXJrlopig allerlei van de problemen die er zijn 

zou kurmen ondervangen dan denk ik dat rren dat niet goed zieto Dan verschuift 

rren de problemen en lossen we niet Dpo En het is denkt de ccmnissie Geurtsen 

niet verstandiq om op dit oqenblik CXJk op dat vlak_g:i..e 11Qeizane_ kra~ten che~--
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and balances zoals ze worden geneend waar 'Ihorbecke het ook zo over had dat 

dualisme orrdat op dit norrent ook onder druk te gaan zetteno Vandaar ontraden 

van de lijn in de notie van de politieconmissie gesteld wordto 

Dank u welo Mijnheer de Vries nog een keer o 

Ja mijnheer de ~'OO .... zi+-te .... ik heb er behoefte aan cm daar toch nog even iets 

op te zeggene Ik heb duidelijk willen maken dat het niet zonderneer zo zou 

noeten zijn dat het bestel zoals het nu in ontwikkeling is een volstrekt onhaal

bare kaart is o Alleen er zijn ontwikkelingen gaande die het duidelijk maken 

dat de lijn zoals die nu is uitgezet het wellicht niet tot het eind een haalbare 

kaart is o Wat de besteldiscussie aan het eind aan het o:pgloren is o En daar noet 

de WD de deur niet voor dichtgooiene Wij noeten dus niet pleiten dat er quote 

que quote een besteldiscussie kante We noeten alleen de deur naar een besteldis

cussie openhoudene Want daar ging het mij ano 

Mijnheer Geurtsen nog o 

Ja voorzitter tegen de suggesite voorstel om de deur niet dicht te slaan kan 

natuurlijk geen zinnig nehs zijne Maar ik vrees dat de notie een beetje verder 

gaato En dat was het bezwaar zoals de heer Rosenthal dat ui teen gezet heeft nanens 

de hele cammissieo 

Rosenthalo 

Voorzitter de toelichting van de heer de Vries gaat heel dicht naar datgene wat 

er door mij ook nu betoogd wordto Als het op die manier geinterpreteerd wordt 

dan hoeft daar geen prcbleem nee te zijne Maar om als het ware inderdaad een 

quote qte quote beSteldiscussie nu aan te kondigen lijkt mij een wat al te 

vergaande lijno 

Dus UN advies is ook mijnheer Rosenthalo 

Voorzitter mag ik ne ook nog even in de discussie nengeno 

Wij hadden nog een notie uit het algeneen over van Voorschoten die dacht ik ook 

in dit hele gebeuren duidelijk aan de orde iso Ik steun toch wel heel nadrukkelijk 

datgene wat van gene zijde van de zaal gesteld wordto Wij lezen toch heel duide

lijk in liberaal bestek en dat herllaal ik toch nog maar dat bundeling van depar

terrentale taken in een de:parterrent van de hand wordt gewezeno En dat is nou denk 

ik net datgene wat te ver gaat wat ons betrefto 



En we zouden toch een opening willen hebben en onze rrotie ik geloof 829 

geeft daar een aanleiding toe, we zouden toch een opening willen hebben om die 

discussie en die conbinatle naar in dat depart:enent toch tot de nogelijkheden 

doenbehoreno 

Voorzitter als ik daar even op aan nag sluiten nog. In dat boekje onder eind

redaktie van prof o Rosenthal en de heer Fop aan de orde van de dag daar wordt 

Ooao in gesteld edoch de herorientatie van overheidszorg voor orde en veiligheid 

op bestuurlijk presentie zal ingrijpende konsekwentles hebben voor p::>litiek 

vestuurlijke verlloulingeno En even verderop wordt daar gezegd dat in ieder geval 

het ministerie van binnenlandse zaken wat dat betreft heel rroeilijk op 2 benen 

kan gaan staano Misschien kan prof o Rosenthal :oog even toelichten in de contekst 

van wat er straks ook door de heer de Vries gezegd is of dat min of neer een 

onderstreping is van datgene wat de heer de Vries ook zei en daaruit zou ik 

dan willen concluderen dat het tocheen goede zaak is om niet een volledige zwaai 

te maken ten opzichte van datgene wat de WD in 1986 tijdens de vetkiezingen 

heeft gezegdo 

U rroet ook de laatste zin van dat artikel citereno 

Ja gaat een beetje lang duren voorzitter o 

Dijkstalo 

Voorzitter ik vraag mij af wat de aanleiding voor de ccmnissie is geweest om 

inderdaad zo negatief te advisereno In 86 heeft de partij overigens na lange 

discussie een uitspraak gedaano Sinds die tijd ken ik geen enkele ontwikkeling 

die er op wijst dat dat een verkeerde uitspraak geweest is dus ik denk dat we 

daaraan vast rroeten houien en rroeten blijven nadenken over de neest efficiente 

p::>litie-organisatie en het beheer daarbijo Dat betekent zeker niet dat de WD nou 

volgende week in de karrer een voorstel rroet doen voor en een blauwdruk rroet maken 

hoe dat rroeto Dat rroet groeien zoals de heer de Vries dat gezegd heefto Dus ik 

zou graag willen dat de vergadering de rrotie toch aanvaardto 

Voorzitter ik denk dat wij om te beginnen in deze :partij nooit de deur sluiten 

voor enige discussie dus ook niet voor deze en zeker niet op :papier o 2 als er nou 

bij de p::>litie en dat horen we duidelijk vanuit de p::>litieccmnissie konen een 

behoefte is aan overleg over deze zaako Dat zijn de betrokkenen en de deskundigen 

zelf o Wie zijn wij dan om deuren dicht te gooieno 
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Mijn naam is van der Stoelnet een geprangd genoed van een geneenteraadslid 

net interesse de politiediscussie volgendo Vraag nu toch aan u om dadelijk 

even duidelijk te stellen waar we het nu over hebben want nu zegt de heer 

Rosenthal net jonglerend via het duaal stelsel van Thomecke dat hij de heer 

de Vries heel dicht genaderd iso Nou begint het mij toch echt te duizelen 

dat de uitspraken van de conmissie liberaal bestek gaan dwars de ene kant opa 

De notie gaat dwars de andere kant opo Het gaat mij ·te ver om nu tot een 

ronpromis te korren door te verklaren dat we elkaar dicht genaderd zijno 

Zo kan ik een discussie neem ik er niet graag aan deel voorzitter o 

Ik denk danes en heren dat ik gewoon de zaken in stenming breng en dan gaat 

het in dit geval om notie 2240 op blz 647 o BlaUrl voor de notie, tegeno 

Wit voor, tegeno Oranje voor, tegeno De notie is aangei10Il'eno Ik neem aan 

datde notie van de karrercentrale Dordrecht daarnee niet in stenminghoeft 

te worden gebrachta Die wordt ingetrokkeno 

En ook de notie van Voorschoten 829 op blz 56 a 

Dan 1310 Amstelveeno Amstelveen een toelichtinga Nee de conmissie ontraadt" 

Voorzitter ontraden-Rosentahl- enkel op grond van het ietwat prenature 

karakter van deze nogal uitgewerkte notie o En dat ook in het licht van het 

feit dat over deze zaken juist in de karende tijd volop ook discussie als 

ik het goed heb begrepen ook tussen parierrent en regering zal plaats vindeno 

Naar de toekomst toe verhoudt zich dit veel neer· tot de algenene discussie 

over de open grenzen in het europese verband en om dit er dan op deze :rranier 

uit te lichten lijkt de conmissie zoals ik al zei ietwat prerratuuro 

Wenst ierrand stenmingo Blauw voor 1310 blz 648 17 tegeno Wit voor17 tegeno 

Oranje voor, tegeno Goed dan hebben we de notie Oldenzaala Ja hij is verworpene 

Motie 1484 Oldenzaalo De conmissie suggereert aanvaardeno ierrand daar bezwaar 

tegeno Dan komt notie aanvaardo We hebben 3 aangenelde noties pagina 686 

notie 2126, pagina 711 notie 1284, blz 761 notie 1450o Eerst notie 2126 op 

pa.gina 686o Daar nog een toelichting bijo 

De notie spreekt eigenlijk voor zichzelf, want wij willen graag een prioriteit 

stelling OJ:Ièat het ons inziens tot op heden prioriteit neer bij de dader heeft 

gelegen dan bij het slachtoffero Ik denk dat deze notie goed aansluit in het 

verlengde van de discussie die Vannorgen tussen de heren Tals:rra en Burkens is ge-
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bij nalatigheid ten aanzien van de bescherming van de burger o 

Voorzitter ik noet vaststellen dat deze notie suggereert dat de overlleid 

vandaag een onbevredigend anbrroord geeft op de toegenorren criminaliteito 

Om::lat prioriteiten verkeerd gelegd wordeno lk denk dat juist in de afgelopen 

periode er een zodanige verlegging van accent heeft plaats gevonden van dader 

richting slachtoffer dat dat ve:rwijt niet op zijn plaats is o Daarom lijkt het 

mij onjuist om deze notie te aanvaardeno Er zit een kritiek in die niet terecht 

Nou maar als u die kritiek misschien dat ben ik wel rret u eens, maar ik denk 

dat het geen kwaad zou kunnen rret narre rret het oog op de verkiezingsprograrma 

die keus nogeens eventjes vast te willen stelleno 

Oh maar als we in het verslag van deze vergadering opne:rcen dat het heel verstan

dig beleid is dat-het accent rreer gelegd wordt op het slachtoffer dan op de 

dader dan hebben we dacht ik voldoende gedaan en hoeven we deze notie niet rreer 

in behandeling te neneno 

Daar gaat de notie om maar als dat nu vastgesteld is ben ik daar verder tevreden 

rreeo 

Dit ligt vast in het verslag u trekt de notie dus ino Dank u wel o Op pagina 711 

notie 1284 kanercentrale Dordrechto Daar nog een toelichting bij o Nee dan vraag 

ik het advies van de conmissieo 

Ja mijnheer de voorzitter natuurlijk is bestuurlijke preventie bij bestrijding 

van zware criminaliteit maar een van de rrethode maar wij hebben in het stuk 

aangegeven waar toch ook op het gebied van de zware criminaliteit bestuurlijke 

preventie een rol kan speleno Dat noet u vooral niet uitleggen aub in de zin van 

er worden :regels overtreden en die leveren een zware criminaliteit op dus die 

regels noeten maar wego U noet het wel zo opvatten dat waar door het bestuur 

regels gegeven worden die geen draagkracht in de sanenleving vinden waardoor 

als het To"arO ~uf-'"'ITI~ti cch overtreding van die :regel plaats vindt dat het daar 

verstandig is om ook het wapen van de bestuurlijke preventie te hante:reno 

Nog verder oormentaar o 

ZWare georganiseerde criminaliteit is iets wat zich heel slecht door bestuur

li ike oreventie laat reaelenn 
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je rroet er ook politiek voor waken dat het publiek de indruk krijgt dat eerst 

alles geapelleerd is aan de eigen verantwoordelijkheido Dat is bij veel voo:rkonende 

criminaliteitu dat is in andere situaties heel gerechtvaardigd waarl>ij zware 

georganiseerde criminaliteit is dat niet aan de orde o Er is r~nt ook een 

rapport van de conmissie Gonsalvez uitgebracht waarin in feite ook hetzelfde is 

aa.nbevoleno het lijkt ree dus alle reden om deze notie van de kanercentrale 

Dordrecht te ste'lmerio 

Mag ik het nog een keer prbberen voorzitter o Als we bij zware .en georganiseerde 

criminaliteit alleen denken aan bankovervallen en dat soort zaken dan hebt u 

glijko Maar als u op dat terrein ook zou willen denken aan de witte boordencrimi

naliteit op het gebied van de sociale wetgeving en de fiscale wetgeving en ik 

denk dat er aantal zaken is dat zich daartoe zeker leent dan komt de bestuurlijke 

preventie wel degelijk ook om de hoek zetteno 

Voorzitter dan is het risico van een terminologiediscussie en definitieo 

Hier is zeer nadrukkelijk over de zware georganiseerde criminaliteit gesproken 

waamij geweld wordt gehanteerdo U heeft voorl:>eelden gegeven maar ook overvallen 

ook kidnappingen etco 

Nou voorzitter het punt is in de tekst waaraan gerefereerd wordt· wordt door de 

conmissie gesproken over bestuurlijke preventie ook het eerste devies bij de 

bestrijding van georganiseerde criminaliteito Ik sluit ree dus aan bij wat de 

voorzitter van onze camrissie zegt dat je daarbij niet uitsluitend rroet denken 

aan het traditionele idee van de georganiseerde criminaliteit maar ook aan dat

gene wat dan in het jargon heet de welfair crirre 17 dus de georganiseerde misdaad 

die kon opkonen onrlat allerlei regels en dergelijke veel te ingewikkeld zijn 

gewordeno Op dat punt is bestuurlijke preventie wel degelijk een belangrijk 

elenento En ik wijs er ook op dat geleidelijk aan toch in de discussie steeds 

neer opkomt de vraag of uberllaupt die bestuurlijke preventie ook niet vanuit de 

veel voorkonende criminaliteitsbestrijding ook rroet worden doorgetrokken naar 

die georganiseerde criminall tei to Er kan veel neer door bestuurders inclusief 

gerreentebestuurders eodo gedaan worden aan ook dat soort vraagstukken dan weleens 

wordt gedachto 

Fen oprerking nog voorzitter o We rroeten een politiek accent leggen daar is een 

congres vooro Het rroet ook duidelijk naar buiten blijken dat de WD vindt dat 

bij bestrijding van criminaliteit er ook gebieden zijn waarbij de overlleid het 
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lk wil nu de zaak in stenming brengeno Blauw voor de notie 1284, tegeno 

Wit voor, tegeno Oranje voor, tegeno Motie is aangenorreno 

Dan de laatste bij dit hoofdstuk dalles en heren op pagina 761 notie 1450 o 

Nog een toelichting van de zijde van de afdeling Heilooo 

Mijnheer Wigmano 

Ja voorzitter er is voorzover ik begrepen heb een notie 28 bij de geselecteerde 

noties aangenenen aan het begin van dit hoofdstuk o Ook het advies van de conmissie 

was van dien aardo De notie die het hier betreft rcotie 1450 op blz 761 gaat 

iets verder o lk zou ne kunnen voorstellen dat de cornnissie die deze notie ook 

aanvaard maar ik zou in eerste instantie graag het standpunt van de conmissie 

ten aanzien van deze notie willen horeno Het verschil is tussen deze notie 

en de reeds aangenenen notie dat desnoods extra financiele middelen voor doel

matige bestrijding van criminaliteit dat die desnoods ten koste van andere 

overlleidsuitgaven beschikbaar neeten worden gesteldo En die laatste zin is 

nieuw ten opzichte van de eerder aangenenen notieo 

Rosenthalo 

Voorzitter ik heb de neiging om te zeggen dat bij een dergelijke formulering 

het gemakkelijk is om ja te roepeno Zeker wanneer we hebben bepaald dat een 

van de belangrijkste zo niet essentiele overheidstaken is de bescherming van 

de burgers op dit terreino Toch lijkt het mij dat zoals de notie hier wordt 

geformuleerd het eigenlijk dan toch wel zaak zou zijn om specifieker te zijn 

over datgene wat je dan desnoods omlaag zou willen zien gaano En op dat punt 

heb ik dus zoals ik al in mijn toelichting laat weten de nodige aarzeling over 

dit punto 

Voorzitter mag ik in brieede termijn het standpunt van de conmissie gehoord 

hebbend toch reagereno Als ik alleen constateer in de reeds aange:oonen notie 

dat wij zijn voor het hebben van doeltreffende bestrijding en het vinden van 

middelen dan zeg ik dat is een open deur o Dat soort noties daar kunnen we er 

100 van aa.nn.erreno lk geef middels deze notie de prioriteit te kenreno En als u 

dan zegt dat· is een aarzeling bij mij o lk denk dat het helemaal niet zo slecht 

kan zijn dat een congres van de WD prioriteiten aangeefto Een van onze priori

teiten is belangrijkste prioriteit u zegt dat net zelf criminaliteitsbestrijding 

dan neeten daar middelen van kooeno Als die niet van dat depart:enent k\ll100n 

konen en je wilt toch doen aan criminaliteitsbestrijding dan neeten ze dus 
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ergens anders vandaan korreno Ik denk dat het congres die prioriteit kan stellen 

door deze motie te steunen voorzittero 

Voorzitter ik denk dat het gelijk aan beide kanten ligto Dat het goed zou zijn 

om aan te duiden welke richting je zou rrenen dat er een a::InpEmSatie gevonden 

zou moeten wordeno Aan de andere kant heb ik er begrip voor dat de situatie 

waarin een concrete beslissing genenen moet worden uiteindelijk bepalend is voor 

de vraag waar je dan het geld moet vindeno Dat zal in het ene jaar mogelijk 

een ander antwoord geven dan in het andere jaar o Volgens staatssecretaris van 

ondeiWijs natuurlijk nooit bij het departerrent van onderwijso 

Voorzitter stelt u voor dat wij bij elke besproken motie hebben rroeten aangeven 

dat de principe-uitspraak die we moeten doen dat we die voor de kanende jaren 

voor elke gelegenheid alvast onderlxn.IWeno Dat is toch niet de bedoeling van de 

behandeling en het uitspreken in princi:pe van bepaalde standpllllteno 

We moeten deze discussie afrondeno 

De heer Kui:pers maakt mij er terecht op attent dat het woordje desnoods eruit 

moet anders zou het in strijd zijn net wat in het rapport door ons een en ander 

maal wordt betoogd dat het stellen van prioriteiten niet mag leiden tot verhoging 

van het totaal van de uitgaven maar gevonden moet worden binnen dat totaal o 

Het woordje desnoods is in strijd net het uitgangspunt dat in bestek is aanvaardo 

Voorzitter ik denk dat juist het woordje desnoods het zeer s:peciale karakter 

aangeeft van datgene waar we op het ogenblik nee bezig zijno En ik zou het 

inderdaad willen onderstre:pen het woord desnoods betekent natuurlijk dat waar 

je het enigszins kan dat je het altijd binnen dat kader blijft wat je net 

elkaar hebt afgesproken maar er kunnen zich orrstandigheden voordoen waarom je 

desnoods inderdaad ik vind dat het een heel goede zaako 

onder deze orrstandigheden ontraden mijnheer de voorzittero 

Ik breng de motie in stenmingo Blauw voor, tegeno Wit voor, tegeno Oranje voorq 

tegeno Ik wrzoek u vriendelijk nog ewn blijven blauw voor, tegeno 

Wit voor, tegeno Oranje voor, tegeno 504 stermen zijn uitgebracht voor de 

motie en 404 tegeno De motie is dus aangenenene Darres en heren we zijn thans 

gekenen aan het eind van de discussie over hoofdstuk 2 o Ik wil nu het woord 
geven aan de heer Luteijno 
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lk hoop danes en heren dat ik op mijn 60ste verjaardag nog even vitaal en net 

evenveel elan en inzet een vergadering zal kunnen leiden zoals de voorzitter 

vandaag en gisteren heeft gedaana 

En ik ben danes en heren onder de indruk van UN uithoudingsvenrogen dat u na deze 

twee dagen discussie toch nog blijft zitten om mij aan te horene lk zal dan 

ook trechten het kort te houden en u kunt ne daaraan houden strak.sa lk zal na 

alles wat aan discussie is geweest mij beperken tot een enkele kanttekening bij 

de ontwikkeling van de WD als brede liberale volkspartij ook net het oog op 

de 90er jarena In de eerste plaats als je over die toekorest waar we over gepraat 

hebben vandaag de dag praat de vraag wat zijn een aantal van die belangrijke 

elerrenten van de 90er jarena lk wil er een paar noenen zonder uitwerkinga 

In de eerste plaats neer intemationaala Hans Nord heeft het al gezegd vooral 

europees georienteerdo In de tweede plaats in de 90er jaren een techrx:>logie, Iraat

schappij en autorratisering, conputerisering., informaticanaatschappij die steeds 

belangrijker plaats gaat innerrena In onze eigen leefongeving naar ook op het 

werk en ik denk dat we op dat punt ook noeten owassen voor een tweedeling van 

nensen die er wel nee kurmen C'llqaan net al die apparatuur en als die nensen die 

dat niet kunnena In de àerde plaats ik denk dat de naa.tschappelijke structuur 

gebaseerd zal blijven op een sanenleven in gezinsve:rband al zal er wel wat neer 

ontwikkeling in de richting van individualisering nog plaats vindene In denk dat 

de t:oenenende nobiliteit van rrei1Sen en bedrijven het geval zal zijne Dat we te 

naken hebben net een stukje vergrijzing maar minder dan elders in europao 

Dat het milieu vele besluiten gaat beheersen en eigenlijk een derde produktiefak.to:r 

naast a:rbeid en kapitaal gaat worden en ook behoort te wordene 

En tenslotte en dan hebben we toch misschi'"'n wat weinig over gepraat naar dat 

komt dan over 14 dagen dat nieuwe technologi~en waaronder ook de nieuwe genetische 

manipulatie van plant dier en nens dat die een zeer centraal politiek thena in 

de 90er jaren zullen vo:rneno Kortom een naa.tschappij waarin enkele lijnen en 

structuren vanuit het verleden worden doorgetrokken en waarin ook vele zaken in 

beweging zijno Een naa.tschappij die van de politiek geen afwachtende houding 

vergto Bijvoorbeeld tot na de volgende verkiezingo Integendeel ik denk dat we 

reeds nu vanuit de huidige coalitie naar die toekoost noet worden ingespeeldo 

En ik vind daar gelukkig ook en ik ben daar blij om in de beleidsnota die de 

tweede kanerfrak.tie aan uw vergadering heeft aangeboden een aantal priroa. 

aanzetten. Het ka:rwei van overheden., van regering is wat dat betreft nooit afo 

En de verkiezingsleuze van het CDA laat Lubbers zijn ka:rwei afmaken getuigt 

mijn inziens ook eerder van een wat statische naa.tschappijvisie misschien past 
bij confessionele politiek naar naar mijn nening niet bij de vragen in de 90er 
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jaren op ons afkorren. Bij alle veranderingen van de laatste decennia blijft 

het overigens zeer noodzakelijk om ons regelmatig te herorientereno Om ons beleid 

ook te toetsen op de centrale uitgangspunten de centrale basisprogranma 

binnen onze partij oDoen we dat niet dan dreigen we door àe veelheid van 

aktuele politiek de bonen in het liberale bos uit het oog te verliezeno 

Het feit dat de-politiek sluipendeJ::Wijze steeds indringender zich net het 

dagelijks leven van de burger is gaan benoeieno Dat letterlijk alles wat binnen 

het politiek bedrijf zich afspeelt breed uitgeneten op straat ligto Vooral 

indien het predicaat vertrotwelijk wordt gehanteerde En details daamij zelden 

of daarbij niet zelden tot hoogtepunten worden opgeblazene En dat betekent naar 

mijn nening dat binnen onze infornatiema.atschappij het zich van de doorsnee 

burger op de sarrenhangen op de hoofdlijnen van beleid juist wordt gehinderde 

Het feit dat de bestuurlijke beheersbaarheid van die bureaucratische processen 

binnen het ove:rheidsapparaat steeds neer vraagtekens oproepto Dat de verkokering 

toch tot waarneenbare maatschappelijke verspilling lijkta Het feit dat veel 

regelgeving eerder ingewikkelder en ondoorzichtiger is geworden en burger en 

bedrijfsleven de wijze waarop de ove:rheid net hen Oirgaat als steeds onzorgvuldiger 

ervarene Dit alles al deze feiten heeft t:odl een beeld geschapen van een maat

schappij waarin de relatie tussen burger en politiek gebeuren neeizaner verloopt" 

Waarin de burger de overheden wat neer als een bedreiging vaak ziet en wat minder 

als een waardevol geheela Kortom in feite zijn de woorden van Oud uit 1968 dat 

de ove:rheid nim:rer mag veJ::WOrden tot de voogdes van een ormondig volk nog neer 

dan ooit aktualiteite Nie+ o.uótHH:X ontkend kan worden dat binnen dit maatschappe

lijke proces de WO is neegegroeide 

Qua omvang als partij maar ook wat de pluriforrrd.teit van de achterl>an betrefta 

Over vele zaken wordt birmen onZe partij het is gebleken vandaag en gisteren 

in nuances gedacht. op zich is dat niet ergo Ik denk zelfs dat dat voor een 

belangrijke politieke stroming crunisbaar en noodzakelijk ise VÈl neeten we op

passen dat v..re de verschillen in inzicht op vaak relatief ondergeschikte punten 

niet te zeer het beeld laten ove:rheerseno En de aandadl.t van de hoofdlijnen in 

beleid van de echte maatschaP{:elijke prioriteiten in onze liberale opvattingen 

daardoor laten afleidene VÈ neeten ons ook realiseren dat we zeker binnen de 

europese contekst waarbij nu eerunaal het geheel van een herkenbare liberale 

lijn als tegenhanger naar de socialistisme of àe christen denocratische stroming 

niet zo eenvoudig is o VÈ neeten beseffen dat we het als WO nu en in de toekonst 

zeker niet gemakkelijk zullen hebben om ons naar de burger en .naar de maatschappij 

herkenbaar te profilerene En daarom wil ik als voorzitter van een eerste kaner

fraktie die zich wat uitdrukkelijker op de toekoost van de WO ook los van de 

dagelijkse aktuele schermutselingen wil crienteren tot slot een enkele oprerking 
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naken gericht op wat mijns inziens de kern van WDbeleid in de loop van de 

90er jaren de aanloop naar de eeuwwisseling zou dienen te zijne, Centraal dient 

daarl>ij het woord vrijheid te staane het creëren van zoveel nogelijk wel:kelijke 

:tuimte voor de individuele burgeró Het doorlopen zeer kritisch bezien van over

heidsberroeieniso Een teveel aan niet wel:kelijk noodzakelijke taken die .de cvemeid 

op zich neemt brengt de echte centrale taken in gevaar e Centrale taken op het 

punt van openbare orde en veiligheid17 verbetering van infrastructuur milieubeleid 

kwaliteit van onde:rwijs en niet in de laatste plaats sociale hulp aan de echt 

zwakkerene Het is een aantal malen vandaag en gisteren naar voren gebracht., 

Hier liggen een aantal principes waarl>ij onze achterban er niets van zou 

begrijpen als we die in de oompromissfeer binnen de ooalitie bijvoo:r::beeld onder 

het nom van als we een linksere coalitie in de toekorrst zomen krijgen wijken we 

nog verder van de liberale hoofdlijnen af zouden brengene Dit laatste weegt naar 

mijn nening in relatie niet op tegen het gevaar dat onze eigen achtel:ban dan 

geheel het zicht op de echte belangrijke grote lijnen zoals ik noeil'àe kwijt 

zou raken en ons daardoor de rug zou toekeren" Naast rentrale punten als 

collectieve lastenverlichting, privatisering, deregulering denk ik dan ook aan 

zaken die misschien wat punts puntsgewijs aan de orde zijn maar zeer wezenlijk 

zijn" Zaken als een teveel inkorrensafhankelijkheid en regelingen., En in uitkeringen 

De tendens n-ar nog neer volksverzekeringen " Pri vacybeschenning en bijvoo:r::beeld 

onliberale voorstellen tot gedwongen winkelnering als· nu voor de studenten via 

de openbaar vervoerkaart. De vraag wat een veranu.roord niveau van sociale uitke

ringen en minimum lonen kan zijn in de tweede plaats dient constant getoetst te 

worden aan het totale maatschappelijlre en financiele draagvlako Met als gevolg 

van een teveel, te sterke nivellering van netto-inkorrens en uitkeringen bijna~ 

geheel afwezig zijn van financiele prikkels om extra te presterend extra risico's 

te nerren of opleiding te volgen, dat werkt rennend op onze totale welvaart en 

daanree op de toekonstige basis van ons sociaal zekerheidsstelsel., En in de derde 

plaats voor de VVD is zeker een kernpunt dat de overheid zich redelijk en zorg

vuldig naar de individuele burger op:;telto Dat wets- en regelgeving doorzichtig 

en begrijpelijk iso En daar noeten we daar kunnen we en daar noeten we vandaag 

nee beginnen" Wetgeving net. gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften werkt bijna 

altijd ten nadele van de zwakkeren in onze maatschappij die vaak de loketten niet 

weet te vinden en dan tussen de wal en het schip dreigt te vallen" Goede uit

voerbaarhéid per wetgeving zal dan ook zeker voor onze fraktie steeds een zeer 

hoge prioriteit hebben. Zelfs als dat sorrs bepaalde politieke afspraken in het 

geding zou brengene Al net al darres en heren enkele rentrale doelstellingen vanuit 

een liberale visie die het overigens zonderneer waard blijven en waard naken 

om in de toekorrst zoveel nogelijk bij de uitvoering, bij de ontwikkeling van het 
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overheidsbeleid betrokken te zijno Qn de regeringsverantlrloordelijkh.eid te blijven 

nastreveno Maar het zal duidelijk zijn niet tot elke prijso Wij hebben net narre 

dunkt ne een grote verplichting naar onze achtel:ban die door de jaren heen ons 

als partij heeft gesteund en heeft groot genaakto En waarop het potentieel van 

nieuwe kiezers ons ongetlNijfeld zal beoordelen op onze politieke betroUNba.arlleid 

van nu betekent dit dat we in de aanloop naar 1990 ons vooral op die echte 

achterban zullen rroeten richteno Ook rrensen uit kringen van zelfstandigen, 

anbtenaren17 nensen werknerrers die rret extra inspanningen een boven rroda.al 

inkorren hebben bereikt of wille bereikeno Militairen, bedrijfslering, uitkerings

trekkenden, Aowers die zich z-er bewust zijn dat alleen een gezonde eoonomie 

ook voor continuiteit van hun uitkeringen kan zorgeno Een achterban die da.al:bij 

de 'WO voor ogen heeft die streeft naar een terughoudende overheidsopstelling o 

Die vindt dat rren als burger de ruimte rroet hebben om zelf de inrichting van 

zijn leven te bepaleno Die vindt dat de echt zwakke in de sanenleving beschenning 

verdiento Die overigens loon naar werken nog niet zo gek vindto Die grote waarde 

hecht aan een goede politie 17 justitie en militair apparaat, die een schoon milieu 

erg belangrijk vindto En die tenslotte een hekel heeft aan bureaucratisering 

socialisering en oonfessionalisering o Het is da.al:bij vooral op die liberale 

achterban dat we ons naar mijn nening noeten blijven richteno Niet alleen bij 

het maken van plannen naar de toekonst 17 ook bij het handelen van dit norrento 

We dienen ons imrers steeds voor ogen te houden dat het vertrouwen in de visie 

op norgen doorlopend via de daden van nu verdiend rroet worden- Tot slot darres 

en heren ik weet niet hoe het u vergaan is o lk heb na 2 dagen intensieve dis

cussie voor nezelf geoonstateerd dat ik er trots op ben hier achter deze 

liberale blauwe tafel te hebben nogen zitteno Dat ik net een rechtere liberalere 

naar huis ga en vol nieuwe zin hopelijk net u aan de slag wil gaana 

Dank u zeero 

:ll( denk darres en heren dat ik na deze inspirerende woorden van de. heer Lutei jn 

aan het eirrl van deze vergadering niets neer aan toe wil voegeno Het waren 

boeiende discussies, het was een prettige vergadering o Er heerste naar mijn 

gevoel een goede sfeer en ik denk dat het dat waso We zien elkaar over 14 dagen 

weero 

Mijnheer de voorzitter een woord van hartelijk dank aan de comn:i.ssie Geurtsen 

zullen we 11 juni doeno Maar ik denk dat het op zijn plaats is om na deze 

zware dagen een hartelijk woord van dank van de hele vergadering aan de leiding 

van deze tlNee dagen 17 de vooroereidingen en de sfeer die vanuit~ 

die tafel is gegaan dank u hartelijko 
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Maar ik wil u toch niet laten gaan dan nog te zeggen dat we u dus over 14 dagen 

weer veiWachten dat u uw blauwe boekwerken noet bewaren dat u nieuwe stenbiljetjes 

krijgt en tenslotte wil ik danken twee keer het stenbureau die onder noeilijke 

orrstandigheden hebben hun taak hebben noeten uitvoereno En ik wil ook vooral 

bedanken alle sta.frredewerkers, administratief en technisch personeel van het 

secretariaato Ik wens u een hartelijk en goed weekend toeo 
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