
i 

Band 1 

Blad 1 

yvD_:_!O en 1~ juni 1988 - Reehorst_:_Fdeo 

Danes en heren ik open deze vergader~o Een vervolg van de 41ste jaarlijkse 

algenene vergadering, de 78ste vergadering in zijn totaliteito Ik heet u 

allemaal hartelijk welkan op dit vervolg o Het is zeer ongebruikelijk dat 

wij als WO nog een vervolgvergadering hebbeno Meestal konen we in een keer 

klaar o Maar de onderwerpen u weet het allemaal in Veldhoven waren van een 

zodanige aard dat het OIUIOCJelijk was om daarnee klaar te koneno Vanmiddag 

is aan de orde een tweetal punten die overgebleven zijn van vrijdag 27 rrei 

en dat betreft de tedmische inrichting van de kandidatenlijst voor de 

europese verkiezingen en het advies van de reglenenten evaluatieccmnissie 

net betrekking tot de kandidaatstellingsprocedure die wij in onze partij 

toepassene Ik zal daardeze dingen aan de orde stellen, maar vooraf nog een 

aantal andere op:rerkingeno Voor diegene die daar behoefte aan hebben is 

er nog een aantal boeken net rroties verk-rijgbaar bij de inschrijvingo 

Zoals te doen gebruikelijk er zal ongetwijfeld gestenrl rroeten wordeno 

Is de waarde van de stenikaarten groen 1, geel 5 en rood 10 stermen en de 

waarde van de stenbriefjes dat zijn dus die andere dingen is wit een stem, blauw 5 

stenmen en oranje 10 stenmeno In verl:>and net het feit dat de 2e kareerfraktie 

vandaag een uitgebreid werkbezoek brengt aan de kamercentrale den Helder 

zijn uiteraard ter zaak zeer veel fraktieleden verllinderdo Ik ben bijzonder 

blij dat de heer Joekes die zoals u weet kort geleden zijn 25jarig kaner

lidmaatschap vierde dat die hier van-daag in ons midden is. Nog graag ook 

gelukwensen voor de uitgereikte onderscheiding en voor het 25jarig karcerlid

:rraatschapo 

In verl:>and rret een kadercursus die dit weekend wordt gehouden zijn de heren 

abstelten en Steenneijer ve:rhinderdo De heer Cbstelten zal aan het eind van de 

avond kaneno De heer Blauw die is in de exaci ti ve van de Liberal International 

bezig an daar onze belangen te behartigene En tenslotte kan ik u zeggen dat u 

vamniddag in elk geval en ook vanavond geen of weinig burgerreesters zult 

aantreffen cmiat de vereniging van staten- en raadsleden nog een burgerreesters

dag heefto Goed dat allemaal gezegd zijnde vanmiddag dus agendapunt 10 en 

agendap.mt 12o Qn half acht vanavond beginnen wij net de discussie over het li

beraal besteko Het is het streven dat wij dat tot arstreeks schrikt u niet 11 

uur zullen doorzetten en dan gaan wij m:::>rgenochtend net frisse rroed verder om 

half tien tot een lundlpauze en dan an twee uur en daarvan is de bedoeling dat 

het dan net zo lang uitgezeten wordt totdat we inderdaad klaar zijn., 
Goed ik wil dus thans nog even de stenbureau naar voren haleno Wij ik zou de 

heer HeJ:mans en de heer vd Ende en nevrouw Bos WJerkom willen verzoeken om lid 
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van het steni::>ureau te zijno 1k meen dat ze weten dat zij dat willeno Gaat u daar

nee akkoord. Dan zou ik de genoem:le personen willen verzoeken àaar schuin achter 

mij te gaan zitteno Eh de heer vd Ende als voorzittero Daar is de heer Frank 

de Grave welkan die sarren net de heer Joekes de tweede karterfraktie vertegen

woordigt" 1k zou nu aan de orde willen stellen agendapunt 10 dat is de vast

stelling van het technisch advies van de kardidaatstelling europees parlerrento 

De algeneen secretaris àaar nog een toelichting op te geveno 

Graag voorzittero Het gaat hier an de blz 8 en 9 uit de beschrijvingsbrief" 

wat daarin is opgescm:l wijkt nauwelijks af van datgene wat de partij sedert jaar 

en dag gebruikelijk is te doen in deze" Het is een zeer lange lijsto U heeft dat 

gezien, naar de kieswet geeft die nogelijkheid tot het opzetten van 40 naneno 

~ weten dat er heden 5 europarlerrentariers zijno Nederland heeft recht op 25 

zetels en u kunt zich voorstellen dus dat de kiesdeler dat die een bui tengewoon 

grote is" Het zal dus nooit gaan an het verwerven van een gigantisch aantal 

zetels noch door ons noch door enige andere partij oorlat slechts 25 zetels in 

het geding zijno Toch wordt de lijst wordt aangegeven rret de nogelijkheid van 

40 nanen op te voeren en de WD heeft dat in 1979 gedaan en de WD heeft het in 

1984 gedaan" Er is een verschil net de vorige kereno Toen was de laatste plaats 

was voo:rbestarrl. voor een kandidaat waarvan de partij vond dat die als een soort 

van lijstdl.lwer zou kunnen optreden" In het voorstel dat nu voorligt is die 

laatste plaats in die zin weggevallen" Alle plaatsen die in het voorstel worden 

toege:rekend aan de diverse rijkskieskringen zijn dus in wezen een plaats 

gedaaldo Dus we beginnen net plaats 22 waar we anders net plaats 21 begonnen 

en we eindigen rret plaats 40 zoals het er nu naar uitziet net dus de rijkskieskri~ 

Leliestad die in deze een kandidaat zou nogen leveren" Dat is in grote lijnen 

waar eigenlijk het voorstel vanuit gaat en àaar is een zestal soos nogal qua 

strekking gelijkluidende liDties arrenderrenten op ingediendo 

Dank u wel. 1k zou net uw welreiren de ingediende liDties aan de orde willen 

stelleno Dat betreft dan in eerste instantie JIDtie 131 en JIDtie 1985 die beide 

tot strekking hebben dat een gelijktijdig lidmaatschap van de statengeneraal en 

het europees parlerrent JIDet worden ontraden dan wel niet xooeten voorkareno 

Wie zou àaar het woord over wensen te voeren" Niemando Is er behoefte aan 

een stenmi.ng- niemando Dan neem ik aan dat u inderdaad akkoord gaat an deze 

liDties aan te nerreno Dan een JIDtie 1412o Daarin wordt voorgesteld om een bepaalde 

passage geheel en al te schrappeno Wil mijnheer vd Berg àaar nog een kleine 
toelichting op geveno 
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Graag voorzitter. Het gaat hier an het begrip van de onverkiesbare en de 

verkiesbareo En dat is daarin natuurlijk een strijdpunt onrlat we over 

misschien enige uren we hebben daar wat zicht op gekregen en zijn we nou nog 

te vroego Ik noet toegeven dat degene die en dat is de afdeling Zwijndrecht 

als ik ne niet vergis dat hebben ingediend die zijn wel in lijn net gedacht" 

die '7ijn neergelegd in h8t lB'XfiHDLt onrlat alle kandidaten die op een lijst 

voorkaren volgens dat rapport zijn kandidaten enkurmen verkozen wordeno 

Ik denk toch dat we het maar zo noeten laten als het op dit norent daar staat 

gefor.m.ll.eerdo Ik voorzie anders dat je ook weleens preblaren zou kunnen krijgen 

net het systeem van laat de kamerèentralesu van laat die rijkskieskringen 

zelf opvullen de narren die worden geplaatst op 22 tot en net het eind en dan 

zou ikne kurmen indenken dat nen wellicht nu ineens er voor staande dan wat 

prcblenen zou hebben net een verld.esbare en een onverld.esbare kandidaato 

Want we noeten aannerren dat de kans zeer gering is dat in de hele groep 22 

tot en net 40 iemand in het parlerrent verkozen zal wordeno Maar ik zeg dat net 

enige aarzeling o 

Die hebben betrekking op de aan de orde zijnde notieso U wenst het woord te voeren 

Scheffer afdeling Hengeloo 

Ik wou u toch voorstellen an dit punt even aan te houden tot we 12 afgehandeld 

hebben, dan weten we hoe hierin het ve:rband dan hebben we dit punt in een 

logisch ve:rband net andere verkiezingen behandeldo En dan komt daar een conclusie 

uit en dan kunnen we deze notie dus adequaat behandelene U hebt een voorstel van 

orde en u weet ik laat dat altijd voorgaano Ik zou thans aan de algenene vergadelde 

ring willen vragen wie het da.anree een is en dan noet ik even kijken wie is 

het net het voorstel van orde eenso 

Mag ik hier een oprerking op makeno 

Ook een voorstel van ordeo 

Op deze oprerking ingaande graag- ~ijeraano 

Ja maar inhoudelijk want het voorstel van de heer Scheffer om de behandeling nu ui· 

te stelleno 
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Ja daar mag ik toch wel een gercotiveerd bezwaar tegen makene Ik dacht dat dat 

op zich niet juist is ook al zou punt 12 behandeld zijn en ook al zou er een 

algemeen uitkaren dat deze vergadering er de voorkeur aan geeft om het begrip niet 

verkiesb-ar geheel te schrappen dan werken we voor deze kandidaatstellings

procedure net de thans geldende regelercente En ik dacht niet dat er enige 

reden is om daarvan af te wijken voor een punt dat praktisch ook heel weinig 

belang zal hebbeno En ik dacht dus dat je nu gewoon confonn het advies 

hoofdbestuur deze en de volgende notie kon vexwerpen en gewoon door kon gaano 

En ze niet aan noet houdene 

Goed dank u welo Voorstel van orde om de behandeling uit te stelleno Degeen die 

voor het voorstel is rood voor, rood tegene Geel voor 11 tegene Groen voor, 

tegeno Motie van orde is ve:rworpeno Goed wie van u wenst stenmi.ng over deze 

notieo Wie wil er nog verder het woord over voerene Nee dan neem ik aan dat 

u akkoord gaat net het advies om deze notie te ontradeno Dan is nu aan de orde 

nurmer 668e Mijnheer vd Berg daar nog een toelichting bijo 

Nee want daar gaat het ook om hetzelfdecelenent van het verkiesbare-onverkiesbareo 

En dat zou dan toch wel in de konsekwente lijn liggen om te zeggen net als bij 

Zwijdrecht hier zijn we toch op dit m:::xrent niet zo vooro 

Dank u wele 

Voorzitternevrouw Helmes narrens de KC OverijsseL 

Het vel:ba.a.st ons natuurlijk tocho Wij hebben als KC alleen een notie ingediend 

waarin we de tegenstrijdigheid duidelijk naar voren brengen en geen voorkeur 

uitgesproken noch voor het een noch voor het ander o En uw camentaar van ont

raden lijkt ons dan ook wel ja vraagt om enige toelichtinge Want hoe kun je 

een penering nu ontradeno En u hebt daarnet de heer vd Berg al enige toelichting 

op gegevene Toch begrijp ik niet waarom u enerzijds de kandidaatstellingsproce

dure drastisch wilt veranderen wat dit facet betrefto Straks in punt 12 van de 

agenda en bij de eerstkonende nogelijkheid w-arin u het van toepassing kunt 

brengen dan zegt u dan neteen straks bij de EPverkiezingen nee laten we er nu nog 

maar niet aan beginnene 

Mijnheer vd Berge 

Orrrlat inderdaad datgene wat de heer Meijeraan heeft vel:WCX)rd natuurlijk juist 

is o Wij leven ook na punt 12 nog steeds onder het dak van de bestaande kandidaat

stellingsreglerrenteno 
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Er wordt alleen een aanzet gegeven tot het denken in de richting om bepaalde 

elementen uit die kandidaatstellingsreglementen om die te wijzigeno Naar het 

zich laat aanzien zal wellicht die wijziging zich definitief dan voltrekkeno 

In januari as, maar het is wel zo dat de procedure voor de europese verkiezingen 

dan al volop in gang is e En ik heb een idee dat het alleen maar zal leiden tot 

veiWarring als nen zich gaat baseren die lijnen rroeten worden uitgezete Er 

wordt straks een hele toestand beschreven hoe het rroet gaan net de kandidaat

stellingsprocedure nu werkelijk nietwaar in de praktijk welke handelingen 

rroeten afdelingen verrichten karrercentrales etco etce Dan zou je je toch weer 

gaan baseren op wat wellicht een illusie zou ktmnen zijno En in dat gat denk ik 

rroet de partij niet valleno Ik hoop dat ik daarnee even dat dillemna heb geschetst 

Als u bang bent voor praktische problerren dan is het duidelijko 

Verder nog iemando U gaat akkoord verder neem ik aan net het advies van het 

hoofdbestuur cm dit niet te doene Dan hebben we notie 1986 dat heeft betrekking 

op de vervanging op 20 door 25 verkiesbaar voorlopige kandidaten alsmade de 

nogelijkheid van venrelden van enige niet verkiesbare voorlopige kandidateno 

Mijnheer vd Berg o 

Op zich is er natuurlijk helemaal niets op tegen om te zeggen laat de kanercentra

les 25 narren daarin plaatseno Maar ik rroet u zeggen de praktijk leert dat nen 

toch wel wat rroeite punt 1 errree heefto Punt 2 dat je daarnee ook het hele 

gecijfer wel aanzienlijk gaat benoeilijken daar waar het niet nodig ise 

:Nogmaals als het zou gaan cm zeer ingewikkelde lijsten en dat het zou gaan 

om een groot aantal plaatsen dat door WDers bezet gaat worden in het europese 

parlerrento Maar nen rroet het allemaal lijkt mij althans een beetje in verllouding 

zieno En dan vind ik dat als de karrercentrales het voor elkaar krijgen om 

20 narren te plaatsen en we hebben nog altijd 18 karrercentrales dan is er een 

grote kans dat we die lijst heel nooi gevuld krijgene Zeker als iedereen 

akkoord zou kurmen gaan net wat er gebeurt bij plaats 22 tot en net 40o Dus 

dat rroet u ook in dat licht even zieno Dus ik ja het mag best, maar het is wat 

naar mijn rrening teveel van het goedeo 

Meijeraano 

Het is misschien teveel van het goedeo Misschien zijn 40 narren op de lijst ook wel 

teveel van het goedeo Maar daar schijnen we het allemaal over eens te zijne 
Dat het wat ongelukkig veel reke:rnNerk rreer zou worden kan ik indenken maar de 

praktijk heeft geleerd ook bij de vorige keer dat als je tenminste 21 kandidaten 
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landelijk wil rangschikken ik neem aan dat dat de bedoeling is, maar het punt 

als zodanig ontbreekt eigenlijk in het technisch adviesa Er zou rroeten staan 

hoeveel kandidaten landelijk noeten gerangschikt worden. Als je er 21 wilt 

rangschikken die tenminste in 5 karrercentrales zijn gesteld dan heb je uit die 

19 kanercentrales 18 als er een gecorrbineerde bij is heb je neer dan 20 narren 

op een lijst nodig wil je tot die rangschikking van 21 nensen willen konene 

Dat is gewoon een rekenkundige ervaring uit het verleden en daarom dacht ik 

als je het zo zou kunnen doen dat het nuttig ware dat nen dit voorstel van de 

kanercentrale den Haag ook zou overnerceno 

Mijnheer vd Berg nog een oprerl<ingo 

Ja ik ben het net de visie niet eens om:lat ook ik naar het verleden kijk en 

dan weet ik dus dat de partij er wel is uitgekaren net dat aantal naneno Dus 

waarom zo extra, maar het geeft niet hoornen mag best die 25o 

Mijeraano 

Er konden er ook 30 op de lijst gezet worden, maar dat is nou echt niet nocliga 

Als je zo naar het verleden kijkt wel even de juiste cijfers. 

Goed ik stel voor dat we hier toch maar even over stelmeno 

Voorzitter een kleine oprerking oog - Bakker Haarlemo 

Als er sprake is van een conbinatle van 2 karrercentrales dan kunt u beter 

beginnen rret een plaats 23 anders is het 22 even een rekenkundig foefje 0 

Nou vind ik het vreselijk noeilijk wordene Toch hier maar over stelmeno Dat is 

dus die notie 1987 pagina 396 o Rood voor, tegen a 1986 sor:ry o Rood voor, tegen a 

Geel voor, tegen a Groen voor, tegeno Ve:rworpeno Dan hebben we 1987 schrapping 

van de woorden eventueel niet in de groslijst verneldeno Het advies van het 

hoofdbestuur is om de notie over te neneno Heeft iemand daar bezwaar tegeno 

Nee dan denk ik dat we aldus besluiteno Dan-es en heren dank u weL lk wou over

gaan naar agendapunt 12o Die is ook wat noeilijker te behandeleno lk wou 

proberen een afspraak rret u te maken over de procedure en kijken of we dan ook 

die procedure toe kurm.en passen vanavond en norgen bij de behandeling van de 

noties van liberaal besteko lk zal steeds de verschillende noties aan de orde 

stellen en dan beginnen net de vraag of u stenming wensto Als u geen stemning 

wenst dan nerren we aan dat de algenene vergadering besluit confonn het advies 
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van het hoofdbestuuro Als u wel stemn:i.ng wenst dan komt er een discussieo 

Mijnheer Joekes. 

Dat levert een kleine noeilijkheid op rret betrekking tot die aanwezigen die wel 

recht van spreken maar geen stemrecht hebbeno Want ik vind dat iemand die geen 

stem heeft ook niet kan vragen dat er gestenrl YJOrdeo Maar u zult van mij geen 

last hebben wat dat betrefto 

Maar u hebt wel geli jko 

Dat moet u niet zo sarober zeggeno 

Wat vindt u zullen we het dan toch nog maar op de oude:rwetse manier doem 17 maar 

vanavond en norgen kc::nen we in de knoopo 

Laten we het dan zo nog maar doeno 

Voorzitter mag ik u toch vragen uw voorstel kan dat niet in stemn:i.ng k<::neno 

Nou dat zou ik in stermling kunnen brengen rrevroUN dat is natuurlijk zo maar de 

heer Joekes heeft helemaal gelijko Als ik dus zeg nou als we de procedure hebben 

wenst ienand stemning nee besln+-en confo"'1ll ar'lvi""So Als iemand zegt ja ik wens 

stemn:i.ng hebben dan de discussie dan is vervolgens de vraag aan de orde nogen 

niet stemgerechtigden zeggen dat zij een stenming wenseno Dat kunnen we besluiten 

natuurlijko Zullen we dat zo maar doeno 

Voorzitter een probleem is emee, als het niet echt van het ene op het andere 

IIDireilt gevraagd wordt, want ieiiPIY'l IIYJ">t wol do kans krijgen om eventjes te kijken 

of het noodzakelijk is, want anders gaat het echt te snel en kanen teleurstelling 

en daarna aan de orde o 

Ja dat is juist, maar ik neem aan dat er degene die willen spreken precies al 

uitgezocht hebben bij welk punt ze willen sprekeno 

Ja maar vaak doen ze het twee keer achter elkaar o En zijn ze rret het een bezig 

zonder het andere meteen voor te kunnen bereideno 

Dan beloof ik u dat ik bij de eerste snel ben en bij de tweede langzaner o 
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Voorzitter nag ik een vraag stelleno Heb ik van u begrepen dat u een alleen de 

noties in sterrming brengto 

In bijlage E van de beschrijvingsbrief doet u een voorstelo 

Wij hebben daar drie punten A, Ben C en net nane bij C komt dan dus elk punt 

wat in C staat wordt aan de orde gesteld net de daarbij behorende notie uiter

aard, maar als er geen notie is dan gebeurt er ook niks o 

Stel voor nen is het net het voorstel van het hoofdbestuur niet eens wat gebeurt 

er dan. 

Dan noet er een notie ingedierrl zijn an te zeggen dat nen het er niet nee eens 

Die procedure wilt u volgeno Dan hebben wij het anders begrepeno 

Bij Al daar is geen notie ingediend dus iedereen is het eens net het hoofdbestuuro 

Wij zijn ervan uitgegaan de afdeling Hengelo dat u het voorstel in stenming zou 

brengen en dat we hier dus gewoon konden stermen en dus geen notie hoefden in 

te dieneno Maar dan hebben wij het kennelijk verkeerd begrepen en doen we het 

een andere keer beter o 

Ik krijg weinig noties en weinig stenmingen als ik uw voorstel volg dan krijg 

ik veel neer, dat zult u wel rrerken hooro Goed m~ar " "B."'kt er g<=>en voorstel 

van orde vano 

Er zijn dus drie delen darres en heren punt A, B en Co A zijn algenere vraagpunten 

ten principale o B is een principieel pmt en C gaat dus in op de verschillende 

aanbevelingen die in bijlage E zijn verrreldo Goed laten we dan overgaano 

Afdeling A daar zijn een tweetal algenene noties ingediendo En dat betreft de 

noties op 2188 en blz 402 en dan de noties 2090 en 2091 op blz 403 en 404o 

Ik zal eerst aan de orde willen stellen notie 2181 op blz 402o 
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Voorzitter ik denk dat van de zijde van het hoofdbestuur alleen gesteld kan 

worden er is indertijd gevraagd om de reglenenten nog eens een keertje te 

bekijken op hun werking en daar is een rapport uit tevoorschijn gekoneno 

Het hoofdbestuur heeft naar dat rawort nadrukkelijk gekekeno Was het sons net . 
bepaalde zaken niet eens, was het net ·andere zaken wel eens en heeft dus 

ook de voorstellen gedaan zoals die ve:r:woord zijn in bijlage E te beginnen 

op blz 31 van de beschrijvingsbriefo En ik denk dat voor het hoofdbestuur 

wat vreend zal overkorren als het zou neeten constateren zoals Arnhem en 

Zoeterneer dat of de zaken zouden strijdig zijn net traditie in de partij 

of er zou helemaal geen behoefte aan zijno Dan zou het hoofdbestuur zou dus 

tegen de eigen zienswijze ingaano Dus net andere woorden deze algenene 

noties die zeggen ja laten we nou toch eigenlijk maar niks veranderen die zijn 

van de zijde van het hoofdbestuur annogelijk om over te nerreno 

Dank u weL Nog andere die hierover het 'WOOrd wensen te voereno 

Meijeraano 

Voorzitter het is logisch dat het hoofdbestuur deze noties niet overneemt 

in de trein waarin rren eermaal is gaan zitteno Als er gezegd 'WOrdt dat de 

vergadering om een evaluatie had gevraagd is dat volkorren juisto Als er 

gesteld wordt dat de REX:: de conmissie vd Berg als ik het zo mag neerren in 

dat rapport een onderl:>ouwde evaluatie heeft gegeven confonn de opdracht an na 

te gaan hoe een en ander in de praktijk had gewerkt dan kan ik in dat rapport 

niet veel wezenlijke onde:rbouwing lezen en wezenlijke verklaring van wat er 

net de reglenenten in de praktijk mis is gegaan en waarom daar dan zoveel 

tegelijkertijd nu aan zou neeten worden veranderdo Ik wou dit graag kwijt 

als algenene o:prerking o 

Dank u wel nog andere afgevaardigdene 

Jongejans afdeling Zoeterneer o 

Mijn afdeling heeft net nane problerren tegen de getraptheid van de verkiezings

procedure en wij zijn van nening dat de individuele afdelingen te snel onder

gesneeuwd raken net hun standpunten en dat de· kartercentrale dus als tussenfase 

eigenlijk niet zozeer nodig iso Dank Uo 

Ik neem aan dat dat aanstonds nog aan de orde kcmto 
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De heer Meijeraan heeft zojuist iets gezegd over de status van het rapport en de 

status van de houding van het hoofdbestuur daarl>ij o Misschien is bespaar ik 

tijd of is dit het geschikte norrent om even wat nader te verklaren wat ik hier 

eigenlijk sta te doeno Het hoofdbestuur heeft aan zijn adviseur mijn fraktie

voorzitter indertijd gevraagd of de fraktie ook een opinie wilde geven infonreel 

over een en andero De fraktie heeft een werkgroep ingestelde Die werkgroep 

heeft een intern rapportje genaakt en wat ik hier dus weergeef is het in de 

korrende punten is het standpunt van .de VVDfraktie in de tweede karnero Zei het 

dat dat niet door stemni.ng in die vo:rm nader kan worden kracht bij gezeto 

Dan weet u dat weer want anders zou u misschien hebben gezegd waarom hebben 

die jongens niet elk als leden in hun eigen afdelingen rroties voorbereido 

Dat is niet onze bedoeling geweesto Wij wilden een algeneen advies geven" 

Dank u wel mijnheer Joekeso Jk stel voor om nu deze rrotie in stenming te nenen 

dat is dus de rrotie op pagina 402o Rood voor, tegeno Geel voor, tegeno 

Groen voor, tegeno De rrotie is ve:rworpeno Dan hebben we 2090 tesamen net 2091 

dit is een en dezelfde rrotie pagina's 40 3 en 404 o Wenst de afdeling Zoetenreer 

daar nog een toelichting op te geveno 

Jk laat het bij datgene wat ik net gezegd hebo Jk vind het jamrer dat er geen 

andere afdelingen hier aanwezig zijn van de kamercentrale den Haag, want 

die zouden dit ook verdedigene En ik weet ook niet in hoeverre er rroties over

geoorren kunnen worden door de andere afdelingene 

De kamercentrale den Haag heeft naar een afdeling en die is zijn eigen afdelingo 

Mijnheer vd Berg nog een toelichtinge 

Ja ik heb dacht ik goed geluisterd naar de afgevaardigde en zijn bezwaar richt 

zicht tegen het feit dat in al die kandidaatstellingsprocedures kamercentrales 

een rol, belangrijke rol spelene Inderdaad is de o};ix:>w van onze partij een 

getrapteo U kunt dat onder andere zien aan het feit dat wij een algenere ver

gadering hebben waarin de afgevaardigden van de afdelingen het voor het zeggen 

hebben en niet een algenene ledenvergadering want die ledenvergadering dat 

is alleen de afdelingsvergadering o Dat is sedert jaar en dag zo en ik denk 

dat rren tot een ongelooflijke verandering in de hele structuur van de partij 

zou rroeten korren wil rren dat op enigerlei wijze dan op die wijze dan geeffee

tueera zien zoals ik vernoed dat de afdeling Zoeterneer bedoelt dat zoveel 
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tussenfasen eigenlijk zullen worden uitgeschakeldo Maar dat is niet in de lijn 

van onze partij sedert 1948o 

Voorzitter ik wil alleen duidelijk rnaken dat de afdeling Zoeterneer naar ook 

arrlere afdelingen in de regio rret narre de afdeling Leiden van rrening zijn dat 

tussenfase bij de kareercentrale gewoon niet nodig is o En om dus die hele 

procedure daarnee nodeloos ingewikkeld te naken dat lijkt ons niet praktischo 

U bent voorzitter van de afdeling Leiden" naar u behoort waarschijnlijk tot een 

andere regioo 

lk heb in ieder geval de vraag uit de afdeling gekregen of de heer Ha.afkens het 

zou kunnen verdedigen naar die is kennelijk niet aanwezig o 

De heer Ha.afkens is voorzitter van de kanercentrale Leiden. Iemand anders uit 

de kareercentrale Leideno Bestuur van de kareercentrale die hier een rrening over 

kan geveno Neeo Ja mijnheer Prinso 

Voorzitter ik wil daar wel even op reagereno De kanercentrale teiden heeft het 

oorspronkelijke verllaal van de REC behandeld als een soort voorfase voor de 

partijraadsleden uit de kareercentrale Leideno Daar is een bepaald voorstel 

ui tgekorren dat is naar ik heb begrepen ook in die partijraad behandeld naar 

het heeft het daar niet gehaald en daar houdt het dan nu rree OPo 

lk stel u voor om die notie 2090-91 op blz 402 en 403 en 404 nu in stemning te 

brengeno Rcx:rl voor, tegeno Geel 17 voor, tegeno Groen voor, tegeno 

De notie is vexworpeno 

Bij punt Al zijn geen noties ingediend en dat betekent dat ik dus zeg dat de 

algenene vergadering heeft besloten confonn het advies en dat komt er op neer 

dat de ontwerp kandidatenlijst vanaf de basis noet worden opgebowd en niet 

vanaf de topo Dat was het essentiele beslispuntwat daar lago Er zijn totaal 

geen noties op gekorreno Dan krijgen we punt A2 indien ontwerp kandidatenlij"'t 

vanaf de basis wordt opgebouwd dient aan het hoofdbestuur een profielschets 

op te stelleno Het advieS van de partijraad was jao Het voorstel van het 

hoofdbestuur is confonn het advies van de partijraado Er is een notie van de 

afdeling Vlaardingeno Pagina 405 die zegt dat dat allenaal wel noet1 naar voor

afgaande aan de verkiezingen betreffende een gehele fraktie een niet worden 

te bezetten plaatsen afzonderlijko Is er iemand van de afdeling Vlaardingen die 
hier een toelichting op kan geveno 
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Het kan geen bezwaar hebben lijkt mijo Als nen het nog verder wil uitbreiden 

ja dan is dat een rrogelijkheid en ik zie niet dat het strijdig is net datgene 

wat door de partijraad is geadviseerd en door het hoofdbestuur is overgenoneno 

Het is een wat uitbreidingo 

Goed nog iemand anders het woordo Dan breng ik de notie in stenmingo 

Rood voor, tegeno ~1 voor, tegen" Sr-rry mijn fout ik was al bezig net 

de volgende zaaku naar hij is overge:oonen dan hoeft die inderdaad niet in 

stemning te worden gebracht a A3 is geen notie, over ingediend en we hebben 

dus besloten dat besloten wordt conform het advies van de partijraado 

Dan krijgen we A4 noeten de resultaten van de door de afdelingen opgestelde 

advieslijsten rechtstreeks naar het landelijk bestuur o Advies van de partijraad 

is nee en de hoofdbestuur heeft' dat advies overgeoonen" Daar zijn een paar 

noties over ingediend" 1671 op pagina 406 en nurmer 243 op pagina 407 o 

Ienand van de afdeling Woudenberg die een toelichting wil geven" 

Mijnheer vd Bergo 

Voorzitter het gaat er om je wilt wat snelheid in de p:r:ocedure brengen, deze 

procedure bedoel ik en dan is het volstrekt overbodig om en het een en het 

ander te doen, want vaak ontstaat daardoor ve:rwarring want zendt nen wel 

iets naar een kaTiercentrale of nen zendt n-ar het landelijk apparaat en beide 

weten niet van elkaar of ze over alles dan beschikkeno MJeten dus net elkaar 

in contact treden dat geeft dus eigenlijk weer een hindernis in het geheel o 

En als iedereen nou naar weet dat een bepaald punt is en het dichtst bijzijnde 

punt ten opzichte van voor een afdeling is narrelijk zijn eigen kanercentrale 

waar die toe behoort" Als nen dat nou naar vasthoudt dan brengen we de versnellinç 

in het geheel aan en dan kan de secretaris v an de kaTiercentrale dan ook veel 

beter het geheel overzien" Dus het hoofdbestuur heeft niet erg veel behoefte 

om dan ook nog eens allenaal te ontvangen daar waar het juist bij die kaner

centrales ja heel goed kan slageno 

"Meijeraano 

Voorzitter voorzover het gaat om de technische wijze van verzending zou ik 

het in het midden willen laten naar ik heb ne wat gestoord aan het advies 

van het hoofdbestuur die ter ondersteuning van haar nening zegt dat de kaner

centrales in eerste aanzet veranbNoordelijk zijn voor het doen en laten van de 

afdelingen" 
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Dat is iets wat ik niet in ons reglement kan terugvinden gelukki,... ook neocot"' 1 

niet ; n de praktijk en ik zou het prettig vinden als u net behoud van UW' advies 

ontraden deze zin uit uw advies zou willen schrappen o 

Juis+- inter=•ssant ..;ao 

Mijnheer vd Berg o 

J<;ijk het nag best uit het advies geschrapt worden, naar wat wordt net de zin 

bed.oeldo Dat er toch een zekere binding is, ik druk ne wat eufemistisch uit 

tussen afdelingen die in het gebied van een bepaalde kaliercentrale er zijn 

net elkaar voortdurend sarrellfNerken en dat sarrellfNerken doen conbineren in 

hun binding net de kartercentrale o En de kaiiFrcentrale zou een slechte kaner

centrale zijn als het niet in de gaten heeft wat e .... hier en daar gebeurt 

in afdelingene En het geheel blijft overziene Zodat we niet ons laten vervallen 

in organisatorische wanorde, naar dat er wel orde in het geheel zal zijno 

Dat is nou eerunaal belangrijk voor een politieke partij die tenslotte een 

vereniging is o 

Dank u welo Ik zou nu tot stemning willen overgaan dus over de IIDtieo 

R.ood voor, tegen. Geel voor, tegen a Groen voor, tegeno 

Hij is verworpene Dankurmen we naar punt 5 gaan. Moeten de resultaten van d.oor 

de afdeling opgestelde advieslijsten naar de kanercentrales vervolgens naar het 

landelijk bestuura Ik neem aan dat we daar verder geen uitvoerige discussie 

over hebbeno De partijraad zegt jao Hoofdbestuur is confonno Heeft iemand 

behoefte aan Stenming neeo Dan is de liDtie verworpen in die zin dat dus het 

advies van het hoofdbestuur wordt gevolgde Dankurmen we overgaan naar punt Go 

Daar zijn een drietal IIDties ter discussie op de pa.gina' s 408, 409 en 410 o 

Afdeling Maassluis zegt de definitieve kandidatenlijst dient bij gewone 

meerderheid te worden vastgestelde Het voorstel van de partijraad en het hoofd

bestuur is het daarnee eens zegt dat pa.rdon de pa.rtijraad zegt net een gewone 

meerderheid en het hoofdbestuur stelt net een gekwalificeerde neerderheide 

Afdeling Maassluis definitieve kandidatenlijst bij gewone meerderheid vastgesteld 

te wordeno Dan hebben we ntlii'IlEr 99 op pa.gina 409 net eenzelfde tekst en dan 

tenslotte 613 net eenzelfde teksta 

Mijnheer vd Bergo 

Voorzitter degene die alles hebben gelezen die zijn ongetwijfeld begonnen net 

het rapport van de ROC en die hebben gezien dat in dat rapport een andere 

opvatting voorkamt met betrekking tot de Stenming die in de absolute eindfases 

-~---~- --- - ------
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zal rroeten worden gehouden en die eindfase dat is alles is voorgelegd aan de 

algenene vergaderinga Partijraad vervolgens hoofdbestuur hebben gesteld als 

er inderdaad sprake is en dat is zo bij periodieke verkiezingen zal het 

bijeenroepen van een verkiezingsraad dan is daar al een buitengewoon duidelijke 

besluitvonning geweesto Die besluitvorming in zijn uitstraling naar de hele partij 

toe is natuurlijk inderdaad misschien voor een wijziging vatbaar maar dan rroet 

het een wijziging zijn waar nadrukkelijk wordt gesproken van de gekwalificeerde 

neerderheido En dat dus de algenene vergadering het werk van de verkiezingsraad 

niet zal overdoeno Dat is in feite de gedachte die er achter ligt achter het 

advies van de partijraad overgenaren door het hoofdbestuuro Voorzitter dat is 

het dus o U denkt dat iedereen -weet dat er een discrepantie is in die beide 

visies, maar ik denk dat~ beide net zo legitiem zijno 

Joekes. 

Voorzitter misschien zal het u verbazen dat 27 zittende leden van de WD 

fraktie unaniem van rrening waren dat een gekwalificeerde neerderheid in de 

algenene vergadering rroet worden gehandhaafdo Onrlat wij dat beschouwen en dat 

heeft de algeneen secretaris eigenlijk net zo gezegd, maar nog niet het hele 

rijtje genoenrl als het sluitstuk, de uiteindelijke nogelijkheid van besluit

vonning en het omver werpen van eerder gen.cmm besluiten want daar gaat het dan 

om wat begint in de afdelingen wat wordt voortgezet in de karrercentrales, dan 

in de verkiezingsraad kant en wij zouden het als een quasie dem:x::ratisering, maar 

in werkelijkheid ondem:x::ratisering vinden wanneer op een dergelijke manier 

het gemakkelijker de algenene vergadering de eerder genarren besluiten van de 

hele partij zou kurmen frustrereno Bovendien wijs ik daar op dat het nog steeds 

rrogelijk is geblekene De laatste keer nog an in de algenene vergadering net 

gekwalificeerde neerderheid een verandering aan te brengen in de lijsta Dus het 

is ook geen onneerrbare orde o 

Wie nog neer o 

Lugtenberg o 

Ja voorzitter ik zou nog graag toch naar voren willen brengen in de 

reglenenten evaluatieconmissie waar ik dus zelf ook lid van ben hebben we 

heel nadrukkelijk de argurrentatie gevolgd dat de algenene vergadering het 

hoogste orgaan is van de partij o De procedure is langdurig voor kandidaat

stelling voor de vertegenwoordigende lichaneno Uiteindelijk het eerst wat de 

leden ervan neemaken in de afdelingen en de alg~ vergadering daar zit een 
heel tra~ tussen waar inderdaad allerlei adviezen worden uitgebracht, 
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lijsten 'WOrden opgesteld en vergaderingen plaats vindeno Niettemin het hoogste 

orgaan van de partij blijft de algenene vergadering en de algenene vergadering 

noet zich naar ons oordeel niet binden zichzelf een tweederde neerderheid op 

leggen 001 besluiten te ne.nen over een zo belangrijke aangelegenheid als het 

vaststellen van kandidatenlijsteno Algenene vergadering als die correctietoets 

nodig wordt geoordeeld nog na een verkiezingsraad en dat hebben we net z'n allen 

al eerder besloten dat nen dat nodig vindt dan noet die algenene vergadering ook 

de nogelijkheid hebben om daadwerkelijk en net gewone neerderheid wijzigingen 

nog aan te brengen. 

Bakker a 

Voorzitter de afdeling Haarlem had net insterrming kennis ge:nonen van het rapport 

van de REX:;. Waar als uitgangspunt stond dat de leden direkter betrokken worden 

bij de kandidaatstellingo Met genoegen -werd dat uitgangspunt teruggelezen 

helemaal in het begin van dat betreffende rapporto Een gekwalificeerde neerderheid 

bij de algenene vergadering zou daar in feite onrecht aan doeno Derhalve vandaar 

dus ook een hartgrondige ondersteuning voor de gewone neerderheide 

De Haze Winkelmane 

Voorzitter heel kort nog het lijkt mij je hebt de keus uit 2 dingen bij deze 

situatie o Ofwel een algenene vergadering het laten beslissen zonder dat de 

partijraad of de verkiezingsraad of wie dat dan ook als tussenschakel noet 

doen dan dus alleen de algenene vergadering en ui teraard niet net gekwalifi

ceerde neerderheide Als je kiest voor die tussenschakel, dat hebben we gedaan die 

verkiezingsraad dan is het volstrekt bestuurlijk en ik ben het geheel net de 

heer Joekes eens bestuurlijk en ook andere redenen heel erg onverstandig an 

zo nakkelijk de algenene vergadering een rrogelijkheid te geven na een zo 

zorgvuldige procedure om dat weer te veranderene Dat is heel erg ongewenste 

Dank u wele 

Muntinga-Oeventer o 

Gezien de toelichting van de secretaris en de heer Joekes en andere spreker 

vind ik het nodig an mede te delen dat het arrendenent van Deventer 'WOrdt inge

trokkenu 

Dank u welo Dus de afdeling Maasluis en Vlaardingen dat nu ook doene 

De afdeling Vlaardingen trekt ook zijn notie ino 



Band 2 

Blad 16 

Juist en de afdeling Maassluis die is er niete Dan zal ik het toch in stenming 

noeten brengeno Dat is dus 132 op pagina 408 overigens net dank aan degene die 

hun eigen noties introkken jao Rood voor 1 tegeno Geel voor 1 tegeno Groen voor 1 

tegene Het is verworpene Dan kurmen wij overgaan naar punt A7 e De rroddermanlijst 

wordt opgesteld op basis van het aantal aanwezige leden ter vergadering of op 

basis van het naninale aantal leden van de betreffende afdelingen, centralee 

Het advies van de partijraad is op basis van het aantal nani.nale leden voor

stel hoofdbestuur dat is wit, maar de heer vd Berg rroet het maar even zeggene 

In de VVDexpres nl.liiiier 181 is even die blanco regel is opgevuld en het voorstel 

van het hoofdbestuur was en is gelijk aan het advies van de partijraad. 

Voorzitter er is op 7 door Hengelo is er ingediend op blz 411 een als ik Hengelo 

goed begrepen heb wil nen een reglenentering van het ~ennansysteemo 

Maar nu is er een afgevaardigde van de afdeling. Hengelo en misschien als ik het 

mag vragen voorzitter goed dat Hengelo in deze nog eens even precies aangeeft 

wat wordt bedoelde Dat is voor onze discussie rrrl.sschien veel zinvoller o 

Heer Scheffer e 

Bij de laatste verkiezingen is ons opgevallen dat er in de toepassing van de 

MJddennan diverse systerren worden gevolgdo Niet dat die zo ver uit elkaar liggen 

maar je kunt dit op verschillende manieren doeno En nou ben ik niet zo gek op 

unifonniteit, maar in dit geval lijkt mij enige uniformiteit wel op zijn plaats. 

Ik wil helemaal niet pleiten voor een systeem ik laat dat graag aan het hoofd

bestuur over, maar ik zou hiervoor willen pleiten dat iedereen dezelfde regels 

volgt, dan weten we wat m::xldennan iso Nou is rrodderman een in de lucht hangende 

kreeto Ik ken mijnheer MJddennan en ik vind het geen leuke situatie dat die man 

in de lucht hangto 

De Haze Winkelmano 

Voorzitter het is misschien wel wat noeilijk zo nu en dan maar en uiteraard een 

eenvonnige uitleg is altijd zeer gewenst, maar om daar nou een reglenent voor op 

te gaan stellen dat lijkt ne toch allemaal wel veel te zwaare Het neegeven aan 

de algeneen secretaris lijkt ne op zich niet zonn probleem, maar dat noet dan 

niet uitnonden in een reglenento 

Nog iemand anderso Dan breng ik die notie in stemning dus 902 op pagina 4llo 

Rood voor 1 tegene Geel pardono Ben ik weer in de war danes en heren dat kan 

best want ik blijf het een ingewikkelde zaak vindeno 
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Het is niet overgenarren maar als ik het nou goed lees wat er staat dan zal de 

algeneen secretaris zal dat geheel eens be1d jken en tegen het licht houden als 

die met de algerrene regelgeving bezig is e 

1k vind het prima om hem niet in sterrming te brengen maar we kunnen denk ik inder

daad zeggen dan houden we de notie aan en de algeneen secretaris neemt het nee o 

Wenst iemand daar stermring over, dan kurmen we denk ik aldus besluiteno Dan 

krijgen we punt AS daarover is geen notie ingediend en daar wordt dus besloten 

confonn het advies van het hoofdbestuur en partijraade Dan hebben we nunner 

B ook daar zijn geen noties over ingediend en dus besloten confonn de voor

stellene Dan krijgen we C in algenene zino Daar is een notie ingediend door de 

afdeling Hengeloo Afdeling Hengelo zegt dat de tekst niet begrepen wordto 

Mijnheer Scheffer o 

Deze tekst was inderdaad ve:rwarrend en bij de verdere stukken is die verduidelijkt 

1k dacht in de beschrijvingsbrief en daardoor wel duidelijk gewordene 

U trekt de notie ino 

Het was geen notie het was een brief van ons aan het hoofdbestuur om u hier op 

te attendereno Als notie kan die ingetrokken wordeno 

.Meijeraane 

Mag ik een o:prerking makene 

In de toelichting wordt inderdaad de zaak verduidelijkte De toelichting die 

van het hoofdbestuur gegeven is" maar dan wordt de gelijksoortige procedure 

beperkt tot het europese parlenenten eerste kaner. Als we toch nog wat neegeven 

aan de algeneen secretaris in het kader van de algenene regelgeving en wat dies 

neer zei dan dacht ik dat je voor de provinciale staten teruninste en misschien ool< 

voor de gerreenteraad maar zeker voor de provinciale staten deze zelfde nogelijk

heid van schriftelijke interventie nee zou nogen nerrene 

De heer vd Berg knikt bevestigende Dat zal aldus gebeurene Dan stel ik u voor 

over te gaan naar het behandeling per aanbeveling en dan te beginnen net 

aanbeveling 321 van de ROC hoofdbestuur heeft geadviseer~ om da+- CJVPr to nenene 

Er is geen notie ingediend en kan dus besloten worden confonn advies van het 

hoofdbestuuro 322olwijziging van de positie van de zittende ledene De hoofdbestuUl 

wijst dat voorstel van de ROC afe 
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De afdeling Reeuwijk wil eveneens handhaven van de positie van de zittende ledeno 

Mijnheer Joekes o 

Het is natuurlijk eigenlijk in werkelijkheid helemaal geen voorsprong het is een 

hoffelijkheido Zo aanvaarden wij dat althans dat je zittend lid en ik vind wat 

minder terecht maar vooruit maar zittend bewindsman om te beginnen de uitnodiging 

krijgt wil je op de volgende groslijst staano Daanree heeft niemand een voorsprong 

op enige andere gezien het feit ook nog nu dat het op de groslijst koreen ik 

vind terecht gemakkelijker wordt gemaakt dan het nu iso Kortom als u ons dat wilt 

ont:nerren nu probeer ik wat huilerig te zijn dan zullen wij daar niet cm wenena 

Maar het is aardiga Laten we ook een paar aardigheidjes in deze hele procedure 

houden a 

Duidelijko Wenst verder iemand nogo 

Wij zenbeek o 

Nu we technisch advies europees parlenent behandeld hebben en nu bezig zijn 

voor de tweede kaner noet ik dan toch de heer Joekes eigenlijk zeggen van 

gelijke rronniken gelijke kappeno We hebben dat bij het europees parlerrent weg

gelateno Daar worden zittende leden als elk ander lid en elke andere kandidaat 

behandeldo Waaran zou de tweede kaner nu anders behandeld neeten gaan worden 

dan het europees parlenento lk was er daar ook tegen hooro 

Joekeso 

Voorzitter ik erken mijzelf helenaal niet als gelijke nonnik net de geachte 

afgevaardigde de heer Wijzenbeeko 

Mijnheer vd Bergo 

Er is sprake van een misverstand, want de zittende europarlerrentariers vallen 

wel degelijk gelet op het reglerrent EP vallen wel degelijk in die fase dus 

door de algeneen secretaris narrens het hoofdbestuur ook gevraagdo 

Wijzenbeek a 

Daarom zeg ik ook gelijke nonniken gelijke kappeno 

Ja ik beluisterde iets anders narrelijk dat u er voorstander van was om het af te 

schaffeno 

Nee ik zei dat ik het eens was net de heer Joekes o 
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Dat is duidelijke Het lijkt ne toch danes en heren dat de zaken wel voldoende 

belicht zijno Het standpunt van het hoofdbestuur is dus duidelijko Afwijzen 

van het voorstel an dat onderscheid af te schaffeno De notie van de afdeling 

ReeUtlijk is hetzelfde. Ik wou even tot sterrming overgaano Rood voor, tegene 

Geel voor, tegeno Even sche:rp nadenken of we net onze eigen procedure niet 

in de knoop gaano Het hoofdbestuur heeft het voorstel van de REC afgewezeno 

Er is geen notie om daarvan af te wijken dus hoeft er niet gestem:l te worden 

dat is inderdaad juisto Algenene vergadering is het eens net het hoofdbestuure 

De afdeling Hengelo vraagt sterrming o 

U vraagt stenming goede Goed dan breng ik dus in Stenming het voorstel van 

het hoofdbestuur om het voorstel van de REC af te wijzeno Dus de situatie 

blijft dan zoals die nu is het verschil tussen zittende en niet zittende leden 

wordt gehandhaafde Dus het voorstel van het hoofdbestuur om de huidige 

situatie te handhaveno Wie is daarvcx:>r e Rood voor, tegene Geel voor, tegeno 

Groen voor, tegeno 

Het voorstel van het hoofdbestuur is aangenarreno 

Goed dan kmmen we overgaan naar 322e2 daarliggen een drietal noties :respectieve

lijk op de blz 414, 415 en 416 die allemaal dezelfde strekking hebben :nanelijk 

net betrekking tot het o};ileffen van het onderscheid over verkiesbare en niet 

verkiesbare plaatsenD Want zo zegt 322 onderscheid tussen verkiesbare en niet 

verkiesbare plaatsen noet worden opgeheven en het hoofdbestuur zegt overnaren 

naar niet ten aanzien van de kandidaatstelling voor de geneenteraado 

Deze drie noties van de afdeling Maartensdijk zeggen dan dus ja dat noet je 

ook bij de geneenteraad doeno En dan ligt er een notie van de afdeling den Haag 

en die zegt nee je noet nu juist overal wel het onderscheid handhaveno Dus heel 

duidelijk Ree zegt je noet het onderscheid o};ileffen tussen verkiesbare plaatsen 

en niet verkiesbare plaatsene Het hoofdbestuur zegt netren we over behalve voor 

de geneenteraado Nee zegt de afdeling Maartensdijk je noet het ook bij de 

geneenteraad afschaffeno Nee zegt de afdeling den Haag j~ rrret het helemaal 

niet afschaffen. Zo is de feitelijke situatie ten aanzien van de voorstellen die 

er liggene Mijnheer vd ilOerg nog een toelichtingo 



Nee voorzitter na uw uiteenzetting lijkt mij niet nodigo 
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Nou wordt het interessanto Mag ik in de eerste plaats voorstellen dat we 

logischeiWijs sanen nenen dit punt en het volgende 322o3o Het feit dat de 

secretaris insternrend knikt betekent dat ook dat de voorzitter zijn goedkeuring 

eraan geefto 

Ja vooruit maaro 

Mijn fraktie vindt dat het onderscheid tussen verkiesbaar en niet verkiesbare 

plaats geen wezenlijk onderscheid is o Ik kan u ·daar voo:t:beelden van neerren 

waarvan u de haren ten berge zouden rijzeno Bijvoo:rbeeld de vorige europese 

verkiezingen toen bij voorkeurstemren van een niet verkiesbare plaats werd 

verkozen een persoon die ook niet ve:rkiesbaar bleek te zijn en zo kern ik op 

dat tweede punto Te:rwijl het onderscheid tussen ve:rkiesbaar en niet verkiesbare 

plaats op z'n best noeilijk te definieren is denk naar aan het narginale deel 

van de lijst waar we wel of niet binnenkonen en ook dus de lijstduwers is de 

verkiesbaarheid of niet verkiesbaarheid van de persoon van zeer wezenlijk belang o 

Ik geef weer 2 voo:rbeelde, de persoon die ik daarnet noenrle mijn vorige fraktie

voorzitter kon natuurlijk die wat was het lOOduizend stemren of neer die pardon 

l 0 5dnizond di= kon dat vak vanzelf niet aarmerren naar die heeft daar niet onte

recht in de tweede kareer een kat voor gehad van de heer den Uy 1 toen die daar 

een heel staatsrechterlijk spel van reaakte en nou was dat allereaal opgeblazeno 

Er zat een kern van waarheid ino Mijn fraktiegeoote nevrouw Terpstra die 

eigenlijk tegen haar wil en ve:rwachting in in Utrecht in de provinciale staten 

is gekozen dat is wel verenigbaar o Die verenigt dat ook naar het brengt haar 

eigenlijk oogal in verlegenheide Kortorn de fraktie zou zonder nu in details 

van fornulering te willen treden· willen aanbevelen verkiesbaar en niet verkiesbare 

plaats niet als begrip handhaveno De ve:rkiesbaarheid vari personen wel heel 

duidelijk voor de verkiezingen laten stellen door de betrakkeneo 

Mijnheer Mackkaij o 

Niet te verstaano 

Joekeso 

Ik wou excuus mijnheer de voorzitter wij verneten ons niet in de tweede kaner

fraktie om over geneenteraden kandidaatstelling want dat is oog weer m:Jeilijker o 

D d: was dus niet mijn bedoelinga 
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Uit de optiek van de gemeenteraadsverkiezingen kan ik alleen zeggen dat het 

hoofdbestuur hier een bijzonder pragnatische en een zeer verstandige keuze 

heeft gedaano 

Dank u wel o Wie nog neer e 

Ja verzoek om de heer Mackaaij toch voortaan bij de microfoon te hebben 

want achterin is het niet te verstaano Ik heb dat referaat niet gehoord alleen 

het antwoord van de heer Joekes en nu ben ik wat kwijto 

Nou mijnheer Ma.ckaaij dan noet u het toch nog maar even in de microfoon zeggeno 

Ik stel voor om het voorstel van het hoofdbestuur te volgen dus dat het onàerscheië 

verkiesbaar niet verkiesbaar in elk geval bij de gerreenteraden wordt gehandhaafde 

En essentie van dat voorstel is het voordeel daarvan is dat je voor wat de 

procedure betreft een veel eenvoudiger weg kan bewandelen voor de niet verkies

bare kandidatene En dat is voor gerreenteraden toch wel handig o Overigens ben 

ik het net de heer Joekes eens e 

Wie nog neer e Mijnheer de Haze Winkelman nog want die wil het overal juist hand

havene 

Het belangrijkste is natuurlijk dat het voor de geneenteraad blijft bestaan 

onrlat anders een heleboel afdelingen in grote problenen konen om uberhaupt hun 

lijst op een goede wijze vol te krijgene Dat is de essentie en daarom zijn 

we ook blij net het voorstele Wij wilden iets verder gaan, niet zover als u 

suggereerde maar we hebben geze<jl. nou het zou toch een goede gedachte zijn om 

ook voor de provinciale statenlijst wat neer bekende personen op de lijst te 

kurmen plaatsen waamij ik het volstrekt eens ben net nensen die dat gezegd 

hebben dat er in werkelijkheid geen groot verschil ise Want als ze gekozen 

worden net voorkeurstermen dan zouden ze toch in noeten gaan zitten maar p:;y

chologisch is het nou eenmaal voor de WDers wel een punt dat nen eerder als nen 

niet gekozen wil worden op een zogena.anrle niet verkiesbare plaats wil staan 

dan op een verkiesbare plaats, maar forneel is het duidelijk o 

Lugtenvelde 

Ja voorzitter ik denk dat we toch ook een ander aspect in de discussie noeten 

betrekkene 
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Als wij hele zorgvuldige procedures net elkaar afspreken waarin allerlei 

centrales of in het geval van de geneenteraad de afdeling uitvoerig bijeen 

karren, lang discussieren over de vraag wat de neest wensel; jko sanenstelling 

van een lijst iso Als we daarl>ij juist presentatie-avomen organiseren voor 

kandidaten om zidl te presentereno Als het er dan juist om gaat om te karren tot 

een zo evenwichtig nogelijke lijst ook gelet op de deskundigheden dan vind 

ik dat zeer uitzonderlijke gevallen daargelaten als er nieuwe feiten voordoen 

maar dat anders de vergadering die over dat soort onde:rwerpen bijeen is er 

gewoon recht op heeft om vantevoren te weten of ierrand in geval hij door de 

kiezer daartoe geroepen heeft zijn karrli.datuur zal aanvaarden of dat hij alleen 

op een lijst staat om een lijst vol te maken en IK)()it de bedoeling heeft 

gehad om daadwerkelijk zitting te nenen in een bepaalde vertegenwoordigend 

lichaamo Ik vind dat een vergadering die bijeen is om een kandidatenlijst 

op te stellen recht heeft op die informatieo En dat nu u die ptmten sanentrekt 

in de discussie denk ik dat dat een heel belangrijk aspect iso ~ 

Er zijn dus een paar dingen denk ik die aan de orde zijno Dat is de kwestie van 

de verkiesbare plaats en niet verkiesbare plaatso En de kwestie van de 

kandidaat die al of niet verkiesbaar is o Als ik het goed begrepen heb is 

het zo dat als je praat over niet verkiesbare plaatsen dan praat je over die 

plaatsen die naar schatting naar nenselijke schatting bij een verkiezing 

niet neer gehaald wordeno En dat is een niet verkiesbare plaats. Los daarvan 

staat natuurlijk de prcbleem van de wel of niet verkiesbare kan.didaato Want 

je ktmt dus inderdaad zeggen iemand die zich niet verkiesbaar wenst te beschoUrTen 

die noet heel duidelijk staan op een niet verkiesbare plaats als je dat handhaafta 

En iemand die zich wel verkiesbaar wenst te beschowen kan ook op een niet ver

kiesbare plaats staano Zo zit het systeem tod1 in elkaar o 

Labon afdeling Voorburgo 

U heeft een onderscheid gemaakt net betrekking tot de geneenteraado Ik vraag 

ne af of dat zo .pragrratisch is als de heer Scheffer aangeefto Want dat is 

het probleem juist die geneentelijke politieko Dat daar de doorstroming nog 

weleens snel kan gaan dat niet verkiesbare kandidaten en daar onderscheid 

zich juist het punt van is de kandidaat beschikbaar op daar ni ot verkiesbare 

plaatsen staano Maar dat je op een gegeven norrent in de prablenen komt oorlat je 

lijst gewoon is uitgeput op het narent dat er een van de leden opniew uit de 

geneenteraad verdwijnto Met andere woorden ik denk dat niet zozeer het onder

scheid zoals u dat aangeeft in UN advies net betrekking tot verkiesbaar-niet 
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verkiesbaar ten aanzien van de plaatsen duidelijk rroet zijn in de geneenteraad 

naar net nane juist die kandidateno Met andere woorden onderscheid laten vallen 

naar de kandidaten ook bij geneenteraadsverkiezingen zeer nadrukkelijk laten 

aangeven hoeverre zij al dan niet verkiesbaar zijn voor een werkelijke zetel 

in de raado 

Bakkero 

Voorzitter toch een kleine correctie op uw verhaal o U sprak daarnet over 

naar alle waarschijnlijkheid kurmen we wel aangeven waar de grens ligt tussen 

een verkiesbare plaats en een niet verkiesbare plaats. lk kan mij voorstellen 

dat er een kandidaat staat op een niet verkiesbare plaats en die toch net 

voorkeurstermen erin komto Alleen al varMege herkenbaarlleido Wat dano Dan 

ontstaat er op een gegeven nonent geen ondersdleid neer tussen het begrip 

verkiesbaar of niet verkiesbaar o Al thans voor wat betreft de plaats o lk denk 

dat het goed is voor leden tevoren te weten of iemand direkt een verkiesbare 

plaats anbieert ja dan nee. Maar dat weet de kiezer weer nieto De kiezer die 

uiteindelijk straks zijn stem uitbrengt en die heeft niet tevoren de infornatie 

bij gekregen staat althans op die lijst niet bij verrreld van ja ik sta er wel 

op naar in eerste instantie heb ik er geen interesse ino Als je dan eerlijk rroet 

zijn ten opzichte van de kiezer dan doe je er beter aan vantevoren duidelijk 

te maken son:y joh als je er op ataat dan ben je verkiesbaar en nogelijk zelfs 

ook op een verkiesbare plaatso Ongeacht je rangordeo Blijf dan eerlijk naar zit 

niet wat omslachtig net tenren te goocheleno 

J3ent u ervan overtuigd dat u altijd op de kandidatenlijsten voldoende narren krijgt 

als iedereen zich verkiesbaar rroet verklareno · 

Meijeraano 

Bij de geneenteraad voorzitter als ik de vraag nag beantwoorden denk ik nieto 

En ik had de conmissie R:El: eigenlijk willen vragen of er op het punt van de geneell' 

teraden net nane dit keer opeens problenen zijn gerezen bij de hantering van 1li!Ddri:l 

verkiesbare niet verkiesbare plaatsen-verkiesbaar niet verkiesbare kandidateno 

Een onderscheid dat we al jarenlang kennen en dat naar mijn nening nooit tot 

bijzondere prchlenen heeft geleido Bij provinciale staten bij europees parlenent 

hebben we het systeem van lijstduwers gekregeno Dat is natuurlijk bijzonder 

gevaarlijke Daar kun je nee nare dingen krijgéno Zijn er bijzondere ontwikke

lingen geweest die nu leiden tot deze discussieo Tweede vraag als ik het -wel 

heb dan zijn in de nieuwe reglenenten zoals ze in 85 zijn vastgesteld ik mem 

dat naar de nieuwe reglenenten het aantal verkiesbare plaatsen juist iets 
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uitgebreid om rekening te houden net die doorstroming waar de heer Labon het 

over hado Ik geloof dat we in de discussie drie dingen neeten onderscheideno 

Tweede karre:r-eerste karre:r-europees parlenento Onderscheiden afschaffeno 

Ik heb het idee dat daardoor de vergadering het hoofdbestuur de REC volledig 

eeneens iso Geneenteraden goed overwegen wat we gaan doen, naar ik zou 

willen zeggen handhaven want als je dan aan de kandidaten wel een onderscheid 

zou willen laten naken tussen verkiesbaar en niet verkiesbaar wat dan natuurlijk 

weer niet zo eerlijk is tegeoover de kiezer zoals de heer Bakker terecht zegt 

dan zul je toch ook in je lijst daar een zekere cesuring neeten hebben want 

anders dan kun je net die niet verkiesbare plaatsen niet uit de voeteno 

Dan betekent het dat je in vele geneente de lijst niet vol zal kunnen krijgeno 

Daarna de vraag als je het voor de geneenteraad hebt gehandhaafd of het niet 

verstandig zou zijn misschien niet voor alle 11 provincies nodig, naar om als 

uitlaatklep voor hier en daar bij de provinciale staten toch het vanoudsher 

bekende systeem nog naar te ha.ridhaveno Maar ik geloof dat de gerreenteraad net klen 

noet worden aanbevolen om beide ondersdleiden te handhaven, want als je het ene 

onderscheid hebt dan kun je het andere niet missen of ~eerdo 

Dank u weL 

Mijnheer Bakker o 

Voorzitter een kleine toelichting dan nog even misschien ook in de richting 

van de heer Meijeraan. De ervaringen vanuit het verleden die waren niet onverdeelé 

positief nag ik het zo naar zeggen, want er waren wat problenen net bestuursleden 

die zich ineens als verkiesbare kandidaat neldeno Daar is wel regulering toen 

in de oude reglenenten voor op poten gezet naar die gaf ook de nodige prcblenen 

en dat is een van de reden dat de REI:comnissie daar aanpassing in heeft aange

bracht en tevens een stuk vereenvoudiginga Ik denk dat dat alleen naar warm wordt 

aanbevoleno Ten tweede u spreekt daarnet over infornatie naar de leden over de 

bereidheid van een kandidaat of hij direkt verkiesbaar wil zijn ja dan neeo 

Ik denk dat die infornatie wel degelijk gegeven neet w:>rden want die is van 

belang voor de ledenvergadering om te weten op welke plaats zal nen hem zetteno 

Onrlat er een gerede ve:rwachting is dat die nensen direkt hun plaats willen 

innerren dat die ook hoger op de lijst koneno Dat wij een onverhoede andere 

uitslag door middel van voorkeurst.emren ja die kun je natuurlijk niet tegen 

houdeno Maar je kunt een zekere ve:rwadlting wel in je lijst aanbrengene 

Dat hoeft niet precies onschreven te zijn althans in de reglenenteno Het is 
alleen maar een navraag bij de betreffende kandidaato 
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Dat r:oem ik een stuk infomalieverstrekking vanuit de kandidaat zelf. 

Dank u wel. 

Meijeraan" 

De heer Bakker had twee beurten in een instantie rrag ik even kort reageren" 

1k dacht dat het elenent van bestuursleden die al dan niet hoog op een lijst 

willen staan dat dat hier niet bij s:r;:eelto Dat is een elerrent van of je die 

bestuursleden al dan niet noet uitsluiten van de deelneming aan de procedure 

en van hun bestuurswerkzaarrheden" Dat staat los van het feit of je een lijst 

samenstelt van 20-25 leden en of je daarin het onderscheid wil brengen dat 

vooral in kleinere geneente heel nuttig en nodig is en waar toch ook een wat 

langere lijst voordeel kan bieden" 

Dank u weL Nog iemand het woord" 

Smagge afdeling Vlijmeno 

1k wil toch oprerken dat inderdaad wat de heer Meijeraan zegt je krijgt net 

n ane in kleinere afdelingen en kleinere geneente krijg je die lijst niet vol 

als iemand p:!rs~ verkiesbaar noet zijn" En ik ben het er dus nee eens dat je 

het verschil toch noet handhaven-verkiesbare en onverkiesbare plaats" 

Want je noet wat neer nensen op die lijst hebben anders staat het zo storno 

Goed dank u welo 1k stel u voor nu tot stemning over te gaan" In de eerste 

plaats dus punt 322 de notie 1634 enz van Maartensdijk die ook bij de geneenteraaë 

dat onderscheid tussen verkiesbaar en niet verkiesbare plaats willen afschaffen" 

Wie is voor deze notieo Het hoofdbestuur ontraadt dus deze notieo Wie is voor 

deze notieo Rood voor, tegeno Geel vooril tegeno Groen vooril tegeno 

De notie is ve:rworp:!no Dan is er nog de notie van de afdeling den Haag" Er 

staat op pagina 417 die wenst dus het onderscheid ook te handhaven bij de 

provinciale statene 1k zou deze notie gelijk in stemni.ng willen brengene 

Wie is rood voor, tegeno Geel voor, tegeno ·Groen voor, tegen. 

De notie is ve:rworp:!llo Dan kUIIDen wij overgaan naar punt 322o3 dat bet .... ef-t

dan de verkiesbare dan wel niet verkiesbare kandidaten" Mensen die dus wel of 

niet vantevoren zeggen dat ze een verkiezing zullen honoreren" Daar heeft 

de REe dus gezegd dat noet je afschaffen en het hoofdbestuur heeft dat overgeno

m ene Daar zijn een tweetal noties over ingediende Een van de afdeling den Haag 

die zegt dat je dat niet noet afschaffen bij de geneenteraa.d en provinciale 
staten 



Band 2 

Blad 26 

En een van de afdeling Apeldoorn die naar zijn tekst op dit narent feitelijk 

ni<=>t :rreer geldig is denk ik in deze zino Maar wanneer je die tekst interpreteert 

in de zin dat men het onderscheid tussen verkiesbaar en niet verkiesbare kan

didaten ten principale wil handhaven dan is die denk ik wel degelijk in 

stenming te brengeno Waaran ik het zo zeg is onrlat de notie van de afdeling 

Apeldoorn verwijst naar het aanwezig zijn van verkiesbare of niet verkiesbare 

plaatseno En aangezien we daar zonet een beslissing over hebben genenen die 

niet helemaal neer in zijn algeneenheid geldig is geldt narrelijk alleen voor 

geneenteraad is de notie van Apeldoorn dus in deze vonn niet neer zo aan de 

ordeo Ik stel u voor cm te zeggen nou de strekking van de notie is dat de 

kandidaat zich noeten kunnen blijven ·uitspreken of ze -wel of niet verkiesbaar 

zijno Dat is denk ik de strekking van de notieo 

Joekeso 

Ik denk dat de fraktie dit anerrlercent zou willen aanbrengen daarop dat kandidaten 

zich noeten uitsprekeno Omiat ik het elerrent is al eerder aan de orde geweest 

net betrekking tot geneenteraden en dergelijke o Daar heb ik het niet over ik 

heb het zeer uitdrukkelijk alleen maar over de kandidaatstelling voor de 2e 

kaner en geen andere onrlat het hier en daar toch wordt ervaren als kiezersbedrog 

is een groot woord, maar als raar wanneer ik neem maar een voor mij uiterst 

pikant voo:rbeeld de heer Winsemius op de voorlaatste plaats in ternninste twee 

kanercentrales op de rijkskieskringen op de lijst komt te staan en rren daar 

wellicht op kiest en dan het recht heeft cm vantevoren te -weten dat hij niet 

bereid is in de tw'eede kaner te gaan zitteno Ik denk aan het voo:rbeeld van de 

heer van Agto Er zijn er nog neerdere te vindeno Ja die is daar een donkerblauwe 

maandag gaan zitteno 

Maar ik besef dat dit een nogal ingrijpende suggestie iso Niettemin leeft die 

bij onso 

Ik kan daar direkt nog op terug mijnheer Joekes, want het staat natuurlijk in 

forrrele zin niet op de agenda, maar ik kom daar direkt nog op terugo 

Daar geniet ik al zo van de hele tijdo 

Wil de afdeling den Haag nog een toelichting geven op zijn voorsteL Neeo 

De afdeling Apeldoorno 
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Het ligt natuurlijk in de lijn zoals nen gehandeld heeft bij 32o2o2o om door 

te trekken naar 3o2o2o3o en te zeggen bij de geneenteraad heb ik het ncxlig en 

bij de andere heb ik het niet ncxlig en voorkomt het verwa.rringo En dan krijgen 

we inderdaad niet het beeld van mijnheer X aan de onderkant die bijna dreigt 

verkozen te wordeno Want nen weet dat nen altijd gekozen kan wordeno En nen 

weet niet in het land dat nen niet verkozen wenst . te wordeno Dat is voorbehotrlen 

aan een zeer smalle groep narrelijk de leden van de volkspartij voor vrijheid 

en derrocratieo En de andere weten het niet want het staat nergenso Het 

staat ook niet in het stenhakjeo Het is een heel belangrijk gegeven want als 

nen daar binnenkomt net het rode potlood dan is nen bezig en er staat bij 

geen een kandidaat staat er u gaat nu uw stem uitbrengen hi..; zal geen plaats 

nemen hij of zij geen plaats nercen in de· 2e kaner der staten generaal of etco 

etco 

Goed nog iemand het woordo 

Joekese 

~wou even goed begrijpen wat de algeneen secretaris daarnee bedoelta Valt hij 

mij bij eigenlijke 

Als het betekent dat wij beide voorstander zouden zijn van het afschaffen van 

dat onderscheid jae 

~ zou nu tot stenming willen overgaan danes en heren en aller-eerst anen::lerrent 

van afdeling den Haag, die zegt dat het onderscheid wel degelijk gehandhaafd noet 

blijven bij geneenteraad en provinciale statene We gaan dus nu stemren over deze 

notiee Wie is daar voore Rood voor 17 tegena Geel voor, tegene Groen voor, tegena 

M::>tie is ve:r:worpeno Dan hebben we bij datzelfde punt de afdeling Apeldoorn ik 

doelde daar zonet al op die dus zegt kandidatennoeten zich uit kurmen blijven 

spreken of zij op een verkiesbare of onverkiesbare plaats op de lijst willen 

staano Nou die verkiesbare of onverkiesbare plaats die hebben we net weggestemlo 

Althans behalve bij de gerreenteraad, maar voor de rest is die weggestemlo 

De heer Joekes die zegt maar dat staat dan fomeel niet op de agenda toch vind 

ik het een interessante propositie ja zou je nou toch niet als eis rroeten 

stellen dat de nensen zich niet uit noeten kunnen blijven spreken maar dat ze 

zich uit noeten spreken of zij bereid zijn en dan verwijs ik even naar de tekst 

van de REe of zij bereid zijn hun benoeming te aanvaardene 
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Want dat is dan het essentiele punt waar het om gaate Het gaat in het stuk wat 

u hebt gekregen ook onder punt 3e2e2e3e daar staat narrelijk een geheel andere 

zaak is of een verkozen kandidaat ook zijn benoeming aanvaardt en dat is dan 

dus het essentiele punt dat je noet weten als ierrand op welke plaats hij dan 

ook staat op de kandidatenlijst of hij dan bereid is om daar inderdaad die 

benoeming te aanvaardene Dat was toch de essentie van uw voorstel mijnheer 

Joekese 

Zeker en wat mij betreft niet alles hoeft precies in de reglenenten te worden 

geregeld als dit een aanzet zou kunnen zijn tot een groeiende partijcultuur 

om daar rekening rree te houden, als het hoofdbestuur dat wil en tenzij de 

algenene vergadering zich daartegen verzet dan ben ik ook niet rouwig dat ik 

geen notie heb ingediend. Waar ik overigens het recht niet toe zou hebben 

gehad als vertegeiJNOOrdiger van de fraktiee 

Maar wel als lid van een afdeling en uw afdeling kunnen overtuigene 

Dat doe ik graag voorzittere 

Mijnheer Meijeraane 

Ja voorzitter ik dacht zoals de heer Joekes het nu forrm.lleert dat dat een heel 

zinnige gedachte is, rraar dat als ik de heer vd Berg goed begrepm heb hij wel 

heeft gerre:rroreerd dat voor de gerreenteraad gegeven het feit dat je daar niet 

verkiesbare en verkiesbare plaatsen onderscheid houdte Voor de geneenteraad 

dus ook het onderscheid tussen niet verkiesbaar en verkiesbare kandidaten 

zal noeten hebben want anders heeft het eerste onderscheid ook .geen zine En dat 

dus de notie 419 van Apeldoorn nu misschien zo zou kunnen worden opgevat 

als specifiek betrekking te hebben op de geneenteraad en dan denk ik dat u hem 

gegeven de vorige stemning zou kunnen overnenene En àat het heel nuttig is 

dat iedereen goed kenbaar maakt wat die zou willen eventueeL Arrlerzijds dacht 

ik t:odl ook dat je daar geen rechtsgrond aan kunt hebben om iemand die zich 

aangeneld heeft ik zal dat aanvaarden daar doe je niks tegen als die later nee 

zegte Behalve dat je hem over vier jaar niet rreer op de lijst zete 

Voorzitter nog een hulpmiddeltje ook voor mijnheer Joekes - Bakker - ik veiWijs 

naar pagina 423 waarin u zelf het al heeft overgenonen dat die bekendheid ter 

beschikking komt op het gegevensforrm.llier e 

Ja dat is duidelijke 
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1k stel u voor het voorstel van de heer M=ijeraan over te nenen en de notie 

van de afdeling Apeldoorn te laten slaan op de geneenteradeno Wenst iemand 

daar stenming over o Nee dan kurmen we rustig aannenen dat deze notie in deze 

zin is geaccepteer en voor de rest denk ik dat als ik zo de discussie 

beluister dat de algenene vergadering het wel eens is net uw suggestie van de 

heer Joekes om een uiterst streven dat alle kandidaten vantevoren zeggen of 

zij inderdaad hun benoeming aanvaarden of nieto Wenst iemand. stenming o 

Een applauso Die suggestie is overgenonen en we zullen dus kijken hoe we dat 

dan verder in de reglenenten gaan veiWerkeno 

Voorzitter mag ik u misschien vragen als we zoneteen een enkele blz verder zijn 

op 423 dan kunnen we gewoon die uitspraak doeno Aan de hand van een notie van de 

afdeling Sneek o 

Dat is juist daar hebt u gelijk in dat was mij ontgaano Zullen we dan direkt 

nog even op terugkorren o Dan stel ik u voor om over te gaan naar 3 o 2. 3 o voor

dracht van voorlopige kandidateno Waarin staat dat elk lid gerechtigd is 

om alle rrogelijke mensen aan te wij zen maar hij is ook gerechtigd om zichzelf 

daartoe voor aan te nelden en daar zijn dan een aantal noties over en een 

tweetal die zeggen de voordracht noet uitsluitend gebeuren door de leden

vergadering. Ja dat zijn de noties van den Haag en Capelleo Wel mijnheer vd 

Bergo 

Nou voorzitter daarin heeft het hoofdbestuur de REI:: gevolgd in de rrogelijkheid 

narrelijk dat de mensen zichzelf zonder enige beperking nou dat klinkt misschien 

wat overdreven kunnen a.a.nrrelden en dat er niet eerst een bepaalde tussenfase is o 

Kijk de zeefwerking komt toch daarna gelet op de getraptheid in de hele procedure" 

Het gaat hier zuiver en alleen om het opgeven voor de groslijsta En het hoofd

bestuur acht de zienswijze van de REX: juist dat als je daar al begint net een 

soort van zeefwerking dan zou er weleens heeft zich natuurlijk weleens hier en daë 

in het verleden voorgedaan zou er weleens oneigenlijke argunenten kurmen worden 

aj:>ruikt waardoor iemand in deze wordt gehinderd van zijn passieve rechten als lid 

gebruik te kunnen makeno Want daar gaat het hieromo 

Dank u welo Wie van u wenst daar veroer nog het woord overo 

Mevrouw de Pape afdeling Capelle o 

Gehoord de toelichting trekken wij onze notie ino 



Dank u welo 

De Haze Winkelman. 
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Ja voorzitter dat doen wij nieto Het gaat er om dat het in de praktijk zo 

blijkt te zijn zoals het hoofdbestuur graag wil en de RECo Als iem:md 

op die groslijst wil dan zal iedere afdelingsvergadering als het naar even nogeli~ 
is onder het rrom dat die stenming nog helenaal aan de orde is, je bent nog 

bezig net de beoordeling over de plaatsing van d~ uiteindelijke kandidaten dus 

nen weet heel goed dat het gewoon een toelaten is tot een nogelijke kandidaat

stelling an op de lijst te koneno In de praktijk is er dus geen enkel probleem 

om op de lijst te k.oneno Dat kan ook via neerdere afdelingen gebeurene Waar het 

nou om gaat is dat er weleens nensen zijn die echt niet op een grosl ~ jst thuisho

reno Die misschien echt geestelijk daar niet geschikt voor zijn of andere redenen 

die we net z'n allen echt zeggen die nensen horen doodeenvoudigweg niet op 

de groslijst thuis o 'Nou vandaar dat voor datsoort nensen enige rrogelijke correctie 

van een afdeling door ons wel gewenst wordt geachto 

Dank u wel o Nog iemarrlo 

Voorzitter er staat nog tegenover een praktisch argunento Vorige keer is het 

voorgekaren bij de kandidaatstelling dan breng+- u weer een stukje evaluatie 

in dat sonmige secretarissen van de afdelingen te laat waren net het aan

nelden van kandidaten voor de groslijsta Toen is een noodconstructie gevolgd 

om nensen dan maar te beschouwen als door het hoofdbestuur alsnog opgevoerde 

kandidaten maar dat is eigenlijk iets wat in het reglenent is opgenorren om het 

hoofdbestuur nog de gelegenheid te geven bepaalde disciplines ontbreken bij

voorbeeld om nensen toe te voegen en niet voor de correctie van dit soort 

administratieve missers o Als je nu kandidaten de gelegenheid geeft om zichzelf 

op te geven kurmen ze in ieder geval ook zelf verantwoordelijkheid dragen voor 

het tijdig aarmelden van hun kandidatuuro 

Meijeraano 

Voorzitter daar zit natuurlijk wat in rraar dat kun je administratief ook wel 

anders regeleno Het lijkt ne heel goed rrogelijk dat iemand zichzelf aarmeldt 

op een bepaald tijdstip tijdig, maar dan ook door de ledenvergadering van 

zijn afdeling zoals de heer de Haze Winkelnan dat gezegd heeft is akkoord 

bevonden wat afdelingen inderdaad heel makkelijk plegen te doeno Ik begrijp ook 

niet dat hier het hoofdbestuur in zijn advies zegt dat het een herinvoering 

van een vonn van ballotage zou zijn als het lieten zoals het waso 
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En zoals het behoudens dat voomeeld van de heer Lugtenveld ik heb het idee 

dat daar neer te zeggen valt over de wijze waarop het hoofdbestuur van de bevoegd

heid misbruik heeft gemaakt ten behoeve van een bepaalde karxlidaat die helenaal 

niet via een afdeling te laat was aangeneld en toen een o o o o o o o heeft rreegenJireno 

Dat we dat punt niet uit hoeven te spinnen naar dat het feit van een afdelings

secretaris die zich vergist zou hebben dat dat in de praktijk op de gracht 

praktisch goed geregeld pleegt te worden en daar kun je ook dan nog wel 

een wat andere procedure voor toepassene Maar dat iedereen zonder zich enige 

instenroing te hebben veiWOrven van een geschikt kandidaat te zijn op die lijst 

kan plaatsen en dan tot aan de TV toe zich als op de lijst geplaatst kan mani

festeren en als officiele kandidaat o 1k geloof dat we daar niet goed aan zouden 

doen om de individuele vrijheid zover uit te strekkeno Je nag toch voor je 

eigen kan:lidatuur wel enige instenming verwerven en niet alleen als eenoog 

koning je direkt kurmen neldeno 

Goed ik wilde tot stenmingovergaan en die stenmingheeft dan dus betrekking 

op notie 1990 op blz 42Ö o Motie van de afdeling den Haag o Wie is voor deze 

notie rood, tegeno Geel voor, tegeno Groen voor, tegeno 

De notie is aangenarena Het stenbureauo 

Naar onze berekening was de uitslag 195 atemren voor de notie van den Haag en 

er waren er 110 tegeno 

Dan is de notie aangenoneno 

Pakkere 

Goed de heer Bakker vraagt om een herstenming en die gaan we dus nu heel 

zorgvuldig doen, nog zorgvuldiger dan het deze t-eer is gebeurdo Dus allenaal 

goed de arrren rnhoog. Rood voor de noti o, tegeno Geel voor, tegeno Gvooen voor 

tegene Nru noet er even geteld wordene 1k stel u voor in die tussentijd door 

te gaan net punt 3o2o4o Daar zijn twee noties over de afdeling den Haag zegt 

je noet verder geen uitbreiding van gegevens hebben dat staat op blz 422 en 

op blz 423 inderdaad zeer terecht opgenerkt daar hebben we dus die kwestie van 

dat bereid verklaren om een benoeming te aanvaardene Dat is de afdeling Sneeko 

Mijnheer de Haze Winkelnan oog een toelichting op den Haag- geen uitbreiding 

van het aantal gegevens o 1k denk dat net betrekking tot de afdeling notie van 

de afdeling Sneek er verder geen toelichting noodzakelijk is zodat ik aanstoms 

hierover tot stenroing zou willen overgaano We wachten even op het stenbureauo 

Mag ik een verduidelijking vragen van Sneeke Er staat nanelijk dat het lid 



Band 2/3 

Blad 32 

het fornulier ondertekent zich bereid verklaart de benoeming te aanvaardeno 

Ja maar dat geldt natuurlijk alleen maar als je ervan uitgaat dat je alle leden 

sorry alle kandidaten verkiesbaar zijno Maar zou je dit niet rroeten lezen al dan 

niet benoeming aanvaardto Het gaat eron dat je weet of hij hem al of niet 

aanvaardt want anders kun je gewoon zeggen tegen nensen die het niet aanvaarden 

hoef je het fornulier niet in te vulleno De denk dat hier even vanuit Sneek 

onduidelijkheid in iso 

De denk het zelf niet., maar Sneek kan dat zelf het beste beoordeleno 

Nog een toelichting vanuit de zijde van de afdeling Sneeko 

Mijnheer de voorzitter ik dacht dat wij gewoon bleven staan -chter de fornulering 

zoals we het in het ane:n.denent hebben ingediend;, 

Dank u welo Is hiernee de toelichting voldoende duidelijko 

De uitslag van de notie luidt als volgt en er hebben dus in de eerste stenming 

minder nensen aan de stenming deelgenenen als in de 2e stenmingo 

Er waren 299 stemren voor de notie van den Haag en 195 tegeno Dus de notie 

van den Haag is aangenoneno 

Dank u wel dankurmen we dus nu overgaan naar die notie op stuk 422 geen uit

breiding van het aantal gegevenso Wie is rood voor deze notie, tegeno 

Geel voor 1 tegeno Groen voor 11 tegenaDie notie is ve:rworpeno 

Band3 

Dan hebben we denk ik notie 545 blz 423 ik denk niet dat we daar nog over 

hoeven te stemreno Daarstraks was er een applaus toen ik dat zo stelde dus dan 

kunnen we dat nu doeno Dan kunnen we overgaan naar punt 325 daar is inmiddels 

een nota van wijziging door het hoofdbestuur gegeveno Mijnheer vd Berg kunt 

u daar nog even iets over zeggeno 

Het gaat voorzitter om het punt van de al dan niet a.arlrlezigheid van kandidaten 

in de vergaderinga En op een bepaalde manier is dat in de ?-rtijraad is dat 

besproken als zijn een themët van terugtrekking van kandidateno En daar gaat 

het helemaal niet om dus die discussie in die partijraad als nen die band 

naluistert die blwjkt over een geheel "'nder onde:rwerp te zijn gegaano Nou 

orrdat nou allemaal te redresseren was het hoofdbestuur gencx:xlzaakt om dat even 

in de vorm van een nota van wijziging uiteen te zetteno 



Nou u heeft dat allemaal kwmen lezeno 
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Dank u wel o Er is een notie van de afdeling Sneek die zegt die aanbeveling 

noet helemaal geschrapt wordeno Daar oog een toelichting opo 

Na de notie van wijziging is de afdeling Sneek volkonen tevreden rret de gang van 

zaken dus deze kan ingetrokken wordeno 

Dan hebben we afdeling Hengeloo 

Scheffero 

Trekken hem in. 

Trekken hem ook in en dat betekent dat er dus geen notie rreer is en dat betekant 

dus dat het •'OOrstal verder iso 

Jr-ekeso 

Als u inlichtingen verlangt over een slagerij dan richt u zich natuurlijk tot 

de slager, naar ik voel rre een beetje als koe in dit ve:rba.ndo Ik zou wat 

ik nu ga zeggen, wij zouden wat ik nu ga zeggen 15-20 jaar geleden helenaal 

niet gezegd hebben want de cultuur was toen rog~l anderso Wij vragen ons af als 

2e karrerfraktie waarom wij wel zouden hebben uitdrukkelijk toegang om inlichtingen 

te verstrekken tot de algenene vergader; ng en idem dito tot de verkiezingsr~ad 

de partijraad en niet tot de eerdere gremia waarin kandidaturen -worden besprokeno 

Ik kan dus uit ervarin g als koe niet spreken want toen was ik al dood bij wij ze . 
van sprekene Maar rren weet wel ongeveer hoe in sonmige afdelingen in sonmige 

karrercentrales die besprekingen van kandidaten toegaane Naar ons idee is er 

in het licht van wat ik zojuist gezegd heb geen enkele reden waarom niet de 

regel zou worden bevestigd dat iedereen aarJNezig kan zijn. Misschien· een deel 

van of het cruciale deel van de vergadering waarin zijn kandidatuur wordt 

besprokene Het is buitenroewoon Vervelend om dingen te neeten tegenspreken 

weerleggen te ontzenUNen of te ontkrachten die je zelf niet heb kunnen opvangeno 

En nogmaals ik spreek nu narrens 27 leden van de fraktie en niet narrens deze 

ene koee Dan blijft de vraag rroet je zoals voorgesteld geloof ik door de REX: 

dat door elke afdeling en karrercentrale afzonderlijk laten regelen ja of nee 

of rroet je een centrale regeling hebbene Wij denken dat een algenene stelling 

kandidaten hebben toegang tot al die vergadering waarin zij worden besprokeno 

Althans de forrrele vergaderingene Dat die algenene stelling plaats zou rroeten 

vinden zijn plaats zou rroeten hebben in het reglerrent en dat de uitwerking 

daarvan natuurlijk door elke vergadering afzonderlijk dan kan worden gedaano 



Dank Uo 

Mijnheer neijeraano 
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De oprerking van de heer Joekes dat het algeneen geregeld zou rroeten worden 

daar sluit ik ne graag bij aano Behotrlens misschien voor de gerreenteradeno 

Airsterdam is niet helemaal vergelijkbaar rret Katwoude, maar voor de geneente

raad is het al in zeker opzicht aan de betrokken ledenvergadering overgelateno 

Maar overigens denk ik zeker als je het niet alleen tot de finalevergadering 

beperkt maar ook voor de voorafgaande en daar is alles voor te zeggen lijkt ne 

dat een algenene regeling gewenst is. Wat de partijraad betreft begrijp ik niet 

helemaal de band zal wel wat kakafonisch zijn geweest, maar de notie van Zeeland 

was heel duidelijk punt 3 o 2 oS o schra:wen en die is rret zeer ruirre rreerderheid 

aangenoneno Maar dat daargelateno Is de uitsluiting van deelneming aan de kandi

daatstelling niet conpleet rret het bijwonen van vergaderingeno Een tweede deel 

is het deelnerren aan de vooroereiden van vergaderingen aan de procedures 11 aan 

de advisering en ik neem aan bij gebrek van het tegendeel verrreld te zijn dat 

toch kandidaten die deelnenen aan de race om op de lijst te korren niet tevens 

ook in de gelegenheid gesteld zotrlen blijven worden om volledig nee te doen aan 

alle voomereidingen terzaken en in zoverre hoop ik dus dat de uitsluiting van 

deelneming voor dat deel gewoon blijft in de gedachte van de REX:: zoals die tot 

nu toe iso 

Mijnheer vd Berg o 

Voorzitter allerleerst over het punt van een generale regelingo Er is in deze 

algenene vergadering 14 dagen geleden bij het punt regelgeving is aanvaard 

dat er naar gekeken zal worden door de algeneen secretaris of niet op een neer 

gedifferentieerde wijze regelgeving binnen onze partij zou kurmen worden aangepakt 

Om mat de heer Meijeraan te spreken Airsterdam niet hetzelfde is als Katwoude en 

zo zijn neer voomeelden te geveno In dat kader is het ook zo dat rren zich kan 

afvragen of de hele verkiezing van leden van provinciale staten in de provincie 

Flevoland zich wellicht toch niet wat ondersdl.eidt tegen een wat andere achter

grond wordt aangebracht als dat het rroet gebeuren binnen bijvoorbeeld Noord 

Brabanto Zo zijn neer voorbeelden te geveno Wat is nu rret 3o5 bedoeldo Er is 

bedoeld dat het hoogste orgaan wat verantwoordelijk is voor de kandidaatstelling 

voor enig lichaam dat dat orgaan allereerst de beslissing neemt of rren een 

rrogelijkheid A zal volgen of een nogelijkheid Bo En dan zou het kunnen zijn 

als rren dat nu vastlegt in een generale regeling dat bijvoorbeeld altijd ik 

geef maar een voorbeeld dat er bijvoorbeeld altijd alle kandidaten overal 
bij zullen zijn dat zou best eens kunnen zijn dat het de ene keer heel wel 

kan namelijk in die 4 jaaro 
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En dat het de volgende r;eriode om welke reden dan ook of dat er zich van alles 

heeft voorgedaan het wel eens niet zou kurmeno En dan is dat hoogste orgaan 

is bevoegd om op dat norrent te zeggen dit keer willen wij de kandidaten er 

niet bij hebbeno Dat is de opvatting die aan 3o2o5 ten grondslag ligt. Het 

orgaan dat dus in laatste instantie verantwoordelijk is voor het hele doen en 

lateno Neemt dus ook de allerleerste beslissing wij willen kandidaten emij 

hebben in het geheel van onze beraadslagingen of we willen die kandidaten er 

niet bij hebbeno En niet alleen bij geneenteraden, maar in het geheel van de 

partij o Dus nog een voo:rbeeld, de tweede kaner dat is heel duidelijk de algenene 

vergadering heeft zidl daarover uit te spreken of kandidaten emij zullen zijno 

En als kandidaten erl>ij zullen zijn dan betekent dat in de hele p:rocedureo 

Want de algenene vergadering neemt dat besluit en zoals het dan ook statutair 

verplicht is dan hebben allen naar die algenene vergadering te luisteren dus dan 

wordt dat besluit gevolgd tot in de onderste geledingen toeo Maar in de provincie 

zuid Holland kan rren zidl zeer wel indenken dat de centrale vergadering van de 

provinciescentrale dat die het besluit neemt dat voor de statenvergadering van 

zuid Holland deze regeling anders zal luideno Die zal luiden enz. enz o 

Dan is dat r:er conpetentie van de centrale vergadering van Zuid Holland om te 

doen en te lateno Dat is een stukje deregulering in het geheel, maar het is veel 

neero Het is de besluitnogelijkheid daar laten liggen waar die irxlerdaad dan 

behoort om::lat .rren tenslotte daar in zuid Holland weet hce dat noet je tenminste 

aannerren hoe de eigen boontjes gedopt neeten wordeno En hetzelfde geldt voor elk 

ander voorl>eeld dat gegeven kan worden in deze o Dat is de achtergrondo 

Joekeso 

Geleidelijkheid is het woordo Ik denk ook niet dat wij verlangen dat van de 

ene verkiezing op de andere ineens twee heel lagen die potdicht waren allemaal 

or;en zullen springeno Ik vind het de toelichting van de algeneen secretaris 

zoals altijd logisch en consistent maar een beetje angstvalliga Wat is er 

tegeno Ik dur f zelfs te zeggen wat heeft rren eigenlijk te verbergene En voor 

de volledigheid aanknor;end bij de heer ~ijeraan die mij bijviel naruurlijk hebben 

wij niet het oog daarl>ij op de voorl>ereidende vergadering op de bestuursvergaderi~ 
maar op de ene beslissende vergadering op dat niveau van afdeling van kaner

centrale etco etco U kent nu ons standpunt wij bevelen dat hartelijk in uw 

belangstelling aan. 

Wijzenbeek a 

Ja als de heer Joekes hier als koe gesproken heeft weet ik niet of ik nu als kalf 

moet spreken maar ik ben het alweer net hem eens o 
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Dus dat wordt verontrustend voor hemo Ik vind dat er een algenene regeling dient 

te zijn, want op het norrent dat u de nogelijkheid OJ;en laat voor de ere verga

dering wel en voor de andere vergadering niet wordt op zichzelf al het debat 

of de vergadering al dan niet openbaar rroet zijn kan en zal in vele gevallen 

onverkwikkelijke affaire kunnen wordeno Ik vind dat deze partij volwassen genoeg 

is en zo langzanerhand open genoeg is om de kandidaten bij de vergadering waar 

het hen betreft aa.rMezig te laten zijno Want we hebben al die voorbeelden in alle 

afgeloJ;en jaren en alle algenere vergadering al uit en ter na behandeld waarom 

vriendirmen wel en zusters niet en noeders wel en d.odlters niet en zo zijn 

er allemaal voorbeelden te noeneno Laten we het naar gewoon open doeno 

De Haze Winkel.nan. 

Ja voorzitter ik dacht niet dat we hier verder over noesten discussieren a 

Er is helemaal geen arrendenent neer op dit norrent aan de orde dus we .praten 

volstrekt in het vage en we zouden gewoon door rroeten gaano 

Ik ben het eens net uw suggectieo Toch heb ik de discussie even laten loJ;en 

om:lat hier ~ennelijk toch een punt aan de orde is waar nog niet een heel 

duidelijke ooncensus over bestaat en dat betekent dus dat het hoofdbestuur 

gehouden is om bij het naken van voorstellen naar de algenere vergadering tot 

wijziging van de reglenenten op de kandidaatstelling een en ander nog eens 

een keer goed te oveJ:Wegeno 

Nogal een forse oonclusieo Er is geen arrenderrent neer ingediend, de algeneen 

secretaris die heeft de vergadering overtuigdo Er zijn twee leden die in 

vertegenwoordigende licharren zitten die hebben daar wat over gesprokeno UW 

oonclusie vind ik een wat vergaande dat u dan zegt we noeten dat nog eens her 

ove:rwegeno Ik denk dat er gewoon het standpunt van het hoofdbestuur rroeten volgen 

dat de vergadering dat wilo En de:rhalve zijn noties die er nog waren ingetrokk.eno 

Ja is iedereen het da.anree eenso 

Ja voorzitter als hoofdbestuurslid kwam ik narrelijk eigenlijk vragen wat ik 

straks rroet gaan zitten overwegeno Maar de heer de Haze Winkel.nan heeft wat 

dat betreft al precies vel:\'JOOrd wat bij mij ook grote vraagtekens opriepo 

Ik vind het prima wat de heer Joekes zegto Ik vind het prima wat de heer 

Wijzenbeek zegt, naar daar kunnen wij op dit nonent niks nee, want er is niks 

waar wij over rroeten besluiten op dat ptmto Dus ik zou u eigenlijk willen 
vragen om toch te blijven bij de arrendenenten die ingediend zijno En bij het 
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Dan gaan we snel over naar 3o2.6o Stemrecht in de centrale vergaderingen en 

algereene vergaderingene Daar zijn een viertal noties ingediend die niet allenaal 

van dezelfde orde zijno Er is er een over de plaats van vergaderen die zal ik 

uiteindelijk pas aan de orde stelleno Afdeling Ruurlo is tegen de suggesties 

die gedaan worden. En de ondercentrale Oost Achterhoek ook en de afdeling Sneek 

wenst de bestaande beperkingen te handhavenó 

Mijnheer vd Berg 

Dank u voorzitter ik heb geen behoefte aan een toelichtinga 

Wie wenst verder nog het woord te voeren. 

SWinning ondercentrale Oost Achterhoek en afdeling Ruurloo Wij zijn tegen 

deze wijziging oorlat wij vinden dat hierrree de kleinere afdelingen dan toch 

wel erg in een benadeelde p::>Sitie karen te staano Zij zijn niet altijd 

bij machte om op algenene vergadering acte de presence te geven en zij 

geven dan toch hun vertrot~en aan een vertegerMoordiger van of zei het een 

andere a,fdeling maar in het geval als bij de ondercentrale Oost Achterhoek 

vaak bij een vertegerMoordiger van de ondercentralee En ik denk dat wij dat 

noeten respecteren en dat wij anders de besluitvorming van deze afdelingen ernstig 

teleurstellen a 

Soesto 

Mijn vraag is waarom de notie Deventer toch niet in eerste instantie aan de 

orde komt oorlat dat waarschijnlijk toch wel de besluitvorming beinvloedt om 

de eenvoudige reden dat m:x:::ht de vergadering beslui ten op een gegeven narent 

centraal te noeten vergaderen dan valt misschien een heel groot bezwaar weg 

van de kleine afdeling wat reistijd en financien betrefto 

Ja misschien hebt uwel gelijk., dat zou best kunnen ik weet het nieto Wenst er 

verder nog iemand over dit punt te sprekeno Dan denk ik als ik nou deze intentie 

hoor dat ik dan toch maar eerst die notie van de afdeling Deventer aan de orde 

stelo Die notie hebben we overgenaren dat is heel fijno Dan gaan we dus 
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Over die kandjdaatstelling. Dat betekent dus altijd de jaa:rbeurso Dan hebben 

we de afdeling Ruurlo en de afdeling de onderoontrale Oost Achterhoek die zijn 

tegeno Ik wil deze notie thans graag in stenming brengene Rood voor, tegeno 

Geel voor, tegeno Groen voor, tegenoEr klopt iets niet even ovemieuw o 

De notie van de afdeling Ruurloo die zich dus heel duidelijk uitspreekt tegen 

het voorstel wil ik nog even in stenming brengene Rood voor deze notie, tegeno 

Geel voor, tegeno Groen voorv tegeno 

Die is veiWorpen en ik denk dan dat dan ook autanatisch de notie van de 

afdeling Sneek verworpen ise Dat bent u waarsmijnlijk wel net mij eenso 

Dan ik 

.Meijeraano 

Ik dacht dat het advies was dat punt 3o2o6o ook door het hoofdbestuur in hoofd

zaak was ingetrokkeno Dat dus de bestaande sterrn::'échtoverdracht net de beperking 

daarvan gehandhaafd bleef ik heb de notie vanRuurlooen Oost Achterhoek ook niet 

begrepen naar ik dacht ach dat is niet erg want u heeft Sneek overgeiDIIEn om:lat 

u er al aan voldaan hado Als u bij dat punt blijft dan zijn we precies goed 

dacht iko 

N:>u of we daar nou helenaal letterlijk aan voldaan hebbene 

vd Bergo 

Neeo 

Er staat nanelijk bij de rotivering van het hoofdbestuur echter zal wel een 

afdeling ten alle tijden vergader dienen te hebben wil er sprake zijn van een 

needoen in de verdere besluitvonningo Dat is nou net niet helenaal wat hier 

staat in de notie van de afdeling Sneeko Tenzij ik helenaal in de war beno 

vd Bergo 

U zegt het juist dat is heel goede 

Ik begrijp het niet heletraalo Wat wij wouden zeggen is dat de kleine afdelingen 

in ieder geval een ledenvergadering per afdeling neeten hebben gehouden zodat 

er iemand de nening van de afdelingen hoo klein dat aantal nensen daar dan ook 

van zijn kan overorengen in de centralevergadering en zo gaat geldt dat verder 

ooko Dus er neeten wel de kleine vergaderingen gehotrlen worden. Maar je kunt 

niet veiWachten dat elke kleine afdeling naar een landelijke vergadering gaato 



Meijeraane 
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Dat is dan toch ook zoals het hoofdbestuur 3., 2 e 6 e heeft voor een klein deeltje 

overgenerren dat is toch dezelfde intentieo En dan zitten we daar dus toch opo 

Behoud van de stenoverdracht net de beperking zoals ze nu zijn en een zekere 

toep:; i tsing een zekere als rren dat hebben wil oontrole op dat feit of die 

afdelingsafgevaardigden wel netjes zijn aangewezene Maar dan zit u op dezelfde 

lijne En is de oorspronkelijke 3o2e6o voor een groot deel van de baano 

Nee dat 3o2o6 is wel van de baan, maar het hoofdbestuur zegt er wel iets bijo 

Echter wel zal een afdeling ten alle tijden vergader dienen te hebben wil er 

sprake zijn van een verder needoen in de verdere besluitvorming dat is de 

essentie waar het om gaato Jae 

Door het ve:r.werpen van de notie om 3., 2., 6 o helenaal van de baan te houden 

blijft dit voorstel van het hoofdbestuur natuurlijk wel helenaal overeind staano 

Ja va>rzitter nevrouw Reesink uit de Bilto 

Het klopt wat u zegt Sneek zegt ook in zijn notie van de afdelingen rroeten wel 

een vergadering gehouden - houden om teneinde nee te doen in die besluitvorming o 

Dat is exact wat sneek zegt dus we zijn het erover eens en u heeft hem aange-

nonene 

Sneek zegt nog Il.'eer narrelijk afdelingen die niet op de betreffende Kevergadering

en zijn geweest dat zegt Sneek er nog eens een keertje bij o 

Als die afdelingen niet zelf een ledenvergadering gehouden hebben binnen hun 

afdeling en ze konen niet op de Kevergadering worden ze uitgeslotene Is toch 

terechte Dankurmen ze toch niet afgevaardigden van de afdeling zijn als hun 

afdeling geen ledenvergadering heeft. Dus zijn ze daar ook niet benoenrlo 

Dat is juist maar u stelt er nog een tweede va>:r.waarde aan dat als ze bovendien 

dan niet op de Kevergadering konen dat ze dan ook zijn uitgeslotene Zo heb ik 

het al thans verstaane 

De overdracht van stemren naar de landelijke vergadering kan alleen gebeuren 

als die afdeling op de Kevergadering wel aanwezig geweest ise 

Mijnheer vd Berge 

Ik word er helemaal enotioneel vano Nee dat hoeft natuurlijk helenaal niet 

want de stenoverdracht die is van de ene afgevaardigde naar de andere afge

vaardigdee 
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En of die dat nou precies doet op de centrale vergadering van de kaliercentrale 

onrlat ze elkaar daar ontrcoeten of dat het op een andere wijze geschiedo 

Nou ik denk dat het in de rreeste gevallen op een andere wijze geschiedt maar 

goed dat speelt hier toch geen roL Dus dat is geen voo:rwaardeu- wat anders is 

als ik dan tcx::h daarin iets kan zeggen houdt het ook in als een afdeling 

heeft vergadert en heeft afgevaardigde aangewezen dat dat dan geldt voor de 

hele verdere voortgang in de besluitvorminga Want een Z aantal keren konen 

afgevaardirod ...... n rrg b~ je"n iro de '"'rcY"ed"re"' o Niet alleen bij een centrale 

vergadering o ~ hehben tenslotte ook afgevaardigden op een algenene vergadering o 

En dat hoeven helemaal niet dezelfde afgevaardigden te zijn die naar de centrale 

vergadering afreizen als degen die afreizen in de richting van die beroenrle 

Centrale vergadering in het midden des lands o 

Ik hoop dat het nu allemaal duidelijk iso Dat betekent in"..,; j,.., opinie dat het 

standpunt van het hoofdbestunr dan dus het standpunt is gaan wordene Fen 

afdaling zal ten alle tijden te dien moeten hebben vergaderd wil er sprake 

zijn van een needoen in die verdere besluitvomd.ngo Dat heeft mijnheer vd Berg 

nog eens even heel uitdrukkelijk beklemtoonde Dan krijgen we overgaande naar 

het volgende punt 3o2o 7 daar zijn geen noties over ingedierrlo Dat is dus 

verder conform het standpunt van het hoofdbestuur en de REX:. overnerreno 3o2o 7 o2o 

heeft betrekking over de wijze van stemren om tot besluit te konen, maar daar 

is een notie over ingediend van .de afdeling Sneeko Nanelijk op blz 430 die 

zegt dat de bestaande bepalingen moeten worden gehandhaafde Afdeling Sneek daar 

nog iets overo Uitgezonderd het advies afschaffen lotinga 

Is reeds door het hoofdbestuur overgen.orcen dus daar heef ik 'Verder niet over 

te zeggeno 

Dan 3o2o8 de groslijsta Daar hebben we weer een afdeling Sneek bestaande 

irrlelingen groslijst handhaveno Die is ontraden. 

vd Berg 

En wel onrlat het hoofdbestuur het unaniem eens was inzake de voorstelling van 

zaken zoals die is gegeven in het REX: rapporto Want in het REerapport wordt 

teniet gedaan de nogelijkheid van die gesplitste groslijst zoals we die dus afgel 

pen keer hebben gebruikto En als het gaat om de evaluatie ik weet dat er leden 

van de reglenenten evaluatieconmissie hier a.am~ezig is o Misschien goed voor

zitter als ik een suggestie nag doen om hen het woord te geven om nog eens aan 

te geven als het dan om evaluatie gaat wat er natuurlijk gebeurd is in het 

lando 
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Men heeft een zeer ingewikkelde groslijst gekregen en nen heeft vaak niet 

door gehad waar nen in deze dan m-e bezig was u want wat in die groslijst reeds 

een rangtelling aanwezig was etc etc dat heeft vele toen toch verrast en ik 

denk dat dat ook blijft verrassen" En vandaar dat het hoofdbestuur heeft gezegd 

wij nerren de gedachte van de REX: nenen wij over. 

Mijnheer de voorzitter bij de oude indeling heeft onze secretaris zich een 

beetje vergist dat is natuurlijk niet de oude indeling naar de voorvorige 

indeling die bedoeld wordt en dat bevrodert dus de leefbaarlleid van dit 

amendenent niete Ik maak daarvoor mijn verontschuldigingene Het tweede deel 

van het amendenent deel C van· de groslijst dient te vervallen dat blijkt 

dus vanzelf en deel 3 is ook al eerder ter sprake geweest het is eigenlijk 

weer bij elkaar gevat wat wij ervan dachten" Maar. dat van die oude indeling 

is dus onze fout geweesto 

De nntie bestaat niet neer dat begrijp ik er tenminste uit" 

Meijeraano 

Ja ik was eigenlijk benieuwd voorzitter of een van de leden van de REX: de 

uitnodiging van de secretaris overnam daar was ik erg benieuwd naaro Nu dat 

nog niet gebeurd is wil ik wel van de andere kant wat aan de evaluatie oprerkeno 

De secretaris stelt dat de vorige keer de eerste keer dat dat gebeurd is 

die indeling in rangorde ~ kanercentrale verwondering P onbegrip zou 

hebben gewekto Het zou toch prettig zijn om daar iets neer kwantitatief van te 

weten, want gezien de presentaties van de nurmer 1 en 2 die in den lande 

heeft plaats gevonden denk ik dat dergelijke misverstanden toch snel uit de 

weg geholpen zouden hebben kunnen zijne En als je diezelfde procedure handhaaft 

dat die misverstanden niet neer voorkarene Er zat een bezwaar in aan die 

rangschikking dat je net de nurmers 2 wat in de prcblenen kwam, naar overigens 

neem ik aan dat de REx:: nede gezien de waslijst van historische gegevens die in 

het rapport staat en die dus naar ik aanneem allemaal gelezen hebben ook aandacht 

heeft besteed aan de reden waarom die rangschikking per kaliercentrale is 

opgenomm en dat was nou juist de strekking van die info:rmatie aan de leden

vergaderingene Een punt waar in het algeneen hier de vergadering zich nee akkoord 

heeft verklaard onder A3 e Verstrekking van info:rmatie aan de ledenvergaderingen 

op het nnnent dat de groslijst rondgaat op een IIOIIellt dat de ledenvergaderingen 

hun keuzenneten gaan makeno Info:rmatie doordat ~ kaliercentrale de dem;x::ratische 
centralevergadering een rangorde, een soort aanbeveling heeft vastgesteld voor de 
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verschillende kandidaten in plaats van wat a.rrlers gebeurt dat kamercentrale

bestuur of voorzitters bepaaldenensen gaan prenoten voordat daar een denocra

tisdle uitspraak over iso Ik dacht dat da+- elerceht belangrijk was geweest bij 

het inbrengen van deze gedachte in de bestaande reglenenten en het zou 

interessant zijn om van de heer vd Berg die zeMel in de comni.ssie KTA als REC 

zat nader te vernen:en waarom dat idee dan zo falikant de mist in zou zijn 

gegaan dat het rroet worden opgeheveno 

Mijnheer vd Berge 

Die infonnatieverstrekking die dan viordt beoogd wordt daar helemaal niet dcx::>r 

bevorderde Voor het gewone lid Hat nièt precies in de kern van alles zit en 

leest een groslijst in vrijheid en democratie neestal wordt daar de groslijst 

in gepubliceerde Voor dat gewone lid is het onbegrijpelijk dat hij :pmt 1 het 

niet alfabetisch kan vindene Punt 2 dat hij een duidelijke bedoeling rroet 

gaan lezen in een groslijst. En dan.kamt dus oOk het elenent groslijst in een 

vreerrrl daglicht te staan, want een groslijst gaat dan bijna iets worden als een 

kandidatenlijst en dat is nou juist de bedoeling van een groslijst nieto Het 

is het verzamelen der gegevens o En wij doen dit ·in dit land van A tot en net zo 

In andere landen weer anders naar in dit land doet nen het van A tot en net Z 

en zo werkt dat sedert jaar en dag o En dat heeft ·de REC zoals ik het ternninste 

begrepen heb op zich in laten werken en is tot die conclusie gekarena 

Goed ik stel u voor deze discussie verder te sluiten en over te gaan naar punt 3ö2 

9 die overigens ook over die verplichting tot infonna+-ieverstrekking gaato 

De afdeling Sneek he:=>ft een notie ingedierrl waarin staat dat de verplichting 

tot andere infonnatieverstrekking als slechts de gegevens van de g:>gevensfo:rnulie:r 

in de reglenenten dient te worden opgenorreno · Tk denk dat de notie volstrekt 

duidelijk is o De heer vd Berg nog o 

Nee want we hebben een toelichting gegeven voorzitter en het hoofdbestuur 

beraadt zich nog op de wijze waarop infonnatieverstrekking tot stand rroet 

koneno 

Afdeling Sneek handhaaft de notie o 

Wij wachten gra~g dat beraadslagen afo 

Dank u welo 
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Wij zouden toch een warm pleidooi willen houden voor de ondersteuning van de 

rrotie van de afdeling Sreeko Oirlat wij het idee hebben dat er op zich 

toch dringend behoefte is aan een dergelijke regeling orrrlat er bij vorige 

procedures rrondelinge adviezen "~Nerden verstrekt die niet in alle gevallen 

volledig objectief wareno Daar doelt denk ik het raF-POrt van de ROC ook 

op en wij zomen willen vragen of er in ieder geval toch goed gekeken kan 

worden naar een schriftelijke procedure o 

Dank u wel, ~ de afdeling Sneek. heeft de notie denk ik aangehoudeno 

Of houden de rrotie aan en de afdeling Sneek wacht de beraadslagingenvan 

het hoofdbestuur heb ik begreten vol belangstelling af o 

Dan kunnen we .overgaan naar punt 3 o 3 o 1 o 1 o ook weer een . heel stel vergis

bepa.lingeno Het gaat àan over de verkiezingen voor europees :pa.rlenent en 

dergelijke die een nadere uitwerking geveno Verkiezingsraad cq kandidaatstel

lingsraad daar zegt het hoofdbestuur nog geen beslissing in verband net de 

onbekendheid voorstellen inzake hervorining van de :pa.rtijo Het is zo dat 

wij vorige week vrijdagnorgen net narre in algenene zin daar al over gesproken 

hebben en wij hebben gezegd dat daar toch nadere voorstellen op zullen konen. 

Die zullen àan beschreven worden in de algereene vergadering van januari 89 o 

Diezelfde algenene vergadering waarin dus ook de wijzigingen in de kandidaat

stellingsreglenenten aan de orde zullen zijn en ik denk dus dat ik u inderdaad 

noet aanradenanten aanzien van dit punt nog verder geen beslissingen te nenenc 

Ntet naar ik zeg dus àan ook naar de richting van de afdeling Sneek zou de 

afdeling Sneek bereid zijn om zich an zijn rrotie aan te houdeno 

Wij hebben heel veel vertrouwen in het hoofdbestuur en we zullen hier gaarne 

op ingaano 

Dank u zeer nevrouwo Dan hebben 3ololo2 dat is het technisch advieso De afdeling 

den Haag vraagt in dit geval ook an een geen beslissing te neneno Ik denk dat 

de afdeling den Haag oog een toelichting wil geveno Ik denk het nieto Ik denk 

dat de afdeling den Haag wel gelijk heeft om:lat naar mijn gevoel ook een 

technisch advies die verkiezingsraad of hoe die raad ook heten mag daar een rol 

in speeltc 

De heer vd Berg o 
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Dan gaan we over naar 3o3o2o dan krijgen we bij een aanvulling net betrekking 

tot de betekenis van de noddennanlijsten veiWOOrd in een notie van de afdeling 

Sneek o Dat heeft betrekking op 3 o 3 o 2 en 3.; 3 o 2 is voor B overoenen net 

de beslispunten zoals die door de partijraad zijn veiWOOrdo Dat hebben we 

dus gedaan, naar de afdeling Sneek heeft daar nog een aanvulling bij o 

Afde 1 ing Sneek nog een nadere toelichting o · 

Dat is dus notie 552 op bladzijde 435 o 

Mijnheer de voorzitter het is geloof ik heel belangrijk dat er een besluit 

genenen wordt wie nou de belangrijkste in de partij is. De afdelingen of de 

kanercentraleso Wij denken dat als de afdelingen het belangrijkst zijn onze 

notie rroet worden aangel"l<:Xleno U zegt de verantwoordelijkheid van de kaner

centrales voor de afdelingeno Wij vinden dat de afdelingen degene zijn waar 

het vanuit rroet gaan waar de basis ligt en dat de :rracht van die basis de 

:rracht die over het algeneen netnonden via publiciteit zo beleden wordt 

inderdaad geeffectueerd kan worden als deze notie wordt aangenorreno 

Mijnheer vd Bergo 

Het merkwaardige is dat het advies van het hoofdbestuur ik denk dat er misschien 

dan toch even langs elkaar heen is geredeneerd juist die bestuurlijke verantwoor

delijkheid legt bij het kanercentralebestuur en dus zegt hij gaat uit van het 

advieso Want wat ligt narrelijk nu bij die centralevergaderingo Wat ligt daat 

ter tafel en wat ligt er onder dat stuka Dat is de essentie van het ve:rhaalo 

Het kanercentralebestuur naakt zijn eigen ontwerp en dat doet het ten grondslag 

van de zeg nou naar de noddermanlijsten die er dan verder zijn geweest", naar we 

krijgen dan venvarring even in het ve:rhaal want je hebt in wezen dan twee soort

en rrodderrranlijsten, naar goed, de afdelingen in dat geheel bij de kanercentrale 

daar gebeurt ook wat nee :rret die lijsteno En de kaTiercentrale ziet daar wat uito 

Maar watis het ontwerp dat aan alles ten grondslag ligt dat is het ontwerp 

van het kanercentralebestuur o Dat advies o 

Ja ik weet niet of misschien heb ik de afdeling Sneek anders begrepen o 

Maar ik heb begrepen dat de afdeling qneek zegt kijk je zit :rret een kaner

centrale en al die afdelingen die geven een rrooie volg voorkeurslijstje af en 

dat gaat '"'er kaTiercentrale genodd.erd worden, gerrodde:r:m:md worden en dat is het 

dano Ik heb de afdeling Sneek zo begrepen dat de afd.elilig Sneek zegt de Modder

Iranlijst die eeper kaTiercentrale wordt opgesteld is gelijkertijd de advieslijsta 



Band 3 

Blad 45 

van de kareercentralee Het is niet zo dat er een noddenranlijst is van de kaner

centrale op basis van alle lijsten van de afdelingen en dat vervolgens op basis vR 
die noddennanlijst de kanercentrale een eigen advieslijst doorstuurto Die .dus 

afwijkingen kan vertonen van de rroddermanlijste ~t andere woorden de MJàderman 

lijst is dwingend voor noet dwingend worden voorgeschreven 

Dat is wat de afdeling Sneek wil a 

Ja de noddermanlijst noet zoals _die wordt opgesteld op basis van alle lijsten 

van de afdelingen die is tegelijkertijd advieslijst van de kanercentrale en die 

wordt dus doorgestuurde 

Meijeraano 

Als dat de bedoeling was voorzitter van de afdeling Sneek heb ik het verkeerd 

begrepen, maar dan zou je helemaal geen kanercentralevergadering hoeven te 

houdene Ik denk dat er een ander psychologisch verschil iso Het kareercentrale

bestuur maakt een advies e En heeft op het ogenblik de verplichting om de 

noddermanlijst zal ik hem maar neerren van de afdelingen daarbij over te leggen. 

Ik weet niet in hoeveel van de 19 karrercentrales dat niet is gebeurd 17 maar in 

een betrekkelijk aantal karrerCentrales is dat niet gebeurde ~n gaf het KC 

bestuursadvies en dat was de basis om in de vergadering te gaan beraadslagene 

Dan zou de afdeling zelfs bij kunnen zijn~ Maar psychologisch is er natuurlijk iet 

anders en iets dwingender om de basis de voorkeur te geven dat er beraadslaagd 

wordt aan de hand van de noddermanlijsten van de afdelingene Dan zullen die ook 

eerder in de kaliercentrales beschikbaar gesteld noeten wordene En dan kan dus het 

KCbestuur voorstellen om in plaats V?li1 nunner 3 van de gezarrenlijke noddenran

lijst ierrand anders te nenen maar nen begint te beraadslagen op basis van een 

stuk dat er dan ook noet zijne En ik geloof als ik Sneek zo zou noeten interpre

teren dat dat dan een heel zinnige oplossing zou zijn om niet de noddenranlijst 

van de afdelingen als het ware helemaal opzij te kurmen schuiven wat in een 

aantal kareercentrales de vorige keer :i,s gebeurdo 

Ja ik noet u eerlijk zeggen dat ik de teksten die voorliggen altijd zo begrepen 

heb dat inderdaad de afdelingen een naken lijsten van de door de afdelingen 

gewenste volgorde o Die _worden dan door kareercentraleni veau · genoddernando 

Het is heel duidelijk dat een dergelijke noddermanlijst wordt nedegedeeld aan 

de karrercentralevergadering die bestaat uit de afgevaardigde van de afdelingene 

Daarnaast ligt er onder cmstandigheden een advies van het karrercentralebestuur 

wat aangeeft op welke wijze zij adviseren af te wijken van de noddermanlijst. 
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Jk denk dat daar helenaal verder geen discussie over hoeft te zijno Dat is 

een heel cleane duidelijke· procedure. Alleen de afdeling Sreek daarvan 

vernoedde ik die dus wat anders wil en het inderdaad zegt ree die noddernanlijst 

dat is de lijsto 

Nee ik heb net gehoord dat dat niet waar iso De vertolking van de heer Meijeraan 

is oorrecto Zoals u het gesteld hebt is zeer oorrecto En als elke kanercentrale 

dat in de toekomst altijd doet zal er nooit neer onduidelijkheid zijn., 

Dan zijn we denk ik darces en heren het daarover eens en dat betekent" 

De Haze Winkelman"' 

Ja voorzitter dan komt er dus op neer zoals wij dan rm dreigen te gaan besluiten 

dat vergaderd wordt aan de harid van de m:xldenranlijst en 'dat het karrercentrale 

bestuur zijn advieslijst daar waar het afwijkt rroet gaan inzetten" Zo zou het 

dan gaan is dat juisto 

Ik denk niet dat u rroet spreken over inzetten" Het is volstrekt duidelijk dat 

nanelijk door het hoofdbestuur is geschreven maar daar wordt dan gesproken 

over ontraden in een bepaalde positie 11 het is volstrekt duidelijk dat als er 

gesproken wordt over het feit dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het 

KCbestuur in zijn ontwerp opti.rraal tot uitdrukking kan korren dat dat tevens 

inhoudt die bestuurlijke verantwoordelijkheid dat het kanercentralebestuur 

heel duidelijk aangeeft waarom nen op onderdelen van die noddermanlijst afwijkt., 

Arrlers is dat geen bestuurlijke verantwoordelijkheid" 

Voorzitter ik denk dat toch van belang is dat er een duidelijke uitspraak 

komt" In ieder geval is dat ook van belang als straks als we een reglenent 

net elkaar rroeten gaan vaststellen dat nanelijk nu het geval is op dit m::ment 

dat is als de vergadering daartoe besluit dan wordt dus de lijst en dat is op 

dit m::ment de advieslijst voor het bestuur is uitgangspunt voor de stermrl.ng., 

En nen kan dan besluiten dat telkens nadat een plaats aan de orde is geweest 

iedereen een plaatsje opschuift als er een ander gekozen is., Daa:rom is het 

natuurlijk van groot belang dat de algenene vergadering een uitspraak doet 

wie bij de stenming welke lijst je dan rroet hanteren., En ik denk dat daarover 

de discussie gaato Want dat is denk ik het punt waar het om gaat" Iedereen 

is het er denk ik over eens in deze vergadering dat beide lijsten tijdig 

beschikbaar rroeten zijn" Maar aan de hand van welke lijst wordt gesterrrl,. want 

dat is van belang als je besluit dat de kandidaten telkens een plaatsje 

on;:;chuiven nadat er iemand tussen is aekooen., 
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Th. denk dat in het kader van die bestuurlijke verantwoordelijkheid past 

dat gestem:l wordt over het advies van een bestuur o Daar wordt over gestemlo 

En niet over allerlei nogelijke andere dingena Het advies van het bestuur staat 

ter discussie en dat is geen kwestie van je eigen advies inzetten ree dat is 

een kwestie van bestuurlijke vèrantwoordelijkheida Dan denk ik darces en heren 

dat we het da.ai allemaal helemaal nee eens ""ijno En dat betekent dat in feite 

dat de afdeling Sneek een aanleding heeft gegeven tot een discussie die ver

helderend heeft gewerkto Punt 3o3o3o geen Îrotieso 3o3o4o geen m::>tieso 3a3o5 11 

daar zijn weer een aantal m::>tiesf ingediend die zijn overgenoneno 3 o 3 o 6 o, 3 o 3 o 7 o 

3 o 4 o 1 o Dan hebben we 3 o 4 o 2 o van de afdeling Sneeko Dat is op pagina 440 a 

Huidig reglexrent handhaven dat. bevordert de zuivere verhoudingene 

De heer vd Berg. 

Ja ik kijk even naar nevrouw BrOuwera Is hier ook wellicht sprake van de oude 

regeling en dat is dat de regeling voor deze regeling o 

Voorzitter ik interrun:peer misschien ik m::>et het misschien een m::>tie van 

orde noenen, maar ik heb over het voorgaande punt wat er ineens zo srel 

doorgehazrerd wordt een groot vraagtekeno Er waren vier m::>ties die gingen 

over die 5 of ~ kanercentraleso U hebt achter die vier m::>ties gezet dat het 

hoofdbestuur het daar reeds mee eens was o Maar dat was niet waar want in het 

overzicht op blz 32 staat dat het hoofdbéstuur integraal· het REevoorstel had 

overgenenen en dat sprak over 9 KCo 

Maar dat hoeft elkaar niet te scheiden nevrOUN orrrlat datgere wat op blz 32 

staat eerder is opgesteld dan datgene wat is besloten naar aanleiding van de 

m::>tieso 

Dus u bent teruggekenen op het ondersteunen van het REX::voorstel o 

U kunt dat zo forrmilereno · 

Ja nee dan is het mij duidelijk 17 dank u welo 

Maar nu zijn we dus bezig net die 3 o 4 o 2 o en de heer vd Berg had aan nevrouw 

BroUWer gevraagd Of h; e,... oolr we<=>r snralre W"'S V"'n eon S""'ralre Z'"'U knnnon z; jn 

.. 'all een misverstando 

Th. dachi- het nieto 
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Wat ik wel weet is dat deze notie ontraden is o De argurrentatie van de REI: 

is door het hoofdbestuur gehoord de partijraad overgenorre,..,, naar nen heeft mij 

verteld dat het door de partijraad niet behandeld ic:oo 

Nou wordt het erg noeilijke 

Daar kan ik dus niet over oordelen want ik ben geen partijraadsl;du naar ze 

hebben mij neegedeeld ik ben dus '"'E!WOOn afgevaardigde van de afdeling van hoor 

eens dit is niet gebeurd en dan noet je er wat van zeggeno 

Dat is nou juist wel gebeurd, want dat was dat punt '·ra.arbij de veiWarring 

optrad in het kader van al dan niet aanwezigheid van kandidateno 

En dus het is wel behandelde MissChien ook weer niet helenaal over het juiste 

punt naar daar heeft nen toen erover gesprokene Dus dat kan het argunent niet 

zijne Het is voorgekenen bij de partijraad van 28 novenbero 

Ja ik kijk dus vol ve:rwachting e 

Maijeraano 

Voorzitter ik was bij die partijraad toehoorder en ik heb gehoord dat er wel 

over is gesproken of dat nou was bij de andere ve:rwarring of bij deze ver

warring laat ik in het middeno Ik heb gehoord dat er wel over gesproken is 

naar er was geen notie op dit punt ingediend dus er is niet over gesterrd en 

partijraad heeft zich niet uitgepsrokeno Ik dacht dus dat het heel gelukkig 

is dat Sneek nu een notie heeft ingediend want ik kan ne toch die bewoordingen 

van de partijraad niet indekeno Fen van de grote problenen bij net nane ge

aenteraadsverkiezingen is altijd geweest dat bestuursleden van de afdeling 

prebeerde zich via het besttrur tot het zo lang nogelijk in de running te houden 

en in de picture an dan ineens als kandidaat te ontp::>ppen en eerst neegedaan te 

hebben aan het voorbereiden van hun bedje te spreidene Dat heeft ertoe geleid 

om bepaling te reaken over het terugtreden van het bestuursleden wat altijd 

geweest is alleen bij de herziening 1984 in een iets vroeger stadiumo En nu 

komt dat als bestuursonvriendelijk over zegt de ree want juist de bostuursleden 

zijn de vrijwilligers bij uitstek die hun werk om niet verrichtene En er kunnen 

gro+-e problenen staan bij kleinere afdelingen net betrekking tot het opvullen 

van de kandidatenlijsteno Gegeven het feit dat voor de geneenteraad inmiddels 

is afgesprolren dat we verkiesbare en niet verkiesbare plaatsen en verkiesbare 

en niet verkiesbare kandidaten kennen zullen kennen blijven kennen kan dat 
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probleem zich voor het opvullen van de lijs+-en niet voordeene Er is geen enkel 

probleem dat een bestuurslid dat niet verkiesbaar wil zijn op een niet verkies

bare plaats in de huidige of vroegere reglenenten zou rroeten terugtredene 

Fen bestuurslid rroet terugtreden als hij zichzelf oohoog wil werken op een 

vanuit een verkeerde positieo En ik dacht dus dat het zeer nuttig zou zijn als 

de algenene vergadering uitsprak dat bestuursleden zullen rroeten blijven terug

treden als zij net nane gelden dus de gerceenteraden als zij een ve:r.kiesbare 

plaats anbieren en daarvan blijk en kennis hebben gegeven en dat dat bevoogdend 

zou zijn en dat de ledenvergadering zelf corrigerend kan werkeno Dan denk ik 

dat nen teveel waarde hecht aan een oorrectie in een te laag stadiumo 

Mijnheer vd Berge 

Voorzitter het hoofdbestuur is een andere nening toegedaano En je zou het zo kunne 

sanenvatten het hoofdbestuur gaat allerleerst uit van de geoàer troUN handelene 

Uit de huidige reglenenten en dat heeft nen overgenenen van de REI:! spreekt 

inderdaad een zekere bestuursonvriendelijk:heid. Want je naakt de bestuursleden 

in een afdeling, vrijwilligers maak je het extra rroeilijk om aan procedures 

deel te :neneno Laat ik het zo algeneen maar nogen houdeno Zij rroeten erg op 

afstand opereren en het zou kurmen zijn en dat is nog een heel andere zaak dat 

een afdeling werkelijk in een nood zittend weleens een beroep rroet blijven 

doen op iemand die kandidaat is en bestuurslid is om gewoon bestuurder maar te 

blijven onrlat nen zich de luxe niet kan permitteren dat de rran of vroUN het 

bijltje emij neergooito Gegeven dat feit en dat ziet het hoofdbestuur in een 

X aantal situaties zeer zeker in het land voor zich is het ook al een reden om 

te zeggen wees toch vooral voorzichtig om de hoge drerrpels daar rraar allenaal 

aan te brengeno Hoofdbestuur is wel de nenirig toegedaan en daar geef ik dan de 

heer Meijeraan gelijk in dat je natwrlijk niet ongebriedeld in deze kan 

bezig zijno Maar je hoopt dan en je rroet ook wel ve:rwachten dat verstandige 

nensen bijeen zijn om in deze corrigeren te regelene Dat rroet nogelijk zijn 

in onze clube 

Goed ik wil graag deze IIDtie in stenming brengene Motie van Sneek op pagina 

440 voor rcx::rl, tegene Geel vooru tegene Groen voor, tegeno 

Afgewezen, ve:rworpeno Dan krijgen we punt 3e4o3o het overleg net de fraktieso 

Tweetal IIDties o Afdeling Vlaardingen die het hele punt wil schrag;:>en en de afdeli:n 

den Haag die handhaaft de verplichting tot overleg net de fraktiee 

De Haze Winkelrran wilt u daar nog iets over zeggeno 
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Ja voorzitter vroeger waren er in de vorige kandidaatstellingsreglarenten hele 

zware dingen in ZOtlel de geneenteraad als de provinciale staten noesten we 

allanaal vervelende dingen doen waar we gelukkig op terug zijn gekonen 

kandidaatstellingsconmissies, in de staten waren er ook situaties waarbij 

Statenleden er altijd bij zateno Toen hebben wij al indertijd gezegd daar 

zijn we niet zo gelukkig nee maar overleg dat zou je toch noeten voorschrijven 

oorlat je anders heel kwade gezichten kan krijgeno Achteraf dat er dingen 

niet goed net elkaar zijn uitgesprokeno Kortorn eigenlijk vanzelfsprekend 

an goed overleg net elkaar te hebbeno En dan zult u zeggen als dat zo vanzelf" 

sprekend is noet je dat dan nog in het reglenent zetteno Ja oorlat soms dingen 

die niet vanzelfsprekend of die vanzelfsprekend zijn toch niet goed gaan en 

het lijkt ons derhalve dat die verplichting er dan maar in noet kom:mo 

Dank u welo libg andere die het woord hierover wenseno 

Schef.çero 

Ik ben een beetje verbaasd over wat hiet de KC den Haag stelto Dat er sprake 

zou zijn van een verplicht overleg net de fraktieo Zover ik de reglenenten 

ken ben je verplicht te overleggen net de cf'raktievoorzitterso Ieder die 

fraktievoorzitter in die periode ;s geweesto Ik heb geen enkel bezwaar en 

de praktijk zou zijn dat je net de fraktie overlegt maar van een verplicht 

overleg net de fraktie heb ik in de reglenenten niks kunnen vindeno 

Meijeraano 

Ik denk dat de heer vd Berg het evengoed weet als wij want in die 

tijd dadlten ~ nog vrijwel hetzelfde over de karrlidaatstellingsreglenenten 

hebben er saman aardig aan gewerkt om ze in de huidige vonn te krijgeno 

Maar de peetvader van dat kind van destijds is nu wat op andere toer gegaan 

dat terzijdeo Inderdaad staat het op het ogenblik in de reglenenten dat er 

overleg net de fraktie ncxlig is zarrel voor de geneenteraad als net de provinciale 

statenfrak.tieo Waaran is dat erin gek.ooeno Dat zal de heer vd Perg zich ongetwijf

eld ook herinneren oorlat er statenleden, raadsleden bij voorbaat rronddcxxl 

werden gemaakto En het voorschrijven van een verplichting tot overleg betekent 

dat een zitten statenlid en een zittend raadslid zich tijdig kan beroepen 

om in elk geval te worden gehoordo Daarna kan hij altijd zijn conclusies 

trekkenu de eer aan zichzelf houden of ervoor gaan vechten, maar het is niet 

neer dan fatsoenlijk dat je als bestuur bij het prille begin van de kandidaat

stellingsprocedure overleg pleegt net de zittende fraktie om sarren te kijken 
wat de neningen zijno 
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En niet alleen net een fraktievoorzitter net alle respect zijn er allerlei 

liDgelijkheden van gezag en niet gezag van fraktievoorzitters op een bepaald 

nonento Zeker als de herverkiezing aan de orde k.amto Overleg net de fraktie 

stond erin sinds 84-85 en het lijkt mij persoonlijk een zeer goede zaak 

cm dat te handhaven en ik sluit ne dus CXlk gaarne aan bij de voorzitter van 

mijn kaltercentrale o 

Ja ik heb punt 3o4o3o zo begrepen dat er vanuit gegaan wordt dat er een pennanent 

overleg iso Indien mits de bepaling van het huishoudelijk reglenent inzake het 

advieserende lidmaatschap van een lid van de raadsfraktie in het bestuur van de 

afdeling wordt nageleefde Uitgaande van dat standpunt kan je dus zeggen dan 

hoeft er een ander overleg niet dwingend te worden voorgeschrevene De afdeling 

Vlaardingen wil dat hele punt laten vervalleno iemand van de afdeling 

Vlaardingeno Niemando 

Meijeraano 

Heel kort voorzitter mag ik er even op wijzen dat in de REe 3o4o3o gezegd wordt 

ons het gesteld onder 3o4o1 wordt gevolgd maar dat is juist niet gevolgde 

Maar daarnaast wordt er gewezen op het pernanent overleg tussen frakties en 

bestuuro 

Dat is nu niet aan de orde en ik dadl.t dat CXlk de notie den Haag dat niet 

Bedoeldeo Gewoon de huidige bepalingen terzake handhaveno 

Goed ik breng de notie in stenm:ingo Dat is dus in de eerste plaats ja ik denk 

dat Vlaardingen voorgaato Vlaardingen op pagina 442 die willen het hele punt 

sdl.rappeno Motie 614 op pagina 442o Hele punt sdl.rappeno Wie is daar vooro 

Rood voor, tegen o Geel voor, tegeno Groen voor, tegeno Motie van Vlaardingen is 

VeiWorpene Dan de notie van den Haag handhaving verplidl.ting tot overleg · 

net de fraktie a Rood voor, tegeno Geel Mijnheer Ma.ckaay maar we zijn nou aan 

het st:en.neno Punt van orde dat gaat altijd vooro 

Toch een verduidelijkinga Ik denk dat de huidige procedure zo is dat er 

een verplidl.ting van overleg is net de gewezen fraktievoorzitter of de 

gewezen fraktievoorzitterso Zoals het nu in de reglenenten is geregeld ik ben 

zelf voorzitter van de kandidaatsccmnissie geweest voor de geneente leiden, een 

buitengewoon lastige afdeling zoals u weeto Het is inderdaad zo geweest dat 

je overleg vantevoren noest voeren net de gewezen fraktievoorzitter of de 
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De heer vd Berg zegt fraktie" 

Meijeraano 
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Ik ben toevallig geboren Leidenaar voorzitter" Het spijt ne dat ze in de 

zaak betrakken ben dat die afdeling zo lastig is gewordeno Maar net de fraktie 

noet overleg gepleegd worden en in een later stadium heeft de fraktievoorzitter 

bepaalde voorrechten" Maar het gaat hier om de huidige bepaling zoals die sinds 

85 luidt en 1 keer zeMel voor PS als voor GR ook in Leiden hoop ik noet z ijn 

toegepast a 

Nogrnaals de notie van den Haag op pagina 441 nunner 1994 rood voor, tegen" 

Geel voor, tegen" Groen voor tJ tegen" De notie is aangenar~m. Dan kunnen we 

overgaan naar punt 3o4o4o Dat gaat over de besturen van de statencentrales 

en notie van de afdeling Sneek die zegt handhaven van het huidige reglenent 

en een notie van de afdeling Hengelo over de OC .die noeten sarrenvallen net 

de statencentrales a Mijnheer Scheffer" 

Als ik kijk naar uw toelichting voorzitter dan is hier kennelijk een misverstand 

aan de hand" Het is nanelijk zo dat de als uw voorstel hier gevolgd wordt en 

de statencentrale die krijgt een administratieve funktie of hoe ik dat uit 

noet drukken en het werk wordt gedaan door de ondercentrales aldus een soort 

statencentrale dan kan dat alleen als die ondercentrale conguent is net die 

statencentrale" 

Zoals het in uw voorstel staat gaat rren daarvan uit maar dat is in veel gevallen 

niet het gevalo En dan kun je het ook niet zo stellen tenzij je dan natig 

alle ondercentrales conguent naakt net de statencentrales" En dit soort o}:!Ierk

ingen hebben wij hier gemaakto 

Mijnheer vd Bergo 

Ja dit prd::>leem heeft nu dat is voordat of beter gezegd dat is nadat het hele 

stuk tot stand is gekaren een extra dirrenBie gekregen" Vele van u zijn op eniger

lei wijze d.aaroij betrokken geweest of betrokkene Er is sprake van een voorstel 

van de zijde van de regering cm alle gebieden qua kieskringen om die te 

herindelen" Ja zelfs het hele gedachte over kieskringen om die ter discussie 

te stellen in menige kariercentrale 11 nenige provincie is dat ook al onde:rwerp 

van discussie geweest" Hoofdbestuur heeft zich daar ook op beraden, heeft in 

een notitie het een en ander neergelegd" Een notitie vergezeld van een 
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Wat is er aan de hando Het gaat even an die statenkieskringene Die statenkies

kringen dat is nu nog 73 in getal en die worden teruggebracht volgens het 

voorstel kijken of het allemaal gerealiseerd wordt is een tweede maar 

'Worden teruggebracht tot oostreeks 55 o Dat worden dus heel grote gebiedene 

Dat zal als dat werkelijk doorgaat voor onder andere onze partij hele grote 

konsekwentles hebben in het betuurlijk organisatorischee En nu keer ik dan 

even terug naar 3e4e4 en na alees wat daar verband mee houdte Toen het advies 

werd geschreven leefde we ook nog een tijdje eerdere Maar ik zou nu dan kijk 

ik even naar de voorzitter, maar dat doe ik dan zuiver a titre persennel 

de algenene vergadering willen adviseren de zaak aan te houden want ik denk 

dat als we nu een beslissing in dat hele kader van hoe noet dat nou net 

statencentrales en ondercentrales als we dat nu naren zijn we vernoedelijk 

te vroeg en worden we geklopt door de tijd die weldra achter ons aan rent en 

zegt je noet het allemaal anders gaan doene Dus we zouden nu allemaal onszelf 

vernoedelijk helemaal klem gaan zettene 

De afdeling Hengelo is het helenaal net u eens o 

Zijn er nog andere sprekerso Neee Dan betekent het dus dat we dit hele ptmt 

aanhouden 3e4e4e Dan krijgen we 3o4e5e geen notiéSe 

3o4o6e geen notieso 

3e4e7e geen noties en dan tenslotte 3e4e8e waar er.een drietal noties zijno 

Respectievelijk op pagina u s 445, 446, 427 dat is een onderdeel van Ruurloe 

Nou eens even kijken ondercentrale Oost Achterhoek nog een toelichting willen 

geveno 

Voorzitter als wij het goed gelezen hebben dan zou dat betekenen dat de tweede 

alinea een vo:nn van ballotage wordt toegepaste En ik denk dat t•rij binnen een 

liberale partij dat toch "P het laatste in noeten voer""ne l<'n ten aanzien van 

de derde alinea u daartoe zou overwegen dan zijn wij van nening dat dat st:heve 

verhoudingen kan wekkeno De invloed die een aantal nensen dan buiten de geneente 

in andere afdelingen in zoudenkurmen voeren die lijkt ons dan onevenredig groot 

te kunnen zijne Je noet zich voorstellen wanneer· iemand in een geneente A woont 

en een gemeente Been zaak drijft dat zou hij daar zijn invloed ook uit 

kurmen gaan oefenen en dat lijkt ons bijzonder ongewens+ o 

Ik kan even toelichtene Naar mijn nening bent u bezig geweest bij het opstellen 

van die notie op blz 445 net te kijkon naar het REJ:ra:pport en tenminste dat 

denk ik en u heeft niet gekeken naar datgene wat het hoofàbostuur voorstelto 
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Daar zit de discrepantieo En de anendering was uiteluitend op de voorstellen van 

het hoofdbestuur nogelijko Niet op het REerapporto 

l:s dat zo 1 jao Goedo Die notie ; s ingetroklreno lk. neem aan dat de andere noties 

ook kurmen worden ingetrokken en dat betekent dus dat heel 3o4o8 conform het VOO!:"'"" 

stel van het hoofdbestuur wordt afgewezeno Danes en heren we hebben een 

ingewikkelde middag achter de rug. lk. weet niet hoe het u vergaan is, maar ik 

vind dit soort onde:rwerpen altijd bijzonder noeilijko Teneer orrrlat er alleen 

nog maar sprake is hier van feitelijke reglenenteno lk. neem aan dat op basis 

van de beslui tvo:r:ming die we varuniddag hebben gehad het in januari veel eenvoudicfl 

zal lopen als tenminste de algenene vergadering vast blijft houden aan de uitgangs 

punten die vandaag zijn vastgesteldo In elk geval hartelijk dank voor uw nede

werking cm deze vergadering vlot te laten verlopeno Vanavond cm half 8 gaan 

we dus weer verder net de poli tielre neningsvorming half 8 precies liberaal 

bestek tweede rondo lk. wens u een smakelijk eteno 
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Ik heet u darces en heren allemaal hartelijk welkam op dit vervolg van onze 41ste 

algenene vergadering de 78ste in zijn totaliteite Wij gaan vandaag en norgen 

verder praten over het liberaal bestek nadat wij eerder vandaag een aantal 

huishoudelijke zaken hebben afgehandelde Het zou logisch zijn darces en heren 

als ik u zou voorstellen am gelijk maar net de afhandeling van het liberaal 

bestek door te gaane Maar er zijn zo sinds die vorige algenene vergadering 

misschien wat dingen gebeurd waar u misschien enig connentaar op veJ:Wachto 

Ik noet u zeggen dat ik op zichzelf niet zo erg veel behoefte heb aan dat 

connentaar maar ik wil er wel wat over zeggeno Ik heb op de algenene vergadering 

daar 27 en 28 nei in Velthoven een beeldspraak gebruikt een beeldspraak van de 

trein die in 1982 was gaan rijden en in 1986 een onderhoudsbeurt heeft gehado 

En ik heb toen ook tegen u gezegd dat ik er op vertrouwde dat de machinist en 

do staker ervoor zouden zorgen dat die trein zijn einddoel zou kurmen bereikeno 

Dat de raampjes ook dicht bleven en dat de perronchefs zouden zorgen dat die 

trein niet op dood spoor terecht zou karene Ik noet u bekermen dat gedurende 

de weken daarna als .;e zo van buiten naar het gebeuren van die trein kijkt dat 

je dan enige twijfel zou kurmen voelen of die trein nog wel net dezelfde snelheid 

doorreedo Hij reed misschien hier en daar wat langzamer er was misschien af 

en toe een hort of een stoot maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik toch als ik 

nou dat hele schouwspel achteraf bekijk dat ik dan toch wel vertrouwen heb 

dat die trein blijft rijdeno En ik heb dat vertrouwen desteneer nadat de 

constructeur van de trein in Trouw gisterennorgen zijn nening heeft gegeven die 

erop neer kcmt. dat die trein inderdaad moet doorrijdeno Serieus darces en heren 

ik wil er in feite niet al teveel over zeggen, maar laten we wel net ons 

allen constateren dat er nog ongelooflijk veel te doen is in dit lando En dat 

er nog ongelooflijk veel te doen is cm het regeerakkoord uit te voereno 

Laten we eens even kijken naar wat prd:>lenen die op ons af konen. De studie

financiering, de hele operatie Ortu hele operatie Dekker dat zijn grote problenen 

net nane de laatste tweeo Het zijn beleidswendingen die gemaakt worden net 

die van een zeer ingrijpende aardo En de konsekwentles van.die beleidswendingen 

waar wij overigens achter staan ten principale in de zin van er noet op dat 

beleidsterrein iets gebeuren, die konsekwentles kunnen we feitelijk af en toe 

net ons allen niet helanaal overzieno Er zal nog ontzettend veel gediscussieerd 

noeten worden, gesproken noeten wordeno Het betekent ook dat de uitwerking 

van die beleidswending dat die heel zorgvuldig dient te geschiedene Er zal dus 

veel discussie over moeten plaats vindeno En ik denk dat we dan niet in de 

valkuil ons noeten laten vallen of laten dwingen om die discussie dan als spanninc.:; 

tussen coalitiepartners aan te nerkeno Het is lang niet altijd zo dat als 

er gediscussieerd wordt dat dat gelijk spanning noet betekenr.>no 
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Of tegengestelde neningen integendeel. lk den'k- dat een discussie juist over deze 

terreinen juis~ als het gaat over belastin<f'ervo:rming over het veranderen van 

een gezondheidszorgstelsel dat die een uitennate zorgvuldige benadering krijgeno 

En nogmaals èlalres en heren laten wij niet de fout maken om de discussie die 

daanrit volgt dan vervolgens als spanning te presenterene Ik ben ervan overtuigd 

dat wij een goed regeerakkoord hebbene lk ben ervan overtuigd dat het regeerakkoo"''"( 

ook tot 1990 kan \\lOrden uitgevoerde En wellicht zijn er wat butsen en deuken 

geschied en wellicht hebben die norcentaan een zekere invloed op de nenings

vo:rming ook bui ten de kiezers, maar ik ben ervan overtuigd dat dat allemaal 

voomijgaand iso We hebben een goed regeerakkoorde We hebben vertrouwen in de 

coalitieo Wij denken dat wij een goede coalitiepartner en ik denk dat de andere 

coalitiepartner ook ~roet denken dat wij een goede coalitiepartner zijno En 

daaran dames en heren denk ik dat het uitennate goed is dat wij nu gewoon 

doorgaan net de discussie over het liberaal besteko Maar voordat ik dat 

aanstonds officieel aan de orde stel nog een enkel woord over een oprerking die 

mijn goede vriend de voorzitter van het CD.l\ de heer van Velzen heeft genaakt 

op de partijraade Hij heeft daar gezegd dat het CD.l\ helemaal klaar is en 

dat partij van de ameid en VVD koortsachtig aan het zoeken zijn naar hun identi

teite Nu laat ik de opnerking dat het CD.l\ helemaal klaar is voor wat hij is 

maar wij zijn niet koortsachtig aan het zoeken naar onze eigen identiteiten 

dalres en herene Wij hebben een eigen identiteita Die liberale identiteit met een 

eèll duidelijke invulling en heel duidelijke liberale uitgangSpuntene Waar wij 

met elkaar over discussieren is over de eigentijdse vertaling van die principes 

naar de prcblenen in de toekarsta En ik had er behoefte aan om dat toch nog 

even bij u voor te leggena 

En dan zou ik u willen voorstellen om nu over te gaan tot de orde van de dag o 

Danes en heren :nognaal.s heel hartelijk welkoma lk ben blij dat u toch weer 

in grote getalen hier bent om verder te discussieren over het liberaal bestek a 

Niet alle tweede kanerleden, niet alle eerste karterleden zijn era lk heb begrepen 

dat er nog vele zullen koneno Niet alle leden van de verki~zingsprograrrmaconmis

sie zijn er o Er zijn er wel een aantal in elk geval hartelijk welkom aan de 

voorzitter dan de verkiezingsprograrrmacomnissie rrevrouw Toxopeus e lk wil 

u gelijk aankondigen dames en heren en dat zult u mij niet kwalijk nenen dat 

ik dat nu al doe dat u weet ik op 28 mei iets voomij heb ~roeten laten gaana 

En dat betekent dat ik norgenmiddag niet in uw gezelschap zal zijn om:lat ik 

het feitelijk niet op kon brengen en ik denk dat u daar begrip voor heb dat 

de plannen die mijn familie lange tijd vantevoren had genaakt om die te 

bruskeren dus de heer Opstelten zal m:::>rgermd.ddag de vergadering voorzitteno 
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De heer Opstelten en de heer Steenneijer zijn vanavond bij de topkadercursussen 

die ook zijn nonnale doorgang noet vindeno Goed hartelijk welkan ook aan de 

leden van de ccmni.ssie liberaal bestek o Jk hoop dat wij vanavond net u een CTOOe 
discussie zullen hebben, norgen trouwens ook. Rest mij nog aan u voor te stellen 

de leden van het stenbureau die heer Hennans uit Drunen, rrevrouw Scholtens uit 

Ede, de heer de Kup uit Westerschouwen 17 rrevrouw Bos-WJerkan uit Nijkerk en rrevrouw 

Gonda uit Utrecht en de laatste graag als voorzittere U gaat daarnee akkoordo 

Dank u wel o Mag ik dan de ledan van het stenbureau verzoeken om achter de tafel 

plaats te nemeno De heer Geurtsen deelt mij nog nee dat het lid van de conmissie 

mevrouw Blom verlünderd is wegens verolijf in het buitenlando Goed aan de orde 

zijn thans de noties, de notie is t:.haBs aan deorde van het liberaal bestek waar 

een aantal noties zijn ingediendo U ziet de noties thans ''OOr Uo Er zijn 

t-oenevoegd een aantal noties die u daar ook nog genoenrl ziet die blauwe dingen 

wat betekenen dieo Betekent nietso. Die 780, 781 17 782, 783 slaan dus op de 

noties die in behandeling zijn als ik het goed begrepen hebo Goed dankurmen 

wij dus beginnen en dan krijgen we in de eerste plaats te rnaken reet mmrer 2042 

op blz 772o De conmissie schrijft voor aanvaaràeno De positieve invloed wordt 

onderschreveno Mag ik nog even in navolging van varuniddag op dit rro.nent een klein 

procedurevoorstel doen narrelijk dat i- tegen u zeg wenst ienand het woord en als 

dat niet zo is gelijk te zeggen wenst iemand sterrming en nu kamt het als nietrand 

ste.rrming wenst wordt het voorstel van de conmissie aanvaardo Zullen we het daarop 

houden als niemand stemming wenst wordt het voorstel van de commissie aanvaardo 

Als u het dus niet reet het voorstel van de conmissie eens bent en u denkt dat 

u goede kans hebt dat de algenene vergadering die rrening deelt noet u natwrlijk 

alleen maar doen als u denkt dat u een goede kans hebt want anders is het alleen 

naar tijdverlies, dan vraagt u stenmingo Ja goedo blz 772 notie 42 aanvaarden 

positieve invloed wordt onderschreveno 

Jk wou er even de aandacht op vestigen dat de notie op blz 840 dat is een 

van de geclainrle noties bij aanvaarding van deze m::>tie aut.anatisch ,is ve:rworpeno 

Afdeling Eindhoven die heeft een toegevoegde m::>tie. Wenst afdeling Eindhoven 

hierop te reageren. Neeo Ienand van de andere aanwezigen hierop reagereno Ook 

nieto Wenst iemand ste.rrming o Dan is ,het voorstel van de conmissie aanvaard a 

We krijgen dan vervolgens op blz 773 een m::>tie van de kartercentrale Zeelande 

Wenst hier iemand over te spreken Jao 
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Voorzitter u deed daarnet juist hetgene wat ik vamniddag verzocht heb om iets 

neer aandachte Een toegevoegde notie was ons niet geheel bekende Betekent dat 

we er even naar rroeten zoekeno Dat we even rroeten kijken wat het inhouit en dan 

pas kunnen we zeggen of we daar iets over kunnen zeggene 

Met deze notie die ik nu aan de orde stel is niets toegevoegde Dat is een 

no:rmale reguliere notieo 

Nee naar bij de vorige wel en ik was aan het zoeken en toen was u al is er 

sterrm:ing vereist ne<=> hup klaar en toen kon ik othoudene 

u hebt gelijk 0 

Voor'7itter en ik ben het niet mat .de opvatting van de heer Geurtsen eens 

da+- daarnee dan notie 840 zou zijn verworpene Ik ben niet van de afdeling 

Eindhoven, naar ik zie dat nieto 

Daar k.cm:m we rlanstonds rustig op teruge 

D11S die doorstreping gaat weg e 

Ja heel duidelijk hanercentrale Zeelando 

Voorzitter ik heb een puntje van orde als u mij toestaate U heeft net de orde 

uitgelegd u heeft dat bij gesuggereerd en ik vind dat een verstandig voorstel 

dat als er niet gesterrd hoeft te worden dan het voorstel van de conmissie 

het advies van de cx:mn:issie wordt gevolgd tijdens de behandeling vandaag en 

norgen zal blijken er nogal wat noties zijn waar geen advies is van de corrmissieo 

Ik zou u in ove:rweging willen geven om per keer neteen het standpunt van de 

corrmissie aan te geven vooraf voordat daarom gevraagd hoef~ te wordene 

Dat spreekt toch vanzelf, ik wou het niet te gec::onpliceerd makeno 

We zijn nog steeds bij 1623 kc Zeelande Wenst iemand daar het woord over te 

voeren u 

Mag ik een advies geven voorzittere De J!Otie is in overeenstemning net wat op 

blz 13 regel 70 en volgende linker kolom staate Daarom advies aanvaardene 

Iemand het WOOrdo 
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~ ben het niet eens net deze IIDtie om::lat die toch wel een vrij extr-em standpunt 

inneemt naar mijn nening. Het milieu zou zo belangrijk zijn dat naUNelijks of geen 

ruimte neer nag overolijven voor individuele keuze of afweginge Nou dat lijkt een 

zodanige inperking van de vrijheid dat rren daar als liberaal toch noeilijk achter 

zou kurmen gaan staane 

Geurtsene 

Nauwelijk of geen voorzitter begrijp ik als een vertaling van wat de conmissie 

zegt birmen door de overlleid vastgesteld milieurandvoo:rwaardene Birmen die 

randvoo:rwa::~rd""n is er nit""raard de ~lijkheid voor individuele keuzese 

Maar de randVO'"':rwaarnen dienen geneensch::~ppelijk to worden vastgestolde 

Wenst i eiTI::~nd c:tenming e 

.Ta u ~·Jenc:t s+-emminge Pet '7ijn andere kleu,...en nan t71e vorige keer dames en heren 

dat noet u goed .beseffeno U begint er zijn drie soorten stenbiljetten rcxxlu geel 

en groene Rood is 10 stennen17 geel is 5 stermen en groen is 1 stem~ 

Rood voor de IIDtie, tegeno Geel voor, tegeno Groen voor, tegeno 

We gaan ondertussen rustig door, deze IIDtie ban Zeeland blijft dus even boven 

ons zwevene Dan krijgen we liDtie 1564 op blz 774o 

Advies aanvaardene 

Het advies van de ccmnissie is aanvaardeno Wenst hier iemand over te prateno 

Wigmano 

Ja voorzitter dat is wederan iets net betrekking tot de orde o Misschien zou 

de afspraak gemaakt kurmen worden en dat geldt VOC>r nogal wat liDties daar 

waar in de IIDtie iets staat net betrekking tot herschrijven of eindredaktie 

dat gebeurt nogal eens dat dat deel dan autonatisch niet 

We hadden al eerder afgesproken dat er niet van herschrijven zou plaats zijno 

Dat zou niet gebeureno Het betekent dus wel dat de verkiezingsprogranmaa:ntmissie 

naar de inhoud en de strekking van de IIDtie noet ki jkeno Het liberaal bestek 

wordt niet herschreveno Wenst iemand nog verder anders het woordo Wenst iemand 

sterrming e Dan is het advies van de conmissie aanvaardo Dan 1827 op pagina 775 o 

Mijnheer Geurtseno 
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Voorzitter ik denk dat wat de afdeling Afeldcx:>rn in deze notie vraagt op zichzelf 

misschien nogelijk wenselijk is maar een neeilijk te bereiken doeL lk zou u 

willen adviseren de notie voor kennisgeving aan te nerren., 

Wenst iemand verder discussie 17 wenst iemand sterrmingo Dan is het advies van de 

cammissie aanvaardo 1347 uit Tilburg blz 776o 

Heer Geurtseno 

Wat in deze notie wordt gevraagd aan het slot vinden we in de nota terug op de linl 

er kolan blz 13 vanaf regel 7 tot rechterkolan regel 4o Daar kan dus geen bezwaar 

tegen bestaano De uitspraak dat het princife de ve:rvuiler betaalt onverkort 

neet worden gehandhaafd zou onder onstahd.igheden weleens een wat al te krasse 

uitspraak blijken te zijno lk denk dat we liever zouden neeten uitspreken dat 

het princife neet zijn dat de verwiler betaalt maar dat onder onstandigheden 

ik denk bijvoo:tbeeld aan landbouwers die in het verleden door fiscale maatregelen 

min of neer verleid zijn tot investeringen waar produktoverschotten uit resul!! 

teerde die ons vandaag in de prcblenen brengen 'dat daar het principe de ve:rvuiler 

betaalt tot desastreuze gevolgen zou leideno De samenleving dient ook de konse

kwenties van zijn eigen daden te aanvaarden en te aanvaarden dat er nensen zijn 

die door die daden van de sarrenleving zodanig· geinvesteerd hebben dat de uiteinde

lijke resultaten onaanvaardbaar zijno Daaran dus liever niet onverkort handhaven 

teiwijl als uitgangspunt de verwiler betaalto Son:y voor de wijdlopige uiteenzet

tingo Als we het daarover eens zijn dan heb ik geen bezwaar tegen deze notieo 

Wenst hierover nog iemand het 'WOOrd te voereno Wenst iemand stemni.ng 0 Dan is het 

advies van de conmissie aanvaardo Bij die notie van kamercentrale Zeeland 1623 

daar waren 263 stemren voor de notie en 392 tegen de notieo De notie is dus 

veiWOrpeno Dan krijgen twee bijzonder interessante noties denk ik zoo Zeker 

als je kijkt ook naar het advies van de comnissieo 2132 Rijswijk op pago 778, 

777 en 779 en dan de notie van Arnhem op pag 780o 

Heer Geurtseno 

Het advies is uitgeschreven voorzitter ik denk niet dat het nodig. is het oog eens 

voor te lezeno We kurmen allemaal lezeno 

Jawel maar ik wou vragen of u denkt dat u net deze beferkte fo:rm.üering het 

wezen van beide noties duidelijk hebt geraakto 

lk denk dat we daanree het wezen van de notie 2132 op blz 777, 778 wel hebben 
----l .. J... 
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We hebben datgene geraakt namalijk dat deze notie rreer bevat dan de tekst van het 

bestek zelfo Ten aanzien van 2193 wijs ik er op dat de zinsnede duidelijke norm

stelling dient technologisch haalbaar te zijn in wezen al behandeld is bij de 

notie 134 7 o Een aanvaarde notieo 

Goed wenst ierrand het woordo 

Kingma afdeling Ubbergeno 

Mijnheer de voorzitter i.1t heb grote bewondering voor de notie van Rijswijko 

Het is blz 777 en 778 daar wordt narrelijk in uit de doeken gedaan hoe de 

zorg voor het milieu niet alleen een zaak is van de overlleid maar voor ons 

allenaal en hoe een sanenspel kan worden verkregen tussen overlleid en de 

maatschappij o En daarom ben ik een beetje teleurgesteld door de sanenva.tting 

die de ccmnissie geeft van deze notie diè weer alleen betrekking heeft 

op de ove:r:heido Ik geloof niet dat dat een goede weergave is van wat de 

afdeling Rijswijk bedoeld heefto Ik weet niet of er ierrand hier van de afdeling 

Rijswijk is die verdere toelichting op die notie wil geveno Ik zou eigenlijk 

willen voorstellen de notie van Rijswijk is te lang om hem hier in zijn geheel 

al dan niet aan te naneno Ik zou willen voorstellen om de notie van Rijswijk 

voor kennisgeving door te zenden aan de corrmissie verkiezingsprogram en 

de sanenvatting van de conmissie Geurtsen niet aan te va.ardeno 

U vraagt dus stenmingover de sanenvatting van de c:amd.ssie Geurtseno 

Voorzitter mag ik het advies wijzigeno Ik heb geen enkel bezwaar tegen dat 

deze notie voor kennisgeving doorgaat naar de conmissie verkiezingsprogramnao 

Te minder cmla.t in de regels 11 tot 20 ongeveer van bestek u datgene wat de 

heer Kingma zo bewonderd in de notie van de afdeling Rijswijk in andere 

woorden terugvincito 

1k wou geen verschil van nening hebben over wat wel of niet in de tekst staato 

1k stel voor an uw sanenvatting niet te aanva.ardeno 

Nee de notie gaat voor kennisgeving naar de carrmi.ssie verkiezingsprogramo 

Geen eakel prcbleerno 

'Wenst iemand stenming over dit advies van de conmissie o 
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Mijnheer de voorzitter ik wil niet direkt an stemn:ing vrageno Ik begin alleen 

mij af te vragen wat dan die kennisgeving gaat inhoudene Eigenlijk is dat 

een buitengeMOOn neutrale opstelling van àe vergadering waarbij we zeggen van 

nou ja comni.ssie verkiezingsprogranma ziet maar wat u errree doeto En ik ben 

het net de vorige spreker net de heer Kingrra eens dat de teneur van de mtotie 

van de afdeling Rijswijk ondercentrale Rijswijk dat die duidelijk IX>Sitiever 

is dan alleen maar voor kennisgeving aan te nerreno Ik zou dus wat dat 

betreft aan die kennisgeving een zeer IX>Sitief accent willen rreegeven, want 

anders is het zo neutraalo En dat gaat mij niet ver geneego De bedoeling van àe 

ondercentrale Rijswijk is uitstekend, is veel neer ook dan wat in de sarrenvatting 

van de conmissie staat en verdient daaran neer steun dan alleen maar voor kennis

geving aangenerren te wordene 

Mijn advies was voor kermisgeving a.annenen mijnheer de voorzitter als ik nag 

onrlat de notie als zodanig te lang is an als tekst aan de conmi.ssie voor te 

leggen als u hem aanneemt dat zou ongeveer dictaat zijn deze tekst over te nerreno 

Dat lijkt de coomi.ssie verkiezingsprograrrrra wat teveel gevraago Maar voor kennis

geving aannerren als u wilt net een IX>Si tieve grondhoudingo 

Ik denk dat als ik zo kijk naar de comni.ssie verkiezingsp:rograrrrra dat dat een 

comni.ssie is die volstrekt in staat is om rreester te zijn van zijn eigen 

besluitene De heer Toxopeus knikt instemrende 

Voorzitter ik heb toch wel een beetje bezwaar tegen de o:t;nerking van mijnheer 

Geurtsen, want wij netrEil hier een heleboel noties aan en we venvachten niet 

van mijnheer Toxopeus dat die die allemaal in extenso van voor tot achter 

in het verkiezingsp:rogramna gaat zetteno Deze dus ook nieto Maar als we deze 

notie aannerren expliciet heeft die een veel zwaardere status dan waarvan voor 

kennisgeving a.annenen en geeft die dus ook een veel duidelijker richting aan 

wat wij ve:rwachten dat mijnheer Toxopeus straks gaat doeno 

Goed die notie ligt dus nog steeds ter tafelo Ik denk als ik nou zo de 

o:t;nerkingen hoor dat ik toch gedwongen zal zijn an de notie te vragen of u stem

ming wilt over de notieo 

Mijnheer Geurtsen 

Er staat zo weinig wezenlijk anders in dat ik net alle genoegen aanvaarden naak 

in plaats van voor kennisgeving aannerreno 
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Wenst iemand stenmingo Dan is het advies van de camnissie aanvaardo 

Dan hebben we de rrotie van de afdeling Arnhemo Die wordt dus nu duidelijk in 

een afzonderlijke positie neer geplaatsto 

Advies positief o 

Daarover brengt de conmissie een positief advies uito Wenst iemand stemningo 

Nee dan is het positieve advies aanvaardo Dan hebben we 1426 afdeling Zwijn

drechto De conmissie ontraadto 

Ja voorzitter het gaat ons wat ver om het element van de prijsprikkels princi

pieel af te wijzeno Daar waar heffing middelen kan opleveren om de gevolgen van 

de vervuiling tegen te gaan kun je denk ik tegen zo0 n heffing geen bezwaar 

maken. 

Uw advies is ontradeno 

Wenst iemand hier verder nog het woord over te voereno Wenst iemand stemning o 

Dan is dat advies van de camnissie aanvaardo Eindhoven eveneens orttraden van 

de comnissieo 

Geurtsen. 

Dat wil zeggen A en C is wat ons betreft akkoordo Een los bestemningsfonds 

lijkt ons niet juisto De o:P:>rengst van de heffingen zal in de algenene middelen 

rroeten konen en dan via C rroeten worden besteed aan milieuherstel en milieu

beheero Dat is een gecorcpliceerd advieso Wenst iernand hierover het woordo 

Wenst iernand stemning o Dan is het advies van de conmissie wederam aanvaardo 

Dan Hendrik Ido Arrbacht 411 op pag 783o De conmissie zegt aanvaardeno 

Voorzitter net dezelfde kanttekening die ik bij de rrotie 1347 op 767 gemaakt 

heb o Niet een· konsekwent naar een in principe toepassing van het principe de 

vervuiler betaal to 

Goed wenst iemand hierover iets te zeggeno 

Breukers voorzitter kc Linburg o 

Mijnheer de voorzitter het allerleerste wat ik hier lees is de produkti-viteits

verlloging zonder kosten dat spreekt mij als ondernemer bijzonder aano 
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lk vind dat bijzonder knapo lk vind het vervolgens zwak hoe wij die zaak gaan 

beloneno Wij gaan dan even denk ik toch voorbij aan de r:ositie van de landbouw· 

binnen onze totale economieo lk denk dat het goed is dat wij als liberalen even 

zo goed als de overheid haar taak en haar positie en haar verantwoordelijkheid 

ten opzichte van de landbc>u-1 zeer duidelijk kent en dus ook als zodanig gaat 

handelen. lk vind dat wij ons er niet vanaf kunren naken door zooaar te zeggen 

van nou dus en dat in principe dat is al iets afgevlakto lk denk dat het een 

taak van de overheid, maar zeer zeker ook van de VVD is om sanen rret die land

bouw de prablerren die we dus ook sarren gecre•oeerd hebben op een juiste wijze 

op te lossen en ik denk dat daar de rol van de overheid een rol van de VVD niet 

op deze manier weg te cijferen iso 

Dank u wel, nog andere o 

Geurtseno 

Mijnheer de voorzitter ik denk dat door je in plaats van konsek-ente toepassing 

te lezen een toepassing in principe wij in wezen op dezelfde lijn zitteno 

Het feit dat wij op het gebied van de landbouwoverschotten en ik heb da.arret al 

op gev~ezen er een eigensoortige verantwoordelijkheid van de sanenleving 

bestaat levert naar mijn oordeel dat terrein een andere toepassing van het 

principe de vervuiler betaalt op dan het elders het geval kan zijno Waar de eigen 

keuze de eigen verantwoordelijkheid veel sterker voorop staato 

Nog iemando 

Breukers a 

Nog heel even voorzittero Dat in principe prirrao lk zou er toch prijs op stellen 

dat wij inderdaad als partij uitspreken dat wij die verantwoordelijkheid en 

rret nane bedoel ik hier qe problemen rond de nestoverschotten dat wij als VVD 

die problematiek onderkennen en onze Verantwoordelijkheid daarin willen 

dragen dus ook willen rree;.verken aan het· vinden van de juiste oplossingen zowel 

bedrijfseconomisch, macro-economisch als milieutechnisch gezieno 

Geurtseno 

Zover ik het heb kunnen volgen, maar ik kan niet alles volgen is de opstelling 

van de rret narre de tweede kanerfraktie van de VVD zodanig geweest dat volledig 

tegennet gekorren wordt aan wat u hier nu vraagto En ik denk dat daarnaast de 

noeilijkheid is er er ligt geen tekst waarover de vergadering zich kan uit

spreken maar bij de bespreking 14 dagen geleden van het beleid van de fraktie 

i 
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is er geen enkele kritiek geweest op dat beleid op dit punt en daarom denk ik dat, 

we ervan uit rrogen gaan dat het beleid dat de fraktie gevoerd heeft door de 

partij gesteund wordto 

Mijnheer te Veldhuiso 

Voorzitter ik kan dat ondersdlrijveno De oplossing van het nestprobleem 

schatten we nu op ongeveer 1 miljard guldeno Er is een afspraak tussen kabinet 

en alle kanerfrakties inclusief de partij van de arbeid die zegt 80% komt voor 

rekening van de vervuiler dat is het beginsel de vervuiler betaalt maar de 

overlleid heeft zelf ook de nodige boter op het hoofd gehad denkt u maar aan 

de subsidie via de WIRinvesteringen dat hiernee een redelijke oplossing is ge

vondeno Ik denk dat wij het voorstel van de heer Geurtsen om de woorden in 

principe om die te benadrukken en het woord konsekwent te schrappen dat we 

da.a:rrree een redelijke oplossing kunnen bereikeno Ik denk dat het een redelijk 

conpromis is van wat de heer Geurtsen nu voorstelto 

N:>g iemand anders die het woord wensto Neeo De heer Geurtsen het schrappen 

van het woord 

Konsekwentie vervangen door in principe o 

In de notie zoals die nu voorligt, jao Dan breng ik wenst iemand dan sterrming 

over d.Le notie., óie gewijzigde notie, neeo Dan is de notie aanvaardo 

Er zijn zoals u ziet achter mij een vie~·tal toegevoegde noties die op verzoek 

van de afdelingen alsnog in discussie koneno Op pago 789,840,882 en 795o 

We beginnen net 789 de afdeling Delfto Mijnheer Geurtseno 

Voortreffelijke motie. 

Aanvaardene Wenst iemand hier nog discussie overo Wenst iemand stenming, dan 

is het advies van de conmissie aanvaard en wordt de motie die dus overgerareno 

Dan pago 795 en notie van de afdeling Oude:rke:rk A:rrstelo Heeft iedereen inmiddels 

die notie voor zidlo Is er nog een toelichting op deze motieo Ik denk het niet 

zo te zieno 

Geurtseno 

Ik denk voorzitter dat het verstandig is deze notie voor kennisgeving aan te 

nerreno Er staat een zaak in waar we denk ik wat langer over zouden moeten 

denken dan het op een avond even uitspreken of je ook nedewe:rkers van 
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bedrijven die het milieu vervuilen aansprakelijk neet stellen voor de kosten 

van de vervuiling o lk denk dat dat een te zwaan~ichtige uitspraak is om dat nu 

even zo te doeno Maar voor kennisgeving aarmenen en dan zal de conmissie 

Toxopeus daar rret verstand rree weJ:kene 

Advies van de comnissie voor kennisgeving aannerren. Wenst ierrand verder discussieo 

Wenst iemand stenminge Den is het advies aanvaarde Dan pag 840 daar hebben we 

het zonet al over gehade Die zullen we dus nog even opnieuw noeten bekijkeno 

Geurtsene 

In de notie 2042 hebben we uitgesproken dat milieugroepen een positieve 

invioed hebben op het bewust worden van de samenleving inzake milieuvraagstukkeno 

Als we dat een keer uitgespraken hebben dan lijkt het rre noeilijk om in deze 

notie te zeggen dat we het niet over lilieugroepen nogen hebbeno En dat 

we het noeten hebben over rrensen die zich voor het milieu inzetten individueel 

of groep:;gewijse Het is een van beideo Of we zijn van rrening dat het rret nane 

die groepen zijn die een p::>sitieve invloed hebben of we zijn van rrening dat 

we daar niet over nogen pratene Aangezien we het eerst al uitgesproken hebben 

denk ik dat we aan een bNeede niet toekanene 

Voorzitter Samgge afdeling Vlijrreno 

En <Dndercentrale den Bosch en Omrelande e 

lk rrerk op dat in deze notie uitsluitend staat dat ieder die zich voor het 

milieu inzet dat die zich noet houden aan de rechtsregels van onze parlerrentaire 

d enocratie, rreer staat er niete Dan praten we toch niet over, groepen of 

irxlividuene Allebei noeten ze dato 

Geurtseno 

Maar mag ik rret u dan even naar de toelidlting kijkeno Zolang er geen naar buiten 

en publiekelijke werkende milieugroepen bestaan op liberale grondslag dienen 

in een liberaal bestek milieugroeperingen niet zo nadrukkelijk te worden verneldo 

Dat hebben we juist gedaan in die notie 2042o 

Akkoord maar dat ze zich binnen de rechtsregels noeten houden 

Dat noet iedereeno 

OKe 
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Goed wenst iemand nog discussie verder" Wenst iemand stemni.ng o Nee dan is het 

advies van de conmissie aanvaardo Dan danes en heren korren wij tot de laatsteo 

8 pagina 882 van de afdeling Heilooo Die zegt dat er nEer milieubewustzijn 

gekweekt neet wordeno 

Geurtseno 

Hoe neer hoe liever aanvaardeno 

De conmissie stelt voor aanvaa.rdeno Iemand discussieo Wenst iemand stenmingo 

Dan is het advies aarwaardo Dan darces en heren kunnen wij overgaan naar het 

volgende hoofdstuko Hoofdstuk 4 wat begint op pagina 883o Dan beginnen wij 

rret de notie 2516 op pag 885 o Van de conmissie volksgezondheide Daar nog een 

toelichting op" De conmissie heeft gevraagd om die notie bij de hoofdstuk 

volksgezondheid te behandelen" En datzelfde geldt dan natuurlijk ook voor 

2517 op 886" Kan de vergadering zich daarnee akkoord verklaren" 

Ik zie niemand.die nee zit te schudden17 dan doen we dato Dan kunnen we dus 

snel overgaan naar notie 2005 op pagina 887" Den Haag nog een toelichting" 

De heer Beurkens" 

Aanvaardene 

Wenst ierrand nog te discussiereno Wenst iemand stenming o Nee dan is die notie 

aanvaarde 2007 op 888 eveneens van den Haago De conmissie zegt aanvaardeno 

Wenst ierrand discussie neeo Stenming 

Ik was nog bij discussie niet bij stenroingo Ik ben rrevrouw Beunis van de afdeling 

Kanerik wij hebben wat noeite rret deze notieo Niet onrlat rren uitspreekt wat rren 

uitspreekt achter het streepje spreekt uit dat daar zijn we het wel rree eens, 

rraar wat is de. achterliggende gedachteo Is hier een poging om tot de geboorte 

tendens om te bouwen, om te buigen is dat waarom rren deze maatregel wil nerreno 

Of gaat het erom die groeperingen die nu niet aan het ameidsproces deelnerren 

nEer in staat te stellen dit te doeno Bij het eerste het geboortetendens onbuigen 

daar waren wij niet zo blij rreeo Wij dachten dat het een heel goede zaak zou zijn 

als de bevolking in Nederland wat terug zou lopeno Het zou goed zijn voor hetXDIIiài 

milieu, het zou ook goed zijn voor het welbevirnen van de bevolking" Als het 

gaat om maatregelen te nerren om al die rrensen die nu buiten het arbeidsproces 

staan om die e:rbij te betrekken" Prina dan hebben we een grote draagvlak om 

de rpcblenen in dat denocratische verarnering op te vangen. 
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Dus eigenlijk is mijn vraag aan de afdeling den Haag wat is de achtergrond van 

deze notieo 

Kan den Haag antwoordene 

Er zijn vele rrogelijkheden om deze notie van een toelichting te voorzieno 

Het gaat niet zozeer om de toelichting o Het is niet de bedoeling om een strenge 

bevolkings:E;Olitiek te voeren die afwijkt van de :E;Olitiek die nu gevoerd wordto 

Maar het is de bedoeling om er door te krijgen wat aanbevolen wordto 

Ja dat is neestal ZOo 

Ik wil zeggen dat de vraagstelling aan den Haag is geweest hoe sterk bij ons 

die toelichting weegto Die weegt dus niet zwaar o 

Het gaat mij erom dat strals als deze notie aanvaard wordt dat er dan niet uit 

begrepen wordt oh we gaan nu de geboortetendens buigen en daar allerlei maat

regelen achter zetteno 

Dat is niet de bedoeling o 

Wilt u nog eens even heel duidelijk zeggen wat niet de bedoeling iso 

Ik vraag aan de afdeling den Haag kunt u nog eens even heel duidelijk zeggen 

wat niet de bedoeling iso Dat neen ik echt serieus, want anders ga je net zo 0 n 

beslui tvo:rming volstrekt de mist is o Het is niet de bedoeling dat 

Het is de bedoeling kinderopvang en het is niet de bedoeling om aen bevolkings

:E;Olitiek te gaan voeren zoals nevroUN aangegeven heefto 

Bent u tevredeno 

Als dat allemaal begrepen is ja o 

Wenst ienand verder nog discussie o Wenst iemand stenming over deze notie o Nee o 

Alle uitspraken worden genoteerd weest u daarvan verzekerde Wenst ienand · stenming o 

Nee dan is het advies van de cornnissie overgenorreno Wenst iemand stenming ja 

wie vraagt dato Nou komt ik dus op een ander punt danes en heren en dat heb ik 

geprobeerd zo lang nogelijk uit te stelleno Het stenbureau heeft mij laten weten 
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dat het rroeilijk is om de kaarten daar in de achterkant goed te telleno 

Nou zijn er twee nogelijkheden of we gaan een landverhuizing veroorzaken 

tweede is en dat wil ik in eerste instantie proberen om de kaarten zo hoog 

nogelijk te houden en heel lang daar te houdeno Goed dan gaan we dus st.emren 

over notie 2007 blz 888 roode voor, tegene Geel voor fl tegene Groen voor, tegene 

futie is aangenonen. Dan kunnen wij overgaan naar 944 blz 889 daar hoort dan 

bij een notie op pagina 244 nl.ll'lller 1267 kc Oordrechte De conmissie stelt 

voor aanvaardene Misschien is het goed als de heer Burkens nog even zegt 

waarom die andere notie erbij hoorte 

Ja voorzitter die notie is geclainde Ik heb verder ook geen idee waarom hij 

erbij hoorte Hij is er niet door mij bij gezete 

De kc Dordrecht heeft uitstel gevraagd om hun notie hierbij te behandelene 

Goed naar nag ik dan aan de kc Dordrecht vragen want dat is al weer lang geleden 

14 dagen geleden nog even zeggen wat hun notie behelste 

Nee kc Dordrecht doet er verder het ZWijgen toee Dan laten wij dat verder 

rustig zwijgen en dan schrappen we dat dus hiervan afe Dan blijven we over net 944 

op blz 889e De ccmni.ssie zegt aanvaardene Wenst ierrand discussiee Wenst ierrand 

stenming e Nee dan is dat advies opgevolgde 1763 Hellevoetsluis blz 890 de co~ 

missie zegt ontradene Wenst ierrand daar het woord overe Neee Wenst ierrand sterrm:l.ng 

Neee Ja 

Delvauzo 

Op blz 940 vindt nen een notie van de afdeling Zeist die in de buurt kamt en ik 

had op zijn minst graag van de ccmnissie gehoord waarom zij de notie van de 

afdeling Hellevoetsluis ontraadte 

Burkense 

In de opvatting van de conmissie is het zo dat de nacro economische effecten 

van de VUT zodanig zijn dat het beleid erop gericht rroet zijn dat de VUT wordt 

afgeschafte Betekent nog niet zozeer dat er direkt de VUT wordt verlx:x:lene Dus 

het kan best zijn dat die incidenteel wordt voortgezet naar het beleid rroet 

erop gericht zijn dat het afgeschaft wordt en de overheid rroet ertoe overgaan 

om af te schaffene 

Delvauxo 
Ik zal geen stenmingvragen naar toch wel in ove:rweging geven dat er duidelijker 
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naar voren zal neeten karen in de redeneringen de vraag naar continui tei t 

van het beleide We hebben uitgebreid gehoord in het verleden waarom het zal 

gebeuren wat de nuttige effecten waren enz e Nu wordt dat teruggezet ree het 

·is te duur het noet niet neer gebeurene Jk laat ne graag van alles overtuigen 

It\3.ar ik wil graag dat er expliciet overtuigd gaat worden en dat zou ik in 

overweging willen gevene 

Voorzitter de VUT is aanvankelijk bedoeld als een tijdelijke It\3.at:regelo 

En wanneer ik straks net enige onbezonnenheid spreek over afgeschaft dan dient 

dat verstaan te worden als afgebouwde Uiteraard is het niet zo dat bestaande 

rechten worden aangetast. De conmissie zou er niet over denken om dat voor te 

stellene 

Voorzitter Labon afdeling Voorl>urg e 

Bij het aarmerren van de vorige notie heb ik het gevoel dat wij ook de VUT 

als zodanig gewoon handhaven ook dat blijft een individuele keuze als nen 

daar zelf de konsekwneties voor neemto Het is dus niet zo dat het wordt 

afgebouwd integendeel o Ik heb begrepen dat wij net z n n allen nu hebben aanvaard 

dat het flexibel wordto ZONel langer maar het :m3.g ook kortere Dus het is geen 

kwestie van afbouwen van de VUT o 

Burkense 

Nou het is mij niet helemaal duidelijk voorzitter wat hier wordt betoogde 

Met het aarmereen voorzitter van de vorige notie hebben we een uitspraak gedaan 

over het belang van flexibele pensionering en individualiteit die daarin noet 

worden teegepaste Als u nu bij nonde van de conmissie aangeeft dat u voorstaat 

als conmissie en dat u dat blijft staande houden dat er een soort afbouN 

noet plaats vinden van de VUT is dat in strijd net datge:re wat we net hebben 

uitgesprokene 

Nee ik denk dat niet als ik even mijn mening nag zeggene Jk denk dat pensionering 

wat anders is als in de VUT tredene Dat is heel belangrijko 

Burkense 

Ja voorzitter ik dacht ook dat dat anders is dat we hier dus geen uitspraak over 

deze zaak hebben gedaan door de aanvaarding van vorige notie e 
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Jao De VUT is een afzonderlijk instrument en dat is denk ik toch heel erg 

essentieelo Goed wenst iemand n:::>g verder discussie., Nee wenst iemand stenmingo 

Nee o Dan is het advies van de conmissie overgenooen. Dan hebben we stuk 256 op 

pagina 891 o De conmissie ontraadto 

Burkenso 

Misschien is dit instrument wel deugdelijk maar het lijkt de conmissie onjuist 

an als algenene vergadering expliciet uitsluitend dit middel hier te gaan 

noenen., Het is een middel wat voor een beperkte groep van de bevolking betekenis 

heeft, voor de neer gegoede en ik denk niet dat het evenwichtig is als we ons 

uitsluitend voor dit middel gaan uitsprekeno Ontraden derhalveo 

Wenst ianand verder discussieo 

Voorzitter ik ben het volstrekt enree eens rret de heer Burkens dat hij in dit 

kader helemaal niet past, maar het rroet natuurlijk niet zo zijn dat het wat 

algenener wordt uitgelegd dan hier bedoeld wordt dat is het enige wat ik wil 

zeggen, maar wij zullen tegen stermeno 

Jk breng hem aangencJllim dat er gestenrl zal wordeno ~nst iemand stenmingo 

Nee dan is het advies overgellOIIEilo Dan 495 van de afdeling Liesveldo Pagina 

892o Mijnheer Burkens u ontraadto 

Ja voorzitter de ccmnissie neent dat dit toch ontraden rroet worden am:lat het 

zeer wel nogelijk is dat de algenene uitkering uit het geneentefonds ook 

na deze kriteria wordt toebedeeldo Er zijn op het ogenblik een aantal kriteria 

op het ogenblik is de bebouwingsdichtheid is een van de voornaanste kriteriao 

Er zijn ook andere kritieria bijvoorl>eeld het bevolkingstalo Er zijn verfijnings

kri teria bepaalde groe:pen van gemeente die nede op dit soort van faktoren 

betrekking hebbene Lijkt de carmi.ssie een goede gedadlte dat een van de 

faktoren die gebruikt kan worden bij de berekening van de algenene uitkering 

is inderdaad een rekening houden rret aantallen bejaarden, jeugdigen eodo 

Vandaar dus voorzitter ontraden deze notie zeer wel noge-ijk dat bij een 

nieuwe opzet van de financiele verhoudingswet 84 hiernee rekening wordt 

gehoudeno 

Jk dank u wel o Verder nog discussie o Wenst iemand stemning o Dan is het advies 

van de conmissie aanva.ardo U vindt irnnid.dels bij de overheidsprojecten de 

pagina0 s 913, 923 en 952 en 953 verneldo 
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913 notie van de afdeling Rotterdame Rotterdam nog een toelichting bij de notieo 

Mijnheer Burkense 

Akkoord voorzittere 

U stelt voor te aanvaardene Nog een discussie verdere Stenminge Dan is de 

notie aanvaarde Dan krijgen we vervolgens 923 notie van de afdeling Alblasserdam 

Nieuw Lekkerlande Wil de afdeling nog een toelidlting gevene Zo niete 

Burkense 

Aanvaarden voorzitter. 

Wenst iemand discussiee Zo niete Wenst iemand stemningo Dan is het advies van 

de ccmnissie aanvaard. Dan krijgen we pagina 952o Ja van de afdeling Zaanstade 

Afdeling Zaanstad nog een toelichtinga 

Burkense 

Ja voorzi-ter ik denk wel dat dit aanvaard kan wordene Ik denk dat de partij 

er duidelijkheid over noet verschaffen dat wij geen afschaffing wensen van 

de 'N::Mo 

Dank u -welo Wenst iertand nog discussie 0 stemning, dan is het advies van de 

ccmnissie aanvaarde 953 pagina 953 de afdeling Bergene Afdeling Bergen nog 

een toelichting e Neee 

Burkenso 

Voorzitter de ccmnissie besdlouwt dit als een waardevolle precisieringe 

Aanvaarden dus e 

Wenst iemand nog discussie o Stenming o Dan is het advies van de conmissie ook hier 

aanvaarde En kunnen wij tahsn overgaan naar de volgende hoofdstuk dat is hoofd

stuk 5 wat begint op pagina 96lo Migranten in Nederlando. Motie n\.liiilEr 793 

op pagina 963 o 

Ik ben wel niet van de afdeling Reeuwijk mijn naam is Daalderop uit TieL 

Ik zit rre zo voor te stellen dat de notie 794 op blz 769 ongeveer dezelfde 

strekking heefto 

Zegt u nog eens even precies o 



Bairl 5 

Blad 73 

M:>tie 794 op blz 967 als u naar 963 kijkt en 967 dan zitten daar duidelijk 

paralellen in maar ik denk alleen naar ik zou dat aan de vertegeiJNOOrdiger 

van ReeUW'ijk willen vragen om gewoon die notie op blz 796 o 7 sorry om die 

in wezen als belangrijkste notie te ponereno 

Is de afdeling ReeUW'ijk hier en in staat om daar een toelichting op te geveno 

Neeo 

Het gaat over 2 zaken 793 gaat over de nationaliteit en 794 gaat over de taalo 

Zijn 2 totaal verschillende zakeno 

Voorzitter excuus u heeft gelijk ik heb een woord over het hoofd gezieno 

Goed 793o 

Burkenso 

Ja voorzitter misschien mag ik hier iets langers over zeggeno Ik wil er geen 

twijfel over laten dat datgene wat de corrmissie heeft voorgesteld dat dat 

op generlei wijze is ingegeven door de gevoelens van discriminatie ten opzichte 

van etnische mindemeden of ten opzichte van wie dan ooko En ik denk dat 

het op zichzelf goed is dat dat in deze vergadering naar voren kamt en dat 

dat evenzeer vanuit de vergadering naar voren kamt a De doelstelling van onze 

conmissie is korren ten aanzien van migranten tot intergratie en tot gelijk

waardigheido En over die gelijkwaardigheid hebben we ons dacht ik 14 dagen 

geleden al uitgesprokeno Daarbij is de doelstelling van de contni.ssie te konen 

tot uit de weg ruinen van barrieres die rrensen ondervinden om tot intergratie 

te konen en het is de doelstelling van deze oomnissie om te konen tot de inboUW' 

in onze rechtsorde van stimulanzen om tot intergratie te kooeno En waar het 

hier betreft wij zijn zijn nu 963 dan zijn we bezig net de nationaliteito 

Ik weet niet voorzitter of ik er nou de taal erbij noet betrekkeno . 

Ja doet u dat gelijk maaro 

Zar.rel de kwestie van de nationaliteit het behoui van een eigen nationaliteit 

wat kan duren bij IrenSen die hier verblijven ingevolge de wet tot nederlander

schap tot in de derde generatieo Waardoor rren dus voortdurend voor ogen blijft 

houden een al ternatief om eventueel uit Nederland weg te gaan en terug te gaan 

naar het land van eigen nationaliteito 
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Aan de andere kant de vraag van de nederlandse taalo Het ontbreken van het taal 

eigen zien wij als een belangrijke barriere voor mansen om te korren tot inter

gratie en wij manen dat het de sti.nulansen en inderdaad krachtige stimllansen 

rroet worden ingebouwd om hier regres te bieden en om te voorkorren dat er in 

Nederland ghettovonning gaat optredeno En vandaar dus dat wij inderdaad bewust 

betrekkelijk krachtige maatregelen hebben voorgestelde wanneer aangegeven wordt 

gesuggereerd wordt in de notie dat dit in strijd zou zijn net de europese 

verdrag van Rone dus mansenrechtenverdrag of eventt~el het internationale 

verdrag van Ne.v York dan zeg ik dat is onjuist wanneer die verdragen zeggen dat 

discriminatie dat dat verboden is dan zijn we dat eens. Ui teraard discriminatie 

is verbodeno Maar het betekent heel wat anders wanneer man eventueel zegt 

dat hier de eigen nationaliteit, de nederlandse nationaliteit noet worden 

aangemorren door mansen die hier pernanent willen ve:rblijven. Dus geenszins in 

strijd net deze verdrageno Everunin is het in strijd net.deze verdragen dat 

bijvoorbeeld vreem:lelingen eventueel worden uitgezeto Vandaar dus voorzitter 

ik laat er geen t!Nijfel over bestaan discriminatie willen wij nieto· Wij willen 

een krachtige stinulans juist tot intergratie tot gelijkwaardigheid en ont

plooing van deze mansene Daarvoor stellen wij deze maatregelen vooro Dank u weL. 

Wilnerso 

Voorzitter ikzelf woon in een van de drie grote steden ik zal de naam niet 

noercen het is den Haag o Maar in ieder geval net het vraagstuk of liever gezegd 

net het ondexwerp waar dit hoofdstuk nu op slaat hebben wij uitgebreide erva

ringeno De voorzitter zal dat persoonlijk ook kunnen beaneno Als er nou een 

nethode niet werkt dan is het de hier voorgestelde. Wat noet ik mij nou voorstelle 

mijzelf voor een gedachte oproepen als ik stel dat tien procent van de 

geregistreerde bevolking van den Haag bestaat uit niet Nederlanderso Er zitten 

niet alleen de hier in dit hoofdstuk bedoelde groep bij narrelijk de nedi terranen 

turken, narokkanen arabisch taligener zitten ook wel degelijk engels talige 

bijo Ik heb niet het idee dat dit hoofdstuk juist op hen slaate Er zijn velen 

die het nederlands nauwelijks nachtig zijn en ik doel even juist de oonbinatie 

loslaten van dat nederlanderschapen de neàerlandse taal in wezen verschrikkelijk 

veel net elkaar te maken hebben 17 naar er zijn er hier die al vele jaren in ons 

land wonen in den Haag en die ~i t de noei te hebben genom:m om nederlander te 

worden en er is ook nooit enig bezwaar tegen genaakto Nu ineens hebben we het 

over het verschijnsel van intergratie en oou nenen we dat dit een instruirent 

is. Ik durf u te beNeren en we hebben vrij uitgebreide ervaringen zo langzaner

hand dat het volstrekt niet we:rkt., 
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Stel dat ze inderdaad zouden kunnen worden gedwongen om Nederlander te worden 

dan nog durf ik te garanderen dat er van de intergratie echt niet al teveel 

verwacht neet wordeno Wij neeten geen nodeloze regelen gaan opdringen daar waar 

we niet hoeven te verwachten dat ze werkeno 

Wenst ierrand verder nog het woordo 

Ja de trein die rijdt voorzitter o lk heb in zoverre een bepaalde paralellisatle 

gezien tussen die twee rotles onèat het over het algeneen toch zo is dat als 

nen een nederlanderschap aanvaardt dat nen in redelijke mate de nederlandse 

taal neet beheerseno En vandaar dat ik dus ook vond en ik zag het eventjes in 

paniek door de woorden verkeerd, maar vandaar dat ik dus ook vond dat die taal 

in de eerste plaats noest worden behandeldo Voorzitter ik denk daal:bij voor

narrelijk aan de nediterranen maar ook zoals in de grote. steden waar natuurlijk 

veel neer andere zijno Deze nensen die hebben wij begin zestiger jaren hiernaartoe 

gehaald voorzitter ante werken en niet om te kletsen. Laat staan om te 

protesteren ook toen ze als gevolg van teruglopende economische omstandigheden 

zeer veel op straat werden gezeto En ik vind voorzitter dat waar we ook nog ver

wachtingen hebben gekweekt via de gezinshereniging die we duidelijk hebben 

gestimuleerd door allerlei naatregelen dat nu die tweede generatie die een goede 

opleiding heeft gekregen en de nederlandse taal aàrdig beheerst laat staan de 

derde generatie die op het og&,1ik al nanifest begint te worden dat wij die 

eerste generatie, die otrlers, die grootouders van die tweede en derde generatie 

dat we die niet kunnen verplichten om dat nederlands te kennen want dat gebeurt 

precies hetzelfde bij rolukse bevolkingsgn>epen voorzitter die veel langer 

zitten maar ook bij engelsen of ieren of weet ik wato lk prijs ne nog steeds 

gelukkig voorzitter dat waar we al jaren kunnen werken in China of Taiwan of 

Marokko of Turkije dat we nog steeds net een tolk geaccepteerd worden bij 

het gouvernerrent daar bij plaatselijke autoriteiten of bij welke autoriteiten 

dan ook dank u wel o 

Mijn naam is Andoed ik ben een van die migrantene lk ben ook trouNens vioe 

voorzitter van de afdeling Hengeloo Mijn nening 6ver deze nederlandse nationali

teit is vrij duidelijko lk vind wat nu voorgesteld is niet echt liberaalo 

lk ben lid van een lilierale partij dacht iko Vbrdt ik dan wel begrepen of wat ik 

ne wel kan voorstellen is een andere nanier an deze proolenen op te lossen ik 

natuurlijk zal nooit echte nederlanderkunnen wordeno lk blijf in hart en 

nieren Em,;Jels. 
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U kan mij wel zeggen neem nederlandse nationaliteit dat kan ik wel doeno 

Dan krijg ik een stuk papier, maar ik blijf engelso Geef rreàe nogelijkheid om 

naast mijn engelse nationaliteit ook een nederlarrlse nationaliteit aan te gaan 

neneno Jullie nationaliteit in sonmige landen is wel nogelijko Als dat hier kan 

dan hebben we deze pl:Obleem niet meer o Dank · Uo 

Meijer kanercentrale den Helder o 

Mijn werk brengt met zich mee dat ik op gezette tijden en langere tijd in 

het bui tenland vertoef o Ik rroet u zeggen ik intergreer in die landen over 

het algemeen uitstekend zonder daarvoor van pas:p:x>rt te rroeten wisseleno 

Goed ik ga even dan naar o o 

Ik ben nog niet ui tgepsroken voorzitter als u het niet erg vindto Een tweede 

punt is dat een van de grootste taalgebieden in deze wereld narrelijk het 

engels en met narre voorzover het arrerika betreft daar rustig een hele grote 

spaans talige groep historisch lang laat bestaan zonder dat het enig probleem 

is men past in de betrokken staat gewoon 2-talig systeem t:óeo Ik begrijp 

absoluut niet waar een liberaal de gedachte van kan halen dat nen een iemand 

nationaliteit kan afdwingen dat is nog altijd een vrije keuze van iemand zelfo 

2 als iemand echt de taal niet wil leren kan hij geen pak nelk kopeno Nou 

heb ik niet de indruk dat er buitenlanders in dit land verhongeren om:lat ze de 

taal niet spreken dus kennelijk kunnen ze zich in het dagelijks leven heel 

behoorlijk redden net kennelijk een acceptabel soort nederlarids o Ik begrijp 

daarom ook niet waarom ze expliciet die taal zouden noeten leren tenzij ze hem 

nodig hebbeno En dan zullen ze dat vanzelf wel gaan doen mag ik aannerceno 

Hoving Asseno 

De heer Burkens heeft al wat gezegd over wat de comnissie heeft bedoeld net dit 

hoofdstuk en ik ben ook blij met die uitleg want er wordt inderdaad al gezegd 

van wij zijn niet uit op discriminatie en ik denk dat het heel goed is zou ook 

niet passeno Echter we kurmen wel constateren dat het stuk een zeer negatieve 

toonzetting heeft richting minde:rhedeno Wel voortkonend uit bedoelingen die 

ongetwijfeld zeer goed zijn, maar niettemin toch voor de groep waarover we 

praten nogal dwingend zijn.. verplichtend en weinig liberaal overkoneno 

Er worden allerlei verplichtingen eisen gesteld aan nensen die we ook aan 

onze eigen culturele groepen in Nederland nièt eens stelleno En ik denk dan ook 

dat we welliswaar hier en daar wat punten kunnen wegnercen wat teksten kunnen 

veranderen en wat uitspraken via noties aan te nenen kunnen wijzigen o Maar dat 
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we daarnee niet de tendens die het stuk uitspreekt kunnen wijzigeno En ik 'WOU 

daarom ook voorstellen cm in ieder geval notie 1295 blz 987 ook nog in 

behandeling te netren die pleit voor het schrappen van dit hoofdstuk en het her

schrijven in een andere zin en andere toonzetting o 

Waar doelt u op welke nurmers want het ging zo snel o 

Dan zal ik het nog een keer langzaam doeno De notie n'l.lllll'er 1295 op blz 987 o 

Goed mijnheer Wegrrano 

Ja voorzitter ik zou graag nog een zin willen wijden aan de notie die gaat 

over de verplichting van de neàerlandse taalo lk ben het rret de heer Burkens 

eens als die zegt dat er noet 'WOrden gestreefd naar gelijkwaardigheid naar 

intergratie en dat daarvoor beheersing van de neàerlandse taal een belangrijke 

bijdrage kan leveren. Maar dat staat nou net in de notie van Reewijko 

Dus ik denk dat de corrmissie en de zaal zich daarin kunnen vindeno Alleen denk 

ik dat het nuanceverschil ligt in het woordje verplicht en wie zijn wij als 

liberale partij cm dat verplidlt te stelleno Als we uitsprèken dat het een wens 

is dan denk ik dat de corrmissie zich al thans in die notie zou noeten kunnen 

vindeno 

Doet mij genoegen darres en heren om u te kunnen needelen dat de president van 

de arrondissenentsrechtbank te Airsterdam rechtsprekende in een kort geding 

in de zaak van Erice Qrrogina Terpstra tegen enfin wat dan heet de groene 

Amsterd.aimer heeft gezegd dat de gedaagden veroordeeld worden in de eerst 

rrogelijke editie van het weekblad de groene Amsterdanmar op een passende plaats 

en in een passende opnaak de rectificatie op te netren van de navolgende inhoud 

en dan begrijpt u wel wat er dan vervolgens kömto 

lk ben de enige die nog het woord wil voerene 

Mijn naam is de Bont van de afdeling Delfto Wij hebben gevraagd om een notie in 

behandeling te nenen die staat op blz 989 en die notie die houdt in dat het 

begrip migrant veel ruirrer 'WOrdt gezien dan de migranten uit de rredi terrane 

landeno 

Maar dan korren we daar direkt opo lk 'WOU de discussie over dit ondexwerp nu 

beeindigen en vragen aan u wie er stenming vraagt over notie 793 op blz 963. 

Vele vragen stenmi.ng daar gaan we o 
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Voor roodu tegeno We praten nu over de notie daar wordt over gestenrlo 

Voor de notie rood, tegeno Geel voor, tegeno Groen voor, tegen. 

De notie is aangenorreno Dan 1706 uit Schagen a Pagina 964 conmissie zegt 

à.anvaardeno Wenst iemand stenming nee dan is de notie aangenarena 

139 3 Zeist conmissie zegt aanvaarden wenst iernam discussie nee a Wenst iemand 

stemning dan is de notie aangenarena 765 uit Kanerika De conmissie zegt aanvaarden 

Wenst iemand discussie a 

Mijnheer Wilnero 

Voorzitter den Haag kan zich vrij behoorlijk vinden in de notie rret uitzondering 

van punt Ao In A daar zit een addertje onder het graso Het lijkt narrelijk 

verschrikkelijk goed en de gedachte die erachter steekt die spreekt ons best 

aano Maar u noet zich goed voor ogen houden wat er gaat gebeuren als deze 

notie inderdaad zou worden uitgevoerde Eigen taal en cultuuronderwijso Nou 

dat zou dan betekenen dat naar schooltijd de kindertjes in eigen taal en 

cultuur onderwijs noeten krijgeno We krijgen dan even heel kort en plat te 

zeggen twee soorten kinderen nanelijk rret en zonder vrije tijdo Als iets 

segegerend in plaats van integrerend werkt dan is het data b noet zich 

daarbij bovendien nog in gedachte nerren dat juist als een deel het is een 

hoogst ongelukkige constructie het is in het verl<.iezingsprogramra van 86 

vastgelegd en eigenlijk bij gebrek aan beter en ik denk dat we dat voorals-

nog zo noeten handhaveno Juist doordat een deel van de van het onderwijs in eigen 

taal en cultuur in de schooltijd plaats vindt is er nog enig toezicht op de 

leerkrachtene U noet zich indenken dat als dat volstrekt naar de vrije tijd 

naar de eigen tijd van de betrokken leerlingen wordt geschoven dat dat onderwijs 

dan en dat toezicht er op volstrekt weg is o Kinderen die tot 8 uur echt bezig 

worden gehouden rret arabisdl koran, zang dans god weet ik wat nog allemaal neer 

en dat zijn dan zaken die dan keurig gescheiden worden als om 2 uur en 4 uur de 

school uitgaato lk wens dus echt apart in stenming te brengen A en B!' C, D 

daarnao 

De heer Wegnano 

Voorzitter daarnaast naast dat ik het rret de heer Wilner het rret punt A eens 

ben zou ik toch ook iets willen zeggen over punt C van deze notie o Op zich is 

dat een juiste constatering dat er streng de hand dient te worden gehouden 

aan de leerplichto Alleen vind ik het wat verbazend op te nerken dat dat in 

deze contekst hier staato Dat zoun oprerking staat bij een hoofdstuk onderwijs 

uitstekend, maar dat dat staat bij een hoofdstuk over migrantenbeleid dat wekt 
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. bij mij lathans de indruk dat het letten op de leerplicht bij migranten nog 

eens even veel neer hard nodig is dan bij de tussen aanhalingstekens gewone 

nederlander o Dus ik heb toch ook mijn twijfels bij punt C van deze rrotieo 

Wie nog neer o 

Assen nog een keer o 

Aansluitend bij de woorden van de heer Wignan ik geef ze de kost denensen die 

van wintersprot te laat terug karen net hun kinderen en waar iedereen voor 

pleit dat het vrij gelaten wordto Er rroet wat neer ruimte wat neer speling 

zijno lk vind inderdaad ook net de heer Wignan het is te gek dat het hier juist 

genoerrd wordt in deze rrotie en dat de corrinissie dat wil aanvaardeno Dan zeg ik 

alweer dat is dan wel tendentieuso Daar wil ik ook nog het volgende bij zetten 

ten aanzien van A laten we wel wezen er is een heel ander beleid ten aanzien 

van scholen op dit nonento In veel streken en landsdelen komt wel degelijk 

ond.enri.js geven in cultuur en eigentaalo Neem Friesland, neem de vele dialecten 

die neegenerren worden in het reguliere onderwijso Wel dat wil zeggen dat er dus 

nu een ander orrlerwijsbeleid gaan voeren voor minde:rlleàen dan voor nederlanders 

tussen aanhalingstekens. Dus we gaan dus weer orrlersdleid nakeno Een nederlands 

kind in Friesland krijgt wel Fries en eigen cultuur, naar als het een buitenlander 

is dan mag hij niks over zijn eigen land, over zijn eigen taal lereno 

Nou dat is een tendens die hierin zit en dan zeg ik dat is een kwalijke tendens 

en daarom denk ik dat we tegen deze rrotie rroeten stenlreno 

Ja mijnheer de voorzitter over punt A ik heb net veel buitenlanders gesproken. 

over les in eigen taal enneest van dienensen zeggen graag wel, maar niet geduren 

de normale sch.ooltijdo Anders krijgen onze kinderen een achterstand tegenover 

die andere zeg maar nederlanderso Het enige resultaat daarvan is het prd:>leem 

die buitenlander zal blijven niet twee generaties maar tot 3-4-5 gereratieso 

lk ben in principe tegen les in eigen taal gedurende schooltijd, maar wel als 

nodig achter de schooltijdo 

Ja voorzitter het is natuurlijk wel zo dat misschien even ter aanvulling van 

de vorige spreker w-ardoor de contekst weer iets anders komt te liggen dat 

overigens ben ik en dat zult u wel begrijpen een groot voorstander van dat 

bekende OEIC onderwijs eigen taal en cultuur wat een zaak is die indertijd 

heel duidelijk binnen die onderwijsprogranma' s is ingevoerd op aanraden van 

de betreffende minister net buitendien in dat in schooltijd zijnde extra 



Band 5 

Blad 80 

faciliteiten andere wegingsfaktoren op grond· waarvan het niet zo is dat als 

ondel:wijs in eigen taal en cultuur binnen de nonnale lestijd wordt gegeven dat 

andere daardoor zouden worden verwaarloosd, want dat is nou weer het gevolg van 

die extra wegingsfaktoren die daardoor aan die scholen worden toegekendo 

Mijnheer de voorzitter Geerling afdeling Wassenaar. 

Ook weer over dat punt A les in eigen taal o Als we de kinderen geen les in eigen 

taal binnen de nonnale schooluren zouden kunnen krijgen wordt er een belangrijk 

punt hier in de notie over het hoofd gezien dat jonge kinderen die thuis een 

andere taal spreken wel degelijk in hun eigen taal opgevangen noeten wordeno 

En die krijgen dan geen les in eigen taal op school rret die taal als doel 

maar rret als doen bi jvooz:beeld om rekenen te leren in hun eigen taaL Als je 

. geeneens weet wat het woord optellen in het nederlands is kun je ook noeilijk 

leren optelleno En ik geloof dat we hier een beetje het kind rret het badwater 

weggooien a 

De comnissieo 

Voorzitter ik denk dat iedereen het hier eens is dat het doel van al deze maat

regelen voorgesteld worden day dat is de ontplooing van groepen die het hier 

betrefto Wat ons verdeeld houdt is de vraag wat de juiste middelen zijno 

En dan komt het mij voor dat het heel erg noeilijk is om in deze vergadering 

daarover bindend uitsluitsel te geveno Dus ik zou willen voorstellen willen 

aanbevelen dat deze notie dan ter kennisgeving wordt aangeilOIIen en dan kan de 

comnissie Toxopeus da.anree doen wat deze comnissie richtig acht en eventueel nog 

advies irninneno 

Jk wou nog wat zeggen erovero Jk denk toch dat het eerste deel dat goed onderwijs 

de sleutel is om kinderen van culturele minderheden reëele nogelijkheid ·te geven 

de kansen die zich in onze maatschappij voordoen te kunnen bijdragen en om dat 

als een elenent op te voeren bij de uitgangspunten voor het te voeren beleid" 

gehandhaafd zou noeten blijvena OVerigens de punten die daaronder staan daar 

zou dan nadere studie over kunnen plaats vinden. 

Wigmano 

Voorzitter nadat wij net hebben uitgesproken dat de nederlandse nationaliteit 

geen verplichting is nadat we zoneteen zullen gaan uitspreken dat het verplicht 

zijn van de nederlandse taal geen must is snap ik niet waarom deze notie 

U mag niet vooruitlopen op een stenming noet u even afwachtene 
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Laat ik het dan zo nuanceren voorzitter dat ik ve:rwacht dat dat zal gebeureno 

Dat is wat anders. 

Dan vraag ik mij af waarom de conmissie denkt dat deze notie in deze vergadering 

dat daar geen uitspraak over gedaan kan wordeno Ik vraag u bij deze om dan 

wel over de gehele notie een uitspraak te doen dan wel afzonderlijk over de 

punten A, B , C enD waarbij naar mijn idee kennelijk of is aangegeven dat 

er toch grote onvrede bestaat bij de vergadering van de punten A en Co 

ZOuden die eruit worden geschrapt dan zou ik ne kunnen voorstellen dat net de 

notie en dus net de conmissie nee zoudenkurmen gaan. Maar ik denk dat de notie 

gewoon behandeld rroet wordeno 

De laatste en dan doe ik u een voorstel van ordeo 

Delvauxo 

Voorzitter ik vraag uitdrukkelijk stemning over afzonderliike punten A, B, c, D, 

Dat is heel duidelijk anders had ik het zelf voorgesteld. Waarbij ik de vergaderin 

wel wil DIJIErken dat iedere nederlanàer gehouden is zich aan de wet te houden 

dus ook aan de leerplichtweto Als ouders het niet doen dan zijn ze strafbaaro 

Ik denk dat als je voor een bepaalde categorie de leerplichtwet kennelijk niet 

neer wilt handhaven dat het dan voor alle neeierlanders zou rroeten geldeno 

Ik wijs u eventjes op de consistentie in de besluitvorming en het handhaven van 

een rechtstaato 

Concludeert u dan voorzitter net mij dat die zinsnede overbodig iso 

Ik ga niet conclude:reno 

Dat hebt u narcelijk bij een eerdere notie narcelijk die over milieugroepen wel 

geconcludeerde 

Ik heb niet geconcludeerd ik wijs de algenene vergadering 

Daar hebben wij geconcludeerd dat nen zich in zijn algern-enheid aan de wet dient 

te houden en derhalve kan die zin dus ook uit deze notie nu geschràpt wordeno 

Dat zullen we dan direkt nerken als u erover stemto 
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Mijnheer de voorzitter nag ik een vraag stellen over uw woordeno Want er is 

mij onduidelijkheid ontstaano Wilt u nu beweren dat als wij tegen het onderdeel 

stermen over streng de hand houden aan leerplicht dat we daanree ook zouden 

zeggen dat we het niet zouden :rroeten doeno Dat wens ik toch kramtig te bestrijden 

want wat wij hier alleen wensen aan te geven is dat het hier niet thuishoort 

maar in het hoofdstuk ondei:wijso We hoeven niet specifiek over een bepaalde cate

gorie zeggen nou :rroeten we er streng de hand aan houden en bij een andere groep 

zeggen ja maar het is wet en dat is logisd:l.o 

Nee hoor ik zie het norgen al in de krant staan volgens de 'WD hoeft er niet neer 

streng de hand te worden gehouden aan de leerplichto 

Nee mijnheer de voorzitter nu gaat u de vergadering woorden in de nond leggen die 

bepaald niet bedoeld zijne 

Ik denk dat wij bij het onderdeel ondez:wijs aarmenen dat de hand :rroet worden 

gehouden aan de leerplicht dat dat duidelijk genoeg is maar het hier absoluut 

niet thuishoorto 

Het hoort in deze notie niet thuis, dat wil niet zeggen maar oogrnaals we hebben 

net al een dergelijk uitspraak bij een àndere notie gedaano Toen hebben we een 

notie niet in behandeling genomen ondat wij vonden dat iedere nederlander zich 

aan de wet :rroet houdene Als we dat bij een notie doen dan hoort deze zin bij 

gevolg niet in deze notie o 

Dat heeft dus niets te rraken net het uitvoeren van de leerplichtwet ja of neeo 

Ik zit hier alleen maar als technisch voorzitter en wijs u op de konsekwentles 

van iets zoals die volgens mij bestaato Over de inhoud van een en ander spreek 

ik mij niet uit dat heb ik oog nooit gedaano Ik stel voor dat we nu over gaan naar 

dat was een heel duidelijk voorstel van orde van mijnheer Delvaux tot het 

afzonderlijk in stenming brengen van de punten A, B, C, Do Dan kunnen we daar 

verder nog uren over praten maar dat zal niks helpene 

Voorzitter nag de afdeling Karrerik nog wat zeggene 

Ja natuurlijk rrevrouw o 

Ik wou wat ik daarnet al heb proberen te zeggen voorstellen om te stenman over 

cm dat eerste gedeelte tot aan kinderen zonder neer te aanv-arden en dat andere 
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gedeelte eruit te haleno Een punt van ove:rweging te laten of ter nadere bestu

deringo 

Mevrouw ik begrijp het wel 0 naar mijnheer Delvaux heeft een heel duidelijk voorste 

van orde over alle punten afzonderlijk stermen en dat gaat voor o 

Als de afdeling punt C terugtrekto 

Als de afdeling die de notie heeft ingediend aanleiding vindt om de notie hier te 

wijzigen gaat dat voor de wens van de heer Delvauxo 

Dus u wenst punt C terug te trekkeno 

Ik begrijp de afdeling Kanerik zo zullen uitspraak over het algeneen principe 

zoals neergelegd in de eerste twee alinea n s ·en de rest na kinderenbeschouwen 

als een kwestie van technische uitwerking die in het verkiezingsprogranma nader 

rroet worden bekeken door de conmissie Toxopeus o Zo begrijp. ik het voorstel van 

de afdeling kameriko 

Ik wordt nu van alle kanten belaagdo Punt C eruit haleno 

De afdeling Kanerik trekt punt C terug o Vervolgens ligt er dus een voorstel 

van mijnheer Delvaux over A, B en D te stermen zo eenvoudig ligt dato Punt A 

rood, VOOr 1 tegeno Geel VOOr 1 tegeno Groen VOOr 1 tegeno 

VeiWOrpeno 

Punt B zonodig extra nederlandse taallesseno !bod voor, tegen. Geel voor, tegeno 

Groen voor 1 tegeno 

Punt B is aangei'lOilEilo 

Laten we eerst even D afhandeleno 

Band 6 

D stimuleren van verdere studieo !bod voor, tegen. Geel voor, tegeno 

Groen voor, tegen. Aangenoneno Ik vraag even aan het stenbureau de stemverllouding 

bij punt Ao In dat geval zal er herstemning dienen plaats te vindeno 

Voorzitter het is niet nodig er was een overweldigende rreerderlleid rood tegeno 

Tegenover de rode voorstanderso Er was een praktisch evenwicht bij de groene 

en er was een licht oVeJ:Wicht bij de voorstemrers bij de geleo 



Band 6 

Blad 84 

Punt A wordt overnieuw gesterrrlo Punt A rood voor, tegeno Geel voor, tegeno 

Groen voor, tegeno 

Dan gaan we door naar notie 794 ReeUt~ijk daar zal uitvoerig over gesprokeno 

Ik stel u voor cm daar verder niet over te discussiereno Wenst ienand stemning a 

Dan noeten we dat even uitstellen want het stenbureau is nu aan het telleno 

Dan krijgen we 2008 op pagina 68 den Haago Ccmnissie zegt als toevoeging 

aanvaardena Wenst iemand discussieo Kan dan de ccmnissie eventjes haar argumen

tatie geveno 

Burkenso 

Nou voorzitter ik bedoel er staan allenaal dacht ik hele juiste dingen in waar 

deze vergadering naar mijn gevoel nooit tegen kan zijno 

Mijnheer WiThers o 

Ja voorzitter daarom vind ik het juist zonerkwaardig dat terwijl naar ons 

gevoel kijk wat dat betreft voelt den Haag zich uiteraard het middelpunt van 

de "Wereld, maar we hebben gewoon een aantal essenties van het migrantenbeleid 

op een rij proberen te zetten en dat de ccmnissie zegt nou hls toevoeging 

aanvaardeno Toevoeging nee het is de essentie naar ons ideeo Er zijn gewoon een 

aantal punten waar we van vinden kijk dat naakt het migrantenbeleid in belang

rijke rrate uito Als u hier zegt ja dan verbaast het ons buitengayoon dat u dan 

tegen Reemrijk 1 en Reeuwijk 2 dus dat naturalisatie en nederlandse taal ineens 

nee zegto Dat kunt u gewoon niet makeno 

Alleen de toevoeging zegt de conmissie waar het te aanvaardeno Niet wat aan 

schrappingen voorgesteld wordto 

Mijnheer Wiebengao 

Ja mijnheer de voorzitter ik heb mij ook enigszins veJ:baasd over het advies 

van de conmissie want het is inderdaad zo dat de notie van de kariercentrale 

den Haag wat je zou noeten noemen een andere toonzetting heeft dan de schrijvers 

van deze paragraaf van het liberaal besteko En ik denk eigenlijk dat het daaran 

goed zou zijn om die notie te aanvaarden zoals zij daar ligt en dat houdt in 

inderdaad schrapping van een aantal regels voorzover dat nogelijk is procedureel 

uit paragraaf ? o Ik zal ze nu iliet allemaal gaan aanhalen naar een daarvan denk 

ik inderdaad dat het misverstanden wekt zoals hij in hoofdstuk 5 geschreven is 

van het liberaal bestek en dat is namalijk toch wel een vrij principiele dat is 

namalijk de doelstelling van het migrantenbeleido Ik spreek zelf overigens liever 
over minderhedenbeleido 
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Maar dat is nederlander zijn als alle nederlanderso En nou denk ik juist dat het 

een van de kernpunten van onze beweging is dat is de veel vormige sanenleving o 

En ik vraag me eigenlijk ook af of alle nederlanderswel gelijk zijno Ze zijn 

Voor de wet wel gelijk maar we zijn zelf een volk van :minderheden en ik denk 

nou juist dat het nederlander zijn als alle nederlanders misschien in juridisdle 

zin prima is, maar je kan natuurlijk nooit vergen er is daar iemand die geloof 

ik engelswas vroeger je kan nooit vergen dat die precies zo wordt zoals wij 

allemaal en ik vind eigenlijk de toonzetting met nane van de notie den Haag die 

is zodanig dat die wat mij betreft integraal aanvaard zou noeten wordeno 

Ik zou er in ieder geval een wann pleidooi voor willen houdeno 

Wenst iemand stenlning over de notie jae Nou gaan we dus aanzienlijk achterlepene 

Motie Kamerik over dat puntje A was herstemning voor 277 tegen 420 e 

U ziet het stenbureau heeft een fijn gevoel voor wat eruit gaat komene 

Dan noeten we nou eerst st:emren over 794 op pagina 967 o Voor rood , tegene 

Geel voor, tegeno Groen voor, tegeno Deze notie is aanvaardo 

Dan karen we nou bij 2008 op pagina 968 de conmissie heeft gezegd de toevoeging 

aanvaarden maar niet het schrappen dat is essentieeL· Niet het schrappen maar 

wel de toevoeging o Wenst iemand stemning over dit advies van de conmissieo 

Mijnheer Wilbers dan wordt er over het advies van de conmissie gestende 

Alleen dus over het toevoegen wordt gestende De hele notie dus schra};'Pell enz e enz. 

en daarna het toevoegeno Ik hoop dat iedereen weet wat er nu verder besloten 

gaat wordene Ik weet niet of u allemaal weet wat dat betekent· als er allemaal 

regels geschrapt wordene Goed de notie in stemning Rood voor, tegene 

Geel voor, tegene Groen voor, tegeno Motie is aanv-arde 

Dan gaan we snel over naar Delft 2067 pagina 969 de conmissie zegt aanvaardene 

Wenst iemand discussie, stenmingdan is de notie aanvaarde Afdeling Waalre 

593 conmissie zegt aanvaardene Wenst iemand discussie, stemningo Dan is het 

advies aanvaarde Dan den Bosch 2258 conmissie zegt aanvaardene Wenst iemand 

discussie, wenst iemand stenmingdan is het advies aanvaardo Dan krijgen we 

vervolgens een aantal nagekorren neldingene pagina 987 om mee te begirmene 

987 kan vervallen door aanneming van den Haago 

Die vervalt 987 e Dan krijgen we 998 van de afdeling Delfto Wenst iemand uit Delft 

nog een toelichting te gevene Neee 

Burkense 

Is juist dat de tekst van de conmissie slaat op alle migranten maar uiteraard 
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noet ern:ee rekening worden gehouden dat Nederland gebonden is aan bepaalde 

verdragsvei:plichtingeno Uit dien hoofde is de rechtsJ;Ositie van bepaalde 

migranten duidelijk anders dan van andere migranteno Er is straks al een onder

scheid ganaakt tussen engels sprekende en andereo Dat is niet het onderscheid 

wat de oommissie zou willen makeno Onderscheid wat de cammissie zou willen 

rnaken is in feite dus personen behorende tot Eroverband en eventueel bijzondere 

verdragen zoals het anerikaanse vriendschapsverdrag en alle andere migranten 

waar zij dan ook vandaan koneno 

Dat betekent voorzitter dat wij als ccmnissie deze notie onjuist vindeno 

Duidelijk" Wenst iemand hierover te prateno 

Ja voorzitter- de Boer uit Delfto 

1k denk dat er nog iets anders iso Met deze notie wordt er ook een onderscheid 

gemaakt tussen bijvoorbeeld een Oostenrijker en een Marokkaano Ik denk dat 

daar de notie over gaat en niet over de andere vriendschapsverbanden die 

rrogelijkerwijs een iets andere toonzetting geven ten aanzier: van groepen 

migranteno Maar het gaat juist om die verschilleno 

Mag de oammissie er geen enkele onduidelijkheid erover laten bestaano 

U noemt een Marokkaan en een Oostenrijker die scheert de ccmnissie geheel over 

een kamo 

Ik denk dan dat op zich wanneer dat zo zou zijn de notie overl:xxlig zou zijn, 

naar ik heb dat niet in hoofdstuk 5 gelezen op die reanier" 

Hoofdstuk 5 scheert alle migranten over een kam ui teraard net dien verstande dat 

daar waar Nederland verbonden is aan verdragsverplichtingen dat daar andere 

rechtsregels kunnen geldeno 

Toch liever wel een notie als deze in ieder geval in strekking willen wij graag 

hier aangenenen zien of in ieder geval ter stenming o 

Duidelijko Iemand verder nogo Dan in stenmingbrengen 2064 van de afdeling Delfto 

Rood voor, tegen. Geel voor, tegen" Groen voor, tegeno Motie is verworpeno 

Dan hebben we op pagina 1005 o 

Voorzitter als ik het wel heb dan is net de boodschap van notie op pagina 1005 

over het doel van de migrant dat is dan gevat in de notie van den Haag die is 
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aangencmm. Dus ik denk dat deze notie aangezien die andere is aangel'lDIIeil kan 

worden ingetrokkeno 

U trekt de notie in o 

Bij deze ja. 

Dank u welo 1038 pagina notie 1105 van Zaanstado \'ènst de afdeling Zaanstad 

nog een toelichting te geveno Neeo Kan de ccmni.ssie haar nening geveno 

Ja voorzitter we gaan ervan uit dat in beginsel overal gelijke toegang rroet 

zijno De ccmni.ssie gaat er ook van uit dat in bepaalde gevallen het gerecht

vaardigd is cm p:>sitieve discriminatie te betrachteno Motie dient derllalve te 

worden afgewezeno 

De notie wordt ontradeno Wenst iemand discussieo \'ènst iemand stenming. Nee dan 

is het advies van de ccmni.ssie overgenemeno Dan tenslotte op pagina 1055 de 

notie 1115 eveneens van de afdeling Zaanstade 

Wordt ingetrokkeno 

Dan kunnen we zeggen dat we ook dit hoofdstuk hebben afgehandelde Kunnen wij 

overgaan naar hoofdstuk 6 wat begint op pagina 1064e 

Voorzitter even een puntje van orde net betrekking tot het beleid gericht 

op buitenlanderse Ik wou u berichten en de trede aai'!rleZigen dat de stand van 

de voetbalwed.Stri jd Duitsland enz enz e 

Dan hoofdstuk 6 er zijn een vijftal noties te behandelen er is geen 

notie toegevoegde 

Mag ik even vragen voorzitter er is blijkbaar voor mijn aanwezigheid een aantal 

noties geclaim:l buiten de geselecteerdee Ik laat verder de wijze waarop dat 

gebeurd is voor wat het is maar ik zou er dan alsnog graag eentje claineno 

Mag ik dat doen als het betreffende punt aan de orde is e 

Dan begin ik eerst net 2452 Geldemalseroe De conmissie zegt aanvaardene 
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Met een aarzeling zegt de conmissie aanvaarden, want het kan ook zo zijn dat de 

procedure op een bepaald narent zo snel en vereenvoudigd is dat alle nensen 

worden afgewezen" Toch en die tendens zit er op het ogenblik al wel ino 

Tcx::h zegt de ccmn:issie dat als algerrene lijn er naar gestreefd noet worden 

om tot vereenvoudiging en versnelling te korren" Aanvaarden., 

Aanvaarden" Wenst ianand discussie" w=nst ierrand stenming" Dan is het advies 

opgevolgd" Den haag 2012 conmissie zegt aanvaarden" Wenst iemand discussie" 

Wenst iemand stenming" Zo niet dan is het advies opgevolgd" 

Hal:Irelen wenst iemand discussie, sterrmingo Dan is het advies opgevolgd" 

Zwolle 213 op pagina 1069 wenst Zwolle nog een toelichting te geven" De 

conmissie zegt ontradeno 

Burkenso 

Ja voorzitter de conmissie zegt uiteraard ontraden orrèat het regelrecht in 

strijd is net het rapporto De conmissie meent dat de opvang in de eigen regio 

dat dat net kracht noet worden nagestreefd" En dat Nederland daar ook behoorlijke 

dosis geld voor noet overhebben om dat in internationaal veiband nogelijk te 

naken. En dat kan bepaalde ervaringen bijvoorbeeld in Afrika zijn heel gunstig 

op dit terrein" Die lijn noet net kracht worden doorgezeto En als hier wordt 

gezegd dat dat doodlopende weg is dan zouden wij liever willen dat die weg net 

kracht wordt geprd:>eerdo Dus de notie wordt door de conmissie ontraden" 

Wenst iemand discussie,stenmingo Dan wordt het advies van de conmissie opgevolgd" 

Eindhoven 261 pagina 1070 nog een toelichting van de zijde van Einàhoveno 

Burkenso 

Het is een beetje noeilijk om dat te zeggen van als er s-aat dwingend opgelegd 

door Nederlande Er is een afspraak met Aruba op dit punt en wij manen dat Aruba 

zich aan de gemaakte afspraak m:>et houdeno Dat kant ook tot uitdrukking dacht 

ik in het rapport van de conmissie" En als de strekking van deze notie is dat 

dat weer een open zaak wordt dan zouden we dat net kracht willen ontradeno 

Wenst ianand discussie u stemning" Goed dan vindt daar een stemning over plaats o 

Voorzitter wat is de strekking van de notieo Hoe noeten we ons dan ten opzichte 

van Aruba opstellen. Wat wordt er beoogd hienreeo Is de zaak weer open" 

Kan een van de indieners daar een maning over geveno Nee dan blijft de vraag van 
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de conmissie onbeantwoordo U blijft bij uw stenmingo U wuift het weg geen sterrming 

Dan wordt dus het advies van de conmissie overgenerren en is deze notie niet 

verder aan de orde. 

Wilhers 

Bladzijde 1106 kc den Haag nummer 2010o 

Daar noeten we eens even rustig naar kijken en iedereen de gelegenheid geven 

om dat even in zich op te neneno 

Voorzitter kan ten behoeve van de conmissie worden ui teengezet waar precies 

het verschil zit. 

Wilberso 

Dat zit net nane in de laatste regel waar wij de toonzetting toch wel graag 

wat anders zien am:lat we per slot van rekening het gevoel hebben dat het geen 

lolletje is om in die p:>sitie waarop deze passage betrekking heeft te verkereno 

Vandaar dus ook dat wij bedoelen om de situatie van de illegalen niet alle 

schijn te vermijden dat het echt gaat om hinderlijke lastpakken vliegen die 

weg geslagen noeten worden, naar echt dat we ons er om bekormeren van jongens 

of het is vlees of het is vis 11 naar het is in ieder geval een heel duidelijke 

situatie waarin deze nensen verkeren en andersnoeten we zeggen jongens sorry 

afgelopeno 

Dat we er op noeten toezien dat vreerrdelingen net een geldige verblijfstitel in 

Nederland verblijvena Moeten we nou gaan toezien opdienensen rret die geldige 
.• 

ti tel of juist op de rrensen zonder geldige ti tel. 

De hele voorgaande passage is er op gericht om op een gegeven rronent nensen 

hier rret een legale titel hier te laten verblijvena Degene die geen legale titel 

hebben jam:rer o Restrictief toelatingsbeleid het is sorry naar dat noeten we 

toetseno Er noeten geen onduidelijke situaties toepassen, naar we noeten ook 

niet een toonzetting plegen waa:rbi j we het idee hebben van nou de rest is 

dooie vliegen die vegen we van_ ons af o 

Maar zenogen Nederland toch wel uit hoop iko U wilt erop toezien dat vreem:le

lingen net een geldige verblijfstitel in Nederland verblijvena 

Dat rrensen hier verblijven net een geldige verblijfstiteL 
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Als u het zo draait dan zegt u het op de juiste wijzee Dan zegt u het ook op 

een wijze waarvan iedereen zegt o zeg dat dan schrijf dat dan ook ope 

Juist schrijf dat dan op dat bedoelde ik ooke 

Burkense 

Advies van de cannissie is dat zo helder nogelijk rroet worden uitgedrukt wat 

je bedoelte Ccmnissie zegt slechts vreenrlelingen rret een verblijfstitel in 

Nederland verblijvend. Dat lijkt rre uitzonderlijk juist uitgedrukte Ontraden duse 

De conmissie ontraadte Wenst iemand nog verder discussie, stemrene Dan is het 

advies van de conmissie overgenc:mme Dan kunnen we overgaan naar het hoofdstuk 

over ondei:wijs en u zult een beetje schrikken denk ik want dat zijn er heel 

veel e Heel veel en ik zou dus u willen verzoeken om tot de uiterste zelfbeheer

sing te karene Somnigerrensen zeggen dat het nu echt belangrijk wordte 

Voorzitter van Haaften afdeling Huizene Ik heb in de vergadering in Veldhoven 

verzocht an in dit kader notie 1147 behandeld te zien 1147 dat is op pagina 

1169e 

Dan beginnen we rret den Haag 2014 e 

Voorzitter punt van ordee Ter corrp:msatie trekken wij de notie van de. afdeling 

Leiden op blz 1113 ine 

Dat scheelt al weer wate 

Voorzitter nog even wij hebben ook nog als afdeling Delft twee noties die 

toegevoegd zouden willen wordene 

Ik heb net om de uiterste zelfbeheersing gevraagdo 

Jawel maar wij vinden dat van belang dat is op blz 1219 en blz sorry blz 1279 

en 1314e 

We beginnen rustig bij de vier eentjes van de 

Mevrouw Scherpenberge 

Ja ik wil heel beheerst en gedisciplineerd zijn naar wij hadden al heel vroeg 
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ingeleverd dat we graag 1287 behandeld zagen., 1287 dat is blz 1130" 

Ja die staat er opo 

Wigmano 

Voorzitter ik hoorde de heer vd Berg fluisteren dat er nog een lijstje waso 

Kan het zijn dat daar de noties opstaan die de R:c den Helder graag besproken 

wil hebbeno 

Ik denk het ja, maar kijk al die n'llii'IIEI's zijn hoger dan 1111 dus dat is nogal 

eenvoudig" 2014 op blz 1111 ontraden zegt de comnissieo Mijnheer Burkenso 

Neem ree niet kwalijk hoe kan ik dat nou zeggen., Mijnheer de Hart welkom" 

U noet daar denk.ik ook de moties op blz 1155 en blz 1259 bij betrekken., 

Bij de inleiding zal ik voorzitter nog wat andere moties" Voorzitter ik denk 

dat uitgaande van de eerst voorligeende motie 2014 een aantal o:pnarkingen 

gemaakt noeten worden naar aanleiding van de passage in ons stuk over die 

verzelfstandiging van het openbaar onde:rwijso Ik laat de exacte bewoordingen 

in het liberaal bestek even daaro Uit de ontvangen motie blijkt dat binnen de 

partij heel verschillend over de passage gedacht wordt. Si.rrq?el gezegd er is 

instenming, lichte instermd.ng, zware instermd.ng en er is afwijzing" Ik denk 

dat het daarom nodig is toch nog eens een keer toe te lichten wat de achterliggen

de gedachte van de conmissie geweest is an daaruit tot een aanbeveling over het 

aanvaarden wat ons betreft van een bepaalde motie te koreen waarnee als 

de vergadering dat accepteert andere moties die dit onde:rwerp raken misschien 

niet besproken hoeven .te worden" Waar gaat het de conmissie cm" Het centrale 

punt in onze benadering is toch geweest dat in het liberale denken ook waar het 

an onde:rwijs gaat als uitgangspunt gekozen mag worden de overll.eid zoveel nogelijk 

op afstand te brengen van dat onde:rwijs waanree gezegd wordt dat invloed van 

ouders op het bestuur van openbaar ondel:wijs zoveel nogelijk vergroot zou noeten 

worden" Niet alleen in tenren die zoals op het ogenblik geregeld zijn in de 

wet rredezeggenschap onde:rwijso En ook niet in temen die in het advies van de 

camnissie, de toetsingscormd.ssie daarover ter Uitbreiding van de wet geregeld 

zijn, maar vooral invloed van de ouders op het bestuur" In de tenren van de 

grondwet geredeneerd de richtirig van de school, de inrichting van de school zou 

noeten gaan plaats vinden" Dus wi- hebben heel nadrukkelijk gedacht in tenren 

van zonder het neutrale karakter van de school te willen aantasten zonder de 

toegankelijkheid van de school te willen aftasten, aantasten zouden wè moeten 

streven naar een dusdanige vergroting van de invloed van de ouders op het 
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bestuur van ~ school dat er als het ware een analoge positie in temen van 

het besturen van die school gaat ontstaan net het bijzonder ondeJ::wijso Geenszins 

dus bedoelt zoals in notie 2014 is opgeschreven en door de indieners kermelijk 

zo is verstaan het o}?heffen van het gehele stelsela Nee de invloed van de 

ouders vergroteno Daar zijn verschillende nogelijkheàen voor o Ik zal dat niet 

teveel over uitwijdeno Ik wil er wel op wijzen dat die verschillende noties 

die nogelijkheden geduid zijno En neet ik even naar mijn spiekbriefje kijken 

bijvoorbeeld derreest vergaande notie in temen van instemming net wat de 

ccmnissie heeft voorgesteld treft u aan op blz 1157 dat is notie 1739 van den Bilt 

Er is een andere notie die vindt u op blz 1259 daar zegt rren ja mits en daar 

spreekt Ireil als die toegankelijkheid maar gegarandeerd blijfto Weer een andere 

notie zegt eigenlijk ja die weg die lijkt wel begaanbaar ik gebruik mijn 

eigen woorden en noem dan als nogelijk inst:rum::mt artikel 61 conmissies uit de 

gemaentewet, de funktionele conmissieso Zo zijn er noties die in verschillende 

bewoordingen neer of minder instenming zelfs afzettend net die vraagstuk crrgaano 

Dat alles op een rij zettend voorzitter zou ik de aandacht van de vergadering 

willen vestigen op de notie die op blz 1115 is te vinden dat is notie 1588 

van teiden waarin wordt gezegd dat de invloed van ouders op het beleid van 

openbare scholen dient te worden versterkt, naar· dat de wezenlijke kennerken 

van openbare scholen zoals die toegankelijkheid en daar ging het. natuurlijk ook 

om niet nogen worden aangetasto Daanree zou de corrmissie willen uitspreken 

voorzitter als die notie dus 1 blz verder wordt aanvaard dan wordt op heel 

kernachtige wijze nog een keer door de vergadering uitgedrukt wat. de conmissie 

beoogd heeft net liberaal bestek, waamij neet worden toegegeven dat de be

woordingen die in liberaal bestek gebruikt zijn inderdaad tot een misverstand 

kunnen leiden dat wij zouden hebben beoogd het stelsel op te heffeno Nogmaals 

dat is geenszins de bedoeling geweest en het voorstel van de conmissie is dus 

notie 2014 waar de indruk gevestigd wordt dat liberaal bestek zou hebben willen 

liquideren dat stelsel dat was niet de bedoeling niets over tenenen, naar 

notie 1588 op blz 1115 wel over te neneno Want daar komt die invloed van die 

ouders in alle eenvoud en d-anree in alle indringendheid aan de orde o 

Als ik u dus goed begrijp mijnheer de Haart dan stelt u daar tevens voor dat 

die notie 1588 op pagina 1ll5 ~t die aangenerren wordt en dat dan vervolgens 

2014 en 1739 en 144 geloof ik dat die dan dus van het toneel verdwijneno 

Goed wie wil wat zeggen. 
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Ik vind inderdaad het voorstel wat zojuist gedaan is an de notie op lll5 

ten gunste van de andere noties te laten vind ik een goed voorstel dus 

hierbij trek ik 2014 ino 

Ja voor alle zekerheid even voorzitter ik heb goed geluisterd naar wat de heer 

de Hart zegt dat betekent dus dat in zijn algeneenheid want daar zijn natuurlijk 

verschillende noties in zijn totaliteit die daarover gaan wij ons in princi:pe 

uitspreken voor het feit dat de overheid het parlerrent de beste garantie 

gever is rret betrekking tot het openbaar ondel:wijso Dat een andere vo:rm of 

enige andere vo:rm wat niet anders kan zijn dan het neutrale ·ondenvijs in ons 

bestel deze garantie nooit kan geveno 

Ja voorzitter dat vraagt om nadere toelichting o 

Die zal ik u geven dan. Kijk eens het is natuurlijk zo ik ken dit soort 

situaties en vele rret ons dat wanneer je algeneen bijzonder onde:rwijs hebt 

een stichting of wat dan ook die scholen onder zijn beheer·heeft daar is het 

natuurlijk zo dat op het norcent dat je een statuut hebt aanvaard laten we 

zeggen waar hetzelfde in staat als qua tekst als de wet in het basisondenvijs 

dan heeft u in optllrla. fo:rma het hele zaakje op een rijtje staano Dan kan het 

gebeuren dat 5 jaar later andere daar zijn die er andere rreningen op. na houden 

en die dat gewoon verandereno Maar dat is natuurlijk via een parlerrent een 

veel rroeilijker aangelegenheid want dan zult u A de grondwet rroeten wijzigen 

in twee instanties en buitendien dan zult u daarna zult u nog rret andere wetswij

zigingen rroeten kareno 

Voorzitter ik denk dat zo 0 n uitspraak rret die nogal indringende strekking die 

beluisterd is, niet gedaan behoeft te worden laat ik u een voorbeeld geven 

in discussie is ik wil daar overigens geen discussie over oproe:pen maar een 

is niet van een eenduidig antwoord te voorzieno waar het ons om gaat is dat de 

ouders zo groot rrogelijke invloed binnen het huidige wettelijk systeem zouden 

neeten krijgen om bijvoorbeeld ook over die invulling van zijn vrije ruimte 

te kunnen meebeslisseno 

Ik denk dat we daarvoor de wet op de rredezeggenschap ook hebben aangenorreno 

Dat is nog maar de vraag want die wet rredezeggenschap gaat in de eerste plaats ove 

de inrichting en veel minder over de richting van de schoolo 
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Ik rroet dat bestrijden voorzitter o Echt waar als u kijkt naar de reglenenten 

van de rralezeggenschapsraad zoals die op het ogenblik zijn ingevoerd op 

basis van die ptmten die artikel 1 van de wet heeft gegeven dan ziet je daar 

ook heel duidelijk althans wanneer der goed mee wordt OJ:rgesprongen dat is 

natuurlijk wel voo:rwaarde maar we praten hier over principeso Ook op 

basis waarvan de wetgever be:paal.de dingen heeft gesteldo En dan is het tcx:::h 

heel duidelijk dat ook die ouders, leerkrachten sarmige scholen leerlingen 

hier heel duidelijk invloed in kunnen hebbeno 

Invloed hebben, maar een uitspraak voorzitter is juist het is niet de bedoeling 

van de cammissie het wettelijk systeem zoals het daar nu ligt te verandereno 

Die suggestie ma.g u in onze tekst niet lezeno 

Ik begrijp u helemaal alleen die tendens die erin zit om als het ware zoals 

de meeste van ons dat gelezen hebben het openbaar onde:rwijs ten faveuren van het 

bijzonder onde:rwijs te verlaten wijs ik categorisch en zeer principieel afo 

Akkoord, maar dat is voorzitter nogma.als net het voorstel wat ik u gedaan heb daJi 

ik nogmaals o:pgelosto net rrotie 1588o 

Voorzitter ma.g ik iets tot de orde aan u vrageno Er is net geconstateerd dat 

rrotie op blz 1111 van den Haag die is ingetrokken on:rlat de indiener de gedachte 

had dat die eensluidend zou zijn zoals die van 1115o Ik constateer dat op 1115 

gesproken wordt uitsluitend over het openbaar onde:rwijso Ik constateer dat 

op 1111 gesproken wordt over het in stand houden van openbaar naast cq en het 

bijzonder onde:rwijso Ik zou u dan willen voorstellen willen vragen of het rrogelijk 

is dat indien den Haag blijft bij het intrekken dat ik dan als den Helder de 

rrotie alsnog aan de orde wil stellen, wil aánhoudeno Mag dat niet dan wil 

ik vragen aan den Haag om in herove:rweging te nerren het intrekken want ik zie 

wel degelijk een essentieel verschil tussen beide rroties o 

De heer Mackaay 0 

Mijnheer de voorzitter ik geloof dat het toch de intrekking is geschied uit 

in veronderstellende dat de conmissie die strekking anschreef maar daar is 

nou toch twijfel over en ik stel voor om 1111 althans notie op blz 1111 maar 
gewoon te behandelen dan zijn de misverstanden uit de wereld en dan hebben we 

een eenvoudiger procedureo 
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Dat het geenszins de bedoeling is geweest wat bij het laatste gedachtestreepje var: 

2014 staat het otfleffen van het hele stelsel dat heb ik gezegèio 

Ja ik denk danes en heren ik denk dat wij hier tot middernacht over dit punt 

kunnen doordiscussiereno :Q( stel u voor an toch maar tot stenming over te gaan 

en wil dan in de allerleerste plaats 

Franseno 

:Q( zou de algenene vergadering willen aanbevelen beide noties aan te neneno 

Oirdat de notie van den haag net narre het verspreidingselenent de nadruk legt 

en dat in een tijd van schaalvergroting net inkr.irrping een wezenlijke aanvulling 

is ten opzichte van wat Leiden ons voorstelto En in ieder geval zou ik hopen 

dat in het werk van de corrmissie To:xo:peus de plurifonniteit die wezenlijk 

is naast het toegankelijkheids van het openbaar onde:rwijs in ons program 

blijvend tot uitdrukking kanto 

Voorzitter nag ik narrens de afdeling Leiden ook nog een korte toelichting geven 

op de notie die vanuit de corrmissie wordt ondersteund. :Q( denk dat de heer 

Fransen gelijk heeft dat er twee verschillende zaken aan de orde zijn 

in den Haag en Leideno Waar Leiden uitsluitend voor pleit is dat in ieder 

geval het openbaar onde:rwijs wordt gehandhaafdmaar vervolgens gaan we niet net 

de aD'Ieil over elkaar zitten want we zijn er nog nieto Maar vervolgens zeggen 

dat het ieder geval dan verder moeten worden verzelfstandigd oorlat wij het 

belangrijk achten dat ook openbare scholen autol:'lOlre beslissingen kunnen nenen 

over de school die aangaat en dat dat ook de invloed van de ouders op het reilen 

en zeilen van die school wordt vergroot en dat het dus wat minder een zaak wordt 

van geneente bijvoo:rbeeld bij de basisscholeno 

:Q( breng nou eerst die notie 2014 van de afdeling den Haag op pagina 1111 in 

stenming o Wie is voor deze notie rood voor, tegeno Geel voor, tegeno 

Groen voor, tegeno Duidelijk aangen.cm:m. 

Dan wil ik nu de notie op pagina 1115 1588 van Leiden gelijk in stenmingbrengen 

dat wil zeggen als ianand Stenming vraagto Vraagt nierrand stenmingo Dan is het 

advies van de corrmissie overgenenen en dat betekent dat die aanvaard is o 

Dan kunnen we overgaan naar 2045 Wassenaar o De notie wordt ontradeno Wenst de 

afdeling Wassenaar nog een toelichting te geveno Mijnheer het Hart een toelichting 

op het advies o 
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Nou voorzitter wij lezen in de rrotie misschien lezen wij hem te stijf dat 

eigenlijk die publicatiepplicht zou rroeten worden, niet zou rroeten worden nages:kD 

streefd als dat zo is daar ligt de verklaring van het afwijzeno 

Oneerlijke ooncurrentie zijn we uiteraard ·tegeno 

Wenst ienand nog discussiee Wenst iemand stenminge Nee dan is het advies van de 

conmissie overgenanen. 1593 Leideno Wenst de afdeling Leiden nog een oh die 

is ingetrokken neem ne niet kwalijke Dan 1592 Leideno Die is daarvan is het ad

vies aanvaardene Wenst ienand daar nog een discussie over, wenst ienand stenming 

nee dan is dat aldus besloteno 1542 uit Brusselo Daarvan zegt de carrmissie 

aanvaarden, gebeurt overigens als wenst iemand discussiee Stenming nee, dan 

is het advies overgenenene capelle ad IJssela De conmissie zegt aanvaardeno 

Wenst iemand discussie, wenst iemand stenmingdan is aldus beslotene 

Ubbergen 896 de ccmnissie zegt aanvaardene Wenst iemand discussie nee e 

Wenst iemand Stenming neeo Dan is dat aldus besloteno Hoogezand Sappeneer o 

De oomnissie zegt aanvaarden wenst ierrand discussiee Wenst iemand stemningo 

Dan is aldus besloten. Groningen daar staat zie lB regel 40 regel 1 tm 60 

ontradeno 

Mijnheer de Harte 

In deze notie wordt opgerrerkt dat notie 7 uitgaat van tegenstelling tussen 

hoger begaafde en kansarne en dat is niet het geval. De carrmissie heeft 

het ronpercentair gezieno Beide rroeten aandacht krijgen dus dit geeft een laat 

ik zeggen weergave van een stuk die niet overeenstemt net wat er staat en 

wat bedoeld iso 

Voorzitter ook al zou dat zo zijn in de notie staat de algenene vergadering 

spreekt zich uit dato Als u de notie dusdanig leest net alleen wat daarna 

volgt de uitspraak is van de vergadering oonfonn de tekst van de notie 

wat is dan het standpunt van de conmissie. · 

Dan is het enige punt waar de conmissie geen aandacht aan besteed heeft voorzitter 

daar gelaten dat de verschillende punten waar wel aandacht aan besteed is 

best uitgebreid zou kurmen worden is de problematiek van de witte en de 

zwarte scholen, de etnische mindemeden zou ik zeggeno Die prcblenatiek daar 

zouden wij het nee eens zijn voorzitter die rroet aandacht krijgeno Alle arrlere 

punten hebben in het stuk wat wij geschreven hebben bepaald wel aandacht 

gekregeno 
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Dat dit middels een notie wordt vastgelegdo Onrla.t een notie toch zwaarder en 

richting gevend is naar de conmissie Toxopeus dan de ove:r:blijvende tekst van 

lilieraal besteko 

Als u da.arrree ui tspreek.t de problerra.tiek van de witte en zwarte scholen gaarne 

akkoord voorzittero 

Mijnheer de voorzitter I:>qm:inicus vd Bissche afdeling Groningeno Het is niet 

zozeer dat de punten niet genoenrl zijno Alleen de notie spreekt uit dat ze 

nader neeten worden uitgewerkt in het lilieraal bestek o Inderdaad het punt van 

de witte en de zwarte scholen is helenaal niet genoenrlo Maar de notie spreekt 

uit dat de punten niet slechts genoenrl neeten worden, maar verder dienen te 

worden ui tgewerkto 

Nee dat staat er niet. Er staat dat de WDonde:rwijsvisie zich in ieder geval 

dient uit te spreken over o 

Ja goed maar kijk als je een punt IXJemt dan spreek je je niet uit over en de 

punten worden wel genoenrl maar niet op een dusdanige wijze dat we dat als 

uitwerking hebben ervareno Vandaar deze notieo 

Ik begrijp dat de conmissie uiteindelijk zegt nou wij ondervinden dat voor 

wat betreft de eerste en tweede en het vierde gedachtestreepje als een onder

steuning van wat wij geschreven hebben en als het derde gedachtestreepje 

een aanvulling op datgene wat wij geschreven hebbeno Wenst ierrand stemning 

dan is de notie aanvaardo Dan een notie 2419 uit de Maasstreek.o De comnissie 

zegt ontradeno 

Mijnheer de Hart o 

Te eenzijdige benadering van wat onde:rwijs iso Onde:rwijs is neer dan je richten 

op een baan in de toekansto Hoewel het een belangrijk gegeven kan zijno 

Onde:rwijs kan en mag ook gevolgd worden vanuit eigen belangstelling en eigen 

ontplooingsnogelijkheden en kanseno Met andere woorden het is een te eenzijdige 

visie op onde:rwijso 

Wenst ierrand verder discussieo N=eo Wenst ierrand stemning Neeo Dan is de notie 

niet aangenemeno De ondercentrale Eindhoveno Daarvan zegt de conmissie 

aanvaardeno Wenst iemand discussie 17 wenst iem:md stemningo Dan is het advies 

overgencm:m, 

J 
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Zeist daarvan zegt de comni.ssie ontradeno Mijnheer de Harto 

Wij dachten dat deze uitspraak te zeer vastlegt ontwikkelingen en rrogelijke 

ontwikkelingen binnen het ondel:wijso Niet te ontkennen valt dat er een span

ning is tussen doelnatigheid1 kwaliteit en de financiele randvoo:rwaardeno 

Dat betekent dat je in situaties ook tijdgebonden rroet bezien welke schoolgrote 

verantwoord is vanuit verschillende afwegingen en een eenzijdige uitspraak dat 

niet langer gestrijfd mag worden zou ons op dit nonent te ver gaano 

Waarbij dus niet gezegd is dat de corrmissie zegt je rroet maar verder gaan 

net taakverdeling en conoentra tie enz o 1k denk dat dit vraagstuk voortdurend 

aandacht en afweging vraagt en niet op voomand van een vaste uitspraak kan 

worden voorzieno 

Wenst iemand discussieo 

Ja voorzittero De KC den Helder is een groot voorstander van deze notie en 

wel an die reden dat wij willen dat die kleine woongerreenschappen wel degelijk 

hun voorzieningen ho\.rlen en dan vooral waar het de basissdlool betrefto 1k zou 

de notie dan ook graag in sternning willen brengeno 

Maar voorzitter een korte reaktie er op mag geveno Dat is nu juist voor de 

kleinere ge:rreenschappen zoals u dat zelf zegt is dat het punt van afwegeno 

Wat is verstandig 1 wat is doelnatig wat kan en wat niet kano 

Wij zijn nu juist van nening dat we het niet rroeten afwegen maar dat een kleine 

woongeneenschap in ieder geval een basissdlool rroet hebbeno 

Ja maar u doet een generale uitspraako 

Ja die willen we ook heel bewust doeno 

Af en toe krijg ik tijdens een discussie altijd de neiging an goed dat doe 

ik dan wel neer an nezelf af te vragen en dat heb ik een aantal malen gehad 

en nou krijg ik een erruptie een hele kleine maar ·wie zal het allemaal betalen 

maar goed dat rroet u verder allemaal zelf weteno 1k neem aan dat de verkiezings

progranmaccmnissie financiele betaling gaat geven op eert gegeven ogenbliko 

De afdeling Zeist notie 1395 o- pagina 1123o U hebt daar sternning over gevraagdo 

Rocx1 voor 1 tegeno Geel voor 1 tegeno Groen voor 1 tegeno 
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De oonmissie die neEmt dat waarneming leert dat deze notie in zijn verwachting 

onjuist iso Het is juist zo dat naanna.te de afhankelijkheid van de avemeid 

centrale overheid groter is ik zeg het vriendelijk de non interventiehouding 

binnen en tussen liDi versi tei ten zeer sterk aarMezig is en dat naanna.te de 

afhankelijkheid van die overheid kleiner wordt en dat proces is gaande er 

neer verantwoordelijkheid wordt genc:m:m en er neer afwegingen plaats vinden, 

Nog daargelaten voorzitter dat de gedachte van de universitas neerlandica 

kunt daar nattrurlijk van alles over zeggen in de universitaire wereld in het 

geheel niet leefto Sterker nog sterk wordt afgewezen vanuit de gedachte die 

denkt de oonmissie wel terecht is o Die gedachte die terecht is dat ook 

wetenschafbeoefening ooncurrentiecanpetitie nodig heefto Dat betekent voor

zitter dat wij tot de oonclusie gekonen zijn dat de verzelfstandiging het 

vergroten van de zelfstandigheid van universiteiten ten opzichte van de avemeid 

hetgeen niet betekent dat er een scherpe concurrentie nag gaan ontstaan om 

bijvoorbeeld de slag om de studenten en de middelenstrijd enz, naar dat in ieder 

geval vergroting van die zelfstandigheid tert opzichte van de overheid dat die 

bepaald wel noet worden nagestreefde Zelfstandigheid betekent overigens niet 

dat de overheid zoals dat heet van tafel verdwijnto 

Band7. 

Goed 'Wei'lSt iemand discussie verder o 

Mijnheer Delvaux 

Mijnheer de voorzitter ik begrijp dat ik nu dingen ga zeggen waar u uzelf heel 

erg zult noeten vemijten maar dat is niet te vennijdene Ik ben dus zelf ook een 

deel van de universitaire geneenschap en ik weet natuurlijk van die weerstandene 

Die laatste oprerkingen van de heer de Hart waren ook ènigszins relativerend 

en daar zou ik ne ook enigszins in kurmen vinden, naar dat is niet de teneur 

van liberaal bestek dat er ooncurrentie bij het onderzoek noet zijno De zin 

van wederzijdse wedijver o Dat is duidelijk, naar het gaat juist heel gauw 

ontaarden in datgene waarvan de heer de Hart in een van zijn laatste zinnen 

terecht zegt dat niet noest gebeureno En ik geloof ook dat de noeilijkheid 
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zit in zij fonmilering de zelfstandigheid van de universiteiten ten opzichte 

van de overhe.:id, te:rwijl en ik denk dat dat t.e.rreer is dan alleen een scherp

slijperij te:rwijl toch de openbare universiteit en een deel van die overheid 

zijn en ik denk dat dat het punt is o Wat dreigt en ik ontken helemaal niet 

dat het nede is doordat de universiteiten in het verleden weleens hebben 

zitten zeuren op een manier waar ze nu spijt van zitten te krijgen wat dreigt 

dus dat de openbare mliversiteiten voor bijzondere universiteiten gaan spelen 

te:rwijl ze het niet zijno Ik denk dat de standpunten als ik de VJOC>rden van 

de heer de Hart neem van hem en mij an nu maar zo te zeggen helenaal niet zover 

uit elkaar liggen, maar het ietwat apodictische wat ik heb neeten lezen brengt 

er mij toch toe cm de notie de vergadering in ove:rweging te geven ofschoon 

ik besef dat die nogal intern overkamt in de zin van een discussie van nensen 

die in dat veld zitten en de problemen daarvan zien. Ik geloof en dat is een 

toch neer algeneen dat nadruk verdient de stelling dat de overheid een COÖrdi

nerende funktie behoort te hebben ten opzichte van de openbare iniversiteiten 

in hun geheel s:pecifiek anders ten opzichte van de bijzondere universiteiteno 

Dat zouden wij staande willen houden en dat hebben we niet in het bestek gelezeno 

Daarom durf ik die notie staande te houden· en aan te bevelen. 

Dank u welo 

Mijnheer Mackaay. 

Ik wil de vergadering er op wijzen dat de notie Zeist in elk geval in strijd 

is net een notie die we zoeven hebben aangenaren namelijk om juist het openbaar 

onde:rwijs bij het basis en voortgezet onde:rwijs juist de autoncmie daar te 

versterkeno Dus het lijkt ne wat gek als het juist bij het hoger onde:rwijs 

weer gaan verzwakken. 

Mijnheer de Hart. 

Ja voorzitter die COÖrdinerende funktie van de overheid daar zou een heel lang 

betoog opgezet kunnen worden, dat zal ik niet doen, maar de ervaring en de waar

neming die leert dat de berroeienis van de overheid bijvoorbeeld gericht op het 

sturen van wetenschappelijk onderzoek net name bij universiteiten niet het 

effect heeft opgeroepen, niet het effect heeft gekregen wat de overheid gaarne 

zag ontstaano Da.a:rmae is niet gezegd dat er geen wissewerking noet zijn tussen 

universiteit en overheidan naast het fundamenteel onderzoek dat op basis van 

de eigen keuzes birmen de universiteit bepaald wordt en de richting geven van 

wetenschappelijk onde:rwijs binnen de universiteit dat de koppeling met weten

schappelijk onderzoek door de universiteit bepaald wordt dat geen relatie mag 

zi'n 
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nationaal belang die bijvoorbeeld inrelatie tot mogelijke industriele ont

wikkelingen wordt gezieno In die zin blijft het een relatie net die overheid 

ik heb in mijn slotzin dan ook gezegd dat de overheid verdwijnt niet van tafel 

maar we neeten wel af van de gedachte dàt ·de overheid op een of andere 

wijze universitaire bedrijfvanuit Zoeterneer of van waaruit dan ook kan stureno 

Dat is een grote misschatting geb-leken o 

Delvaux 

Dat laatste geef ik toe 0 maar daarnee blijft de notie overeindo 

Wenst iemand Stenming ja mijnheer Delvauxo 

Rocxl voor 1 tegen" Geel voor 11 tegen" Groen voor 1 tegeno De notie is verworp:no 

Dan de afdeling Delft 2074 op pagina 1125o De conmissie zegt aanvaarden" 

Wenst iemand discussie, wenst iemand stemning. Dan is aldus beslotene 2109 

Middelburgo De ccmnissie zegt on tradene 

Mijnheer de Harto 

Voorzitter de ervaring die overigens maar heel pril is leert dat sedert de 

inspectierapporten gepubliceerd worden de invloed van de ins:p=ctierapporten 

alleen maar is toegencmm en al was het maar an dat parlenent daarvan kennis 

neemt en in dialoog net een minister die inspectierapporten een plaats geefto 

Op geen enkele wijze is gebleken dat inspecteurs die rapporten gaan schrijven 

vanuit de gedachte ze worden openbaare Integendeel de onafhankelijke kritische 

funktie van de ins:p=ctie die is alleen maar beter tot uitdrukking gekamen leert 

de nog jonge ervaringe En dat proces :rroet vooral niet afgestopt wordeno 

Dank u wele ~rdt ingetrokkeno Mijn danko "s-Graverrleel 1662 op pagina 1127 o 

Hij wordt ontradeno Mijnheer de Harto 

Voorzitter we hebben dit ontraden niet oorlat wij net onderdelen van de notie 

prcblenen zouden hebben0 maar oorlat de basisvorming bewust buiten liberaal bestek 

helDen gehouden om de eenvoudige reden dat daar het proces van wetgeving en 

problema.tieke oordeelsvorming in volle anvang zoals u weet gaande is e Ook al 

oorlat rond of in de :p=riode van tot standkoming van het liberaal bestek de 

onde:rwijsconmissie van de WD binnen de partij op verzoek van het. hoofdbestuur 

heeft ge:p=ild hoe we daar tegenaan zouden neeten zieno Daar heeft de conmissie 

zeer onlangs ook een advies over uitgebrachte Aan fraktie en hoofdbestuure 
Frakties en hoofdbestuur o 



Band 7 

Blad 102 

En inmiddels is het voorlopig verslag van de fraktie verschenen en daarin wordt 

zeer indringend naar mijn oordeel ingegaan op de problematiek die niet alleen 

in deze notie overigens van basisvonning tot uitdrukking wordt gebracht net andere 

woorden het is een vraagstuk wat in een ander traject volle aandacht heeft gekre

gen en nog krijgto En ik dacht dus dat het hier niet thuis hoort op dit narento 

Dank U welo 

Dank u wel e Wenst iemand verder discussie e 

Beetstra Apeldoorne 

1k kan niet inzien waarom het niet dienstig zou zijn dat wij hier een uitspraak 

over dit onderwerp dezene We hebben die m::>gelijkheid nue 

Wenst iemand verder te discussierene Wenst iemand stermti.ng o U wenst stenming 

Rood voor, tegene Geel voor, tegene Groen voor IJ tegene Sterrbureau zegt dat ik het 

te snel deed d.anes en herene Daar richt ik mij naar o Rood voor, tegeno 

Geel voor, tegeno Groen voor IJ tegeno Er gaat geteld wordene Goed dat was n s-Graven 

deelo Dan krijgen we 179 op pagina 1128o Ontradeno 

Mijnheer de Harte 

Daar noet de conmissie toch tot een nader standpunt karene De benadering ontraden 

is teveel ingegeven geweest door de toelichting bij deze notie waar staat dat er 

een stuk teveel werd beheersd door aandacht voor kermisvakken enzo enzo 

Hetgeen wij van rrening zijn dat dat niet zo ise Wij spreken heel nadrukkelijk over 

een evenwicht tussen exacte vakken en een cultuur georienteerde vakken spreken 

er vervolgens over dat juist in die situatie een rol op grom waarin op grom 

van economische oveJ:Wegingen emer.wijs in de exacte vakken gestimuleerd noet 

wordene De beschenning van de cultuur georienteerde vakken dringend vergrijsd 

iso Je zou bijnakurmen zeggen dat de conmissie daar pleit voor een anticyclisch 

beleid an dat IOClOie woord maar eens te begrijpene Zeggen wij ja wij hebben 

eigenlijk al opgeschreven wat in de notie tot uitdrukking wordt gebracht nogmaals 

op het verkeerde been gezet door de toelichtinga Conclusie dat wij de notie zien 

als een ondersteuning van datgene wat wij in dit stuk tot uitdrukking hebben 

gebrachte Aanvaardene 

Wenst iemand stemning. 

Daar kan ik tevreden nee zijn voorzittere 
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Goed dan is het advies van de conmissie overgencm:m en dus aanvaardo 

Ede 525 op pagina 1129 ontradeno 

Mijnheer de Harto 

Ja voorzitter wij zien het punt wat hier aan de orde wordt gesteld heel erg 

goed maar zijn van rrening dat de uitspraak wat is het vierde gedachtestreepje 

wordt gedaan dat de leerkracht zijn eigen politieke visie niet nog irrpliciet 

nog expliciet aan de leerlingen maag op:lringeno In de werkelijkheid een 

annogelijke opgave is als de leraar aan politieke vonning noet gaan doen. 

Je zal ongetwijfeld gewild of ongewild zijn eigen politieke overtuiging laten 

doorklinkene Het is nog niet zo lang geleden dat ook veel ouders bezorgd 

waren over de invloed vanuit de politieke opstelling van docenten naar leerlingen 

hun kinderen toe er zijn geweest dat we hebben gezegd er liggen te grote 

risico 0 s o Ontradeno 

Duidelijk ~t iemand verdere discussiee Jae 

Dijkhuiso 

Ik wil toch even aprerken dat ik het wel een sympathieke notie vind en dat het 

zo is dat de ccmnissie wel gelijk heeft dat leraren geen invloed nogen hebben 

op mat hun ideeën over politiek, maar dat de conmissie er niet vanuit mag gaan 

dat leraren dat inderdaad zullen gaan doene De conmissie suggereert dat leraren 

niet kunnen voorkcm:m, dat docenten niet kunnen voorkanen dat zij hun visie 

zullen laten blijken op het geven van lese Nou vraag ik mij in goede wil af wie 

noet dan jongeren voor gaan lichten over hoe de politieke structuur in Nederland 

in elkaar zit zonder bepaalde vooringenonenheid te hebbeno Ik wil toch oproepen 

deze notie te steunene 

Voorzitter o Ik noet u zeggen dat ik denk dat we hier een bepaalde nuance noeten 

aanbrengene Het is natuurlijk erg belangrijk op welk IIO'l1en.t het in dat hele educat 

ieve traject dat doete Ik noet u zeggen dat ik zelf een erg groot voorstander 

bent van nou noem het maar even voor het gemak die maatschappijleero Politieke 

vonning vind ik een rotwoordo Maatschappijleer in het middelbare onderwijs ben 

ik een groot voorstander vano Teneer maar dat is dan even eenanekdote we hadden 

op de HBS in Tiel een vent die was zo rood als mil n kroten en die deed dat ook 

als zodanig u maar het gevolg was toen ik een spreekbeurt daar noest houden en 
er gepeld werd dat 80% liberaal wase Zo gaat dat bij leerlingene 
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Ik vind dat wanneer wij duidelijk uitspreken dat binnen het middelbaar onder

wijs aandacht noet worden gegeven bewust aandacht neet worden gegeven aan 

maatschappijvonning, maar niet rreer aandacht, want ik denk dat we er ook voor 

vanuit neeten gaan dat het middelbaar onder:wijs als voorbereiding op het 

bijvoorbeeld beroepsonder:wijs of het hoger beroepsondei.Wijs, het middelbaar 

het doet er niet toe dat we nensen noeten opleiden voor hun job o Dat die nensen 

daarnaast natuurlijk heel duidelijk zich bewust noeten zijn van hun status 

binnen deze maatschappij binnen deze :pJlitieke constellatie dat is heel duide

lijk, maar om de aandacht te vestigen op rreer :pJlitieke vonning daar ben ik 

op tegen voorzittero 

Mijnheer de Harto 

Die gedachtegang kan de conmissie neegaan maar dat staat niet in deze notieo 

Hier noet over :pJlitieke vonning gesproken in het midden latend in welke fase 

het ondei.Wijsproces dus die uitspraak is te vergaand en te algeneene 

Voorzitter dan zou ik willen voorstellen aan de indiener van de notie om het 

in zoverre te amenderen dat er a gesproken wordt hier over het middelbaar 

onder:wijs en b niet gespraken wordt over neer :pJlitieke vo:rming maar gewoon 

maatschappelijke vonningo Want dat houdt het in heel duidelijke 

Nog even een reaktie, ik ben Henk. Spies van het WDjongerencontact Ede a 

U spreekt namens de afdeling dus o 

Nanens het jongerencontacto 

Nee dat kan niete 

Maar hij is via de afdeling ingediend maar ik wil nog even inhaken op de vorige 

sprekerso We sluiten ons er helanaal bij aano We zouden deze notie dan ook in 

stemming willen brengene 

Waar sluit u zich bij aano 

Bij het standpunt van de notie dus als zodanig ingediend hebben dat wij voor

stellen dat op scholen een gericht beleid wordt gevoerd met nane op :pJlitieke 

scholing of vonning o Dat daar nensen een apart onderricht in kunnen geveno 
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En niet zoals het op deze huidige structuur wordt geento Dat zouden we dus graag 

voor willen stelleno 

Juisto Jk rroet u eerlijk zeggen dat het mij niet helemaal duidelijk is, maar 

wanto 

Want zoudt u dan nog neer willen weteno De notie is als zodanig duidelijk lijkt 

wat ik meer zou willen weten is wat u precies bedoelto 

Nou dat zet deze notie dan helemaal uiteeno We hebben dus uit reakties die wij 

gehad hebben mat jongeren binnen de afdeling begrepen dat deze zaak speelde 

en als zodanig willen we dus voorkomen dat het in de toekamsta 

Ja ik begrijp wel wat u allemaal wil maar waar het mij an gaat we hebben ook 

op 28 mai hebben we weleens een exegese gegeven van een bepaalde notie en 

dat is dan denk ik allemaal goed gegaan maar in dit geval en ik heb er ook 

helemaal geen prab-lenen nee, maar ik vind uw exegese niet zo duidelijko 

Bij interruptie graag voorzittere Jk heb dus begrepen dat de vorige spreker 

in wezen onderschrijft wat ik straks heb gezegdo Als dat wordt onderschreven 

dat wordt neegenarren door de conmissie en doorgesluisd naar de canmissie 

van het verkiezingsprogramna dan denk ik dat we gEMOOn verder geen behoefte 

hebben aan de notie o 

Maar dan rroet de afdeling Ede alleen maar even zeggen dat ze het mat u eens zijno 

Is de afdeling Fde het da.arn:ee eens o 

Dat is correct jao 

Dat is dan fijno Dus mat de toelichting zoals die net gegeven is en zoals die 

dus op het bandje staat kunnen wij dus die notie niet neer ontraden maar dan 

is die aanvaardbaar o Wenst iemand sterrming neeo Dan is die aangetl.Cmeno 

Jk kom even terug op de notie 0 s-Gravendeel o Jk weet niet of ik mijnheer Fransen 

nou gelukkig of ongelukkig rroet gaan makeno Voor 253 tegen 330 o 

Dan gaan we over naar de karnarcentrale Dordrechto De notie wordt ontradeno 
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Ja voorzitter niet cmla.t wij tegen beter en rreer vreemie talenonden~ijs zouden 

zijn, maar cmla.t die een elem:mt is van wat we in de basisvonning gaan noenen 

de inrichting van de adviestabel en de verschillende uren naar de vakken die 

daarin geneend zijn enzo We dachten dat waar dat hele vraagstuk in discUssie is 

je doet op een onderdeel een uitspraak rroet doeno Ik kan wel rreedelen dat in de 

opstelling van de VVD en van de fraktie zeker in het voorlopig verslag aan dit 

aspect al aandacht is besteedo Dus materieel zijn we het best eens, maar om hier 

een enkele uitspraak over te doen dat gaat dachten wij te ver, want da.arrree 

enderoelicht je onbedoeld heel andere zaken die minstens zo belangrijk zijno 

Mevrouw van Scherpenberg o 

Ik begrijp dat u dat in dat hele c:x:nplex wil ziena Maar wij worden vooral heel 

erg ongerust cmla.t de laatste tijd ook op midden- en kleinbedrijf ook openbare 

bijeenkomsten nu zijn steeds rret de open markten van europese open markt steeds 

gepraat dat ze enorm gebrek aan kennis iso En dat is natuurlijk ook het tech

nologiebeleid, want technologiebeleid wordt ook niet in het nederlands geschreven 

en wij hebben dus een hele generatie die die taal niet kento Wij krijgen de 

indruk dat er juist teveel nadruk wordt gelegd in die nieuwe nabeschouwing over 

de technologische kant over de betàvakken ook door staatssecretaris Ginjaar en 

wij vinden dat dit een hiaat is die gewoon genoem:i zou neeten wordeno En ik 

vind het dus erg janner als u dit dus afraadt op goede gronden zoals u dat doet 

dan zou het lijken alsof wij niet constateren dat er zoun enorm gebrek is aan 

onze kennis voor vreenrle talena 

Mijnheer Franseno 

Voorzitter het jannere is dat er over het onden~ijs in de vreenrle talen 

rrede in relatie tot de wetsvoorstel op de basisvonning enorm veel misver

stand is ontstaan door de leden van het kabinet elkaar tegen gaan sprekeno 

Mevrouw de Rooy die spreekt voor de radio dat er rreer vreemie talen noet 

worden onderwezen terwijl de staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen 

een brief aan de karrer stuurt rret de tabellen van het onderricht in de basisvor

ming gevolgd door het onden~ijs is Havo en vw:> waarui een conclusie maar rrogelijk 

is te trekken dat het endenlijs in de vreemie talen op geen enkele wijze tekort 

komt door de introduktie van de basisvonningo En als de partij nog neer orrler

wijs in de vreenrle talen daar bovenop zou willen dan noet ik gewoon heel nuchter 

de conclusie trekken dat het vanuit de samenleving steeds rreer aan het endenlijs 

wordt opgedragen cm aan taken te verrichten ten/ijl er we niet in staat zijn 
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om het aantal uren in het onderwijs uit te breideno En wilt u bijvoo:rbeeld een 

aantal uren in het onderwijs dan kost u dat 1 uur zo 2-3honderd miljoen gulden 

en dat is eenvoudigweg niet aanwezigo En als ik dan kijk naar wat de regering 

in het wetsvoorstel basisvorming met daar aanvullend de bovenbouw HAVQ-VWJ tot 

stand heeft weten te brengen dan denk ik dat het vreerrrle talenonderwijs zeer 

goed is bediendo Dat staat los van de vraag hoe het gegeven wordt rraar dat kun 

je in een programma niet uitdrukkeno 

Voorzitter ik vraag ne alleen af of wij hier er vanuit gaan dat we zo ontzettend 

gelukkig zijn met die wet op de basisvorming, want daar wordt nu alles aan 

gekoppelde 

Voorzitter bovendien in deze notie wordt vooral en eerst gevraagd om beter 

vreem:ie talenonderwijs en pas daarna om meero 

Aangezien er geen referentiepunt in staat, 

Mevrow van Scherpenberg. 

N::>u ik wil nog een kleinigheid zeggen, want ik vind nou na de uitlegging van 

mijnheer Fransen die ik nu goed begrijp dat het nu werkelijk afgewezen wordt en 

nu ga ik ne echt heel ongerust maken want de praktijk in de praktijk blijkt 

dus dat het niet bestaat dat er een generatie is die niet meer bij de EEl3 wordt 

aangei'lCllreil nederlandera want ze kennen hun talen nieto VË zitten straks met die 

open markt. Het technologiebeleid wordt ook niet in het nederlands geschreveno 

De engelsen en fransenieuwe generatie spreken goed hun vreem::le talen en wij 

blijven achter o Dus nu rraak ik me pas echt ongerust en zou ik er erg voor 

zijn dat de ccmnissie zegt natuurlijk nenen we dit meeo Anders vraag ik stenmingo 

Ja voorzitter 

Nee deze ccmnissie kan het niet meenemen nevr0'uw van Scherpenberg o 

Maar de comnissie kan wel adviseren om deze notie voor kennisgeving aan te nemen 

en daardoor het mee te laten nemeno 

Goed de cc.mni.ssie adviseert voor kennisgeving aannerren zodat de verkiezingspro

granmacorrmissie het kan meenenen in haar of zijn beschouwingeno Wenst iemand 

Starming over dat gedachte van de comnissieo Liberaal bestek neeo Dan is aldus 

besloten a !Denen daarvan zegt de conmissie aanvaarden a Wenst iemand discussie o 

Nee. wenst iemand st-_pmyrl_n 
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Ja voorzitter. hier wordt iets voorgesteld wat al lang praktijk is in het midden 

latend hoe man in die praktijk om:Jaat net een totaal budget, maar de universiteit 

krijgen welliwaar zoals dat heet gei'l.Ciieerde grorrlslag een lum sumo Dus wat 

hier gevraagd wordt dat die geschikte oplossing die is aarMezig o Maar het gaat 

er alleen niet al te gelukkig nee an, maar dat is een ander verhaal o 

De notie is dus in feite overbodige Niet eens zo zeer om te ontraden, hij is 

overbodig o Wenst iemarrl daar nog verder discussie over. Wenst iemarrl stemning 

over deze uitspraako Nee dan is deze uitspraak geconstateero 

Hendrik Ido Anbacht 418 op pagina 1133o Ontradeno 

Mijnheer de Harto 

Ik kan daar niets over zeggen voorzittere Beroepsondexwijs dachten wij dat dat 

toch wel een van de zeer bijzondere aandachtspunten zou rroeten zijn en daar 

hebben we dus iets over geschreveno En het stuk pretendeert in het geheel niet 

uitp.1ttend te zijn, geeft een paar bijzondere aandachtspunten waaronder 

beroepsondeJ:wijso Dus ik denk dat de indieners van de notie zouden rroeten vertellg 

wat ze dan missen in het stuko En dat doen ze nieto 

Hendrik Ido Anbacht wat mist Ue Neeo Verder nog discussie. Niemarrlo Dan wenst 

i emarrl stemning nee. Dan is het standpunt van de conmissie overgenarreno Dan 

kunnen we nu overgaan naar de toegevoegde noties dat zijn er een 8-tala 

Ik wil beginnen ik zal het doen in nl..liiiiErieke volgorde en dan ziet u dat dus 

allereerst aan de orde is notie op pagina 1163a Van de afdeling Westersehouwene 

1163 pagina 1163 notie 1239 van de afdeling Westersehouwene 

Mijnheer de Harte 

Voorzitter ik denk dat de conmissie dit voor kennisgeving kan rreene.treno 

Is dat een goede fornule jao 

De conmissie stelt voor dat de verkiezingsprogranmaconmissie dit als kennisgeving 

neeneemte Jae Wenst iemand Stenming daarovero Dan is dat aanvaardoll69 pagina 

1169 notie 114 7 van de afdeling Huizen net heel veel kleine lettertjes e 

Even op het gemak bekijkene 

Daar heeft de cammissie geen problemen nee voorzittere 
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De conmissie heeft er geen prei> lenen nee o Wenst iemand daar verder over te discus

sieren a Vènst iemand stemning o Nee dan is deze IIDtie aangerxm:mo Dan op pagina 

1173 een liDtie uit Hengeloo 

Voorzitter hier zou zich de discussie die we zojuist over de vreemie talen 

hebben gevoerd kunnen gaan herhalen en ik zou die discussie willen voorkonen 

door dezelfde uitspraak te doeno 

+oor kennisgeving neenenen naar de verkiezingsprograrrma.cornnissie o Kan de ver

gadering zich daarmee verenigeno Wenst iemand daar sterrming over neeo Dan 

heeft de vergadering zich daarmee verenigdo Pagina 1208 dat is de IIDtie van de 

afdeling Rotterdamo 

Ja voorzitter wij denken dat de indieners van de IIDtie onze ons stuk niet goed 

gelezen h-bben, want wij missen een w-ordje dat wel belangrijk iso Zij schrijven 

nartelijk dat de formulering onde:rwijs behoort dienstbaar te zijn aan de 

behoefte enzo Eigenlijk een beetje een eenzijdige benadering is, maar het 

cruciale woordje tevens dat zich richt op die twee doelstellingen van onder

wijs die ik al eerder genoem:l heb vanavond dat is een econanisch belang en dat 

is een persoonsgeridlt belang die individuele ontplooing dat wordt door het 

woordje tevens in de contekst waarin die volzin in het stuk geschreven is tot 

uitdrukking gebrachto Met andere woorden wat de indieners van de IIDtie beogen 

dat kunnen zij denk ik bij ~lezing in ons stuk al vinden dus we 

zien het als een ondersteuning van wat wij geschreven hebbeno 

Voorzitter ik vind dat een erg knappe uitleg van de heer de Hart. Wij hebben 

begrepen uit de tekst dat onde:rwijs een welvaarts en welzijnsvoorziening iso 

Dat zou volgens ons zijn dat warmeer het welvaartsniveau en het welzijnsniveau 

af zou nene:n ook het onde:rwijsniveau af zou nenen en dat lijkt ons toch niet 

echt de bedoeling. Ik denk dat onde:rwijs een fundairent is om tot een goede 

welvaarts- welzijnssituatie te kareno 

Dat laatste is precies bedoeld en wij dachten ook tot uitdrukking gebracht 

door de conmissie, dus wij zijn het eetlso 

Dan zijn we het inderdaad eenso 

Dus mijnheer de harto 

Voor kennisgeving aarmerren een ondersteuning van het beleido 
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Kennisgeving a.ann.e.rren. Wenst iemand daar stemning over, neeo Dan is aldus 

beslotene 1209. 

Wordt ingetrokken. 

Afdeling Zaanstad trekt in, dank u wel e lk vond het al zo'n ingewikkelde rrotiea 

Veroorzaakt toch hopelijk geen erupties voorzitter. 

Nee helemaal niete Af en toe dan denk ik hardop" Dat is meer uit opluchting dan 

uit iets anders" 1279 rrotie 2070 uit Delfte 

De problenatiek die hier aan de orde wordt gesteld voorzitter die uitputtend 

in recente studies is geschreven onder andere door de heer Koellnane lk denk 

dat de indieners van deze rrotie dat wel weten die spreekt ons aan en wij zouden 

deze rrotie ook voor kennisgeving willen Ireenenene 

Wenst iemand stemning over dat standpmt nee" Dan is aldus besloten a 

Dan krijgen we pagina 1314 rrotie 2072 ook eveneens van de afdeling Delfto 

Die rrotie willen wij aanvaarden voorzitter" 

De conmissie stelt voor te aanvaarden" Verder iemand discussie" Dan is aldus 

besloten als er geen stenmingwordt gevraagd" Prima 1318-1451 van de afdeling 

Heilooe Comnissie stelt voor te aanvaarden" Wenst ienand discussie" Wenst ienand 

stemningo Dan is aldus besloten" Dan resteert nog uit hoofdstuk algeneen op 

bladzijde 236 weet u het allemaal nog rrotie 1448a 

Mijnheer de Hart stelt voor te aanvaardene Wenst ienand discussie" Nee dan is 

aldus besloteno Dan stel ik u nu voor over te gaan naar het volgende hoofdstuk 8 

Jeugdbeleid. 

Voorzitter houden we nog iets over voor rrorgeno 

Ja er blijft zoveel over u want rrorgen noet u gaan praten over de economische 

konsekwentles van alles wat u vandaag hebt aangen.c::>nena 1352o Dan beginnen wij 

met 2427 een rrotie van de afdeling Maasstreeke 

Mijnheer Nauweno 

Voorzitter de cammissie die adviseert deze rrotie te ontraden" Zij is het helemaal 
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eens net het slot van de notie, maar -we kunnen de maatschappelijke realiteit niet 

Is dat duidelijk verstaanbaar, nee. 

De conmissie adviseert, de ccmnissie ontraadt deze notie. We zij n het eens 

net het slot van de notie Çlat staat bijna letterlijk in liberaal bestek zelf 

maar wij denken dat je de maatschappelijke realiteit niet kunt ontkennen en die 

is dat er individualisering is dat vrouwen gaan werken dat er behoefte is aan 

kinderopvango Dat rroet dus -wel, daar rroet wel rekening nee gehol.rlen worden() 

Dus wij ontraden de notieo 

COnmissie ontraadt. Wenst verder iemarrl discussieo 

Wignano 

Voorzitter ik wens alleen het standpunt van de corrrnissie van harte te ondersteunen 

door de suggestie in de eerste zin dat enotionele en rationele ontlrlikkeling van 

kinderen dat dat nou sorry dat de stinnllering van kinderopvang dat in de weg staat 

ik vind dat nogal een krasse ui tspraàk o 

Goed wenst ianand stemningo Dan is het advies van de conmissie aanvaardo 
0s-Gravenhage motie 2016 pagina 1355de cammissie ontraadto 

Mijnheer Nauweno 

Ja voorzitter wij denken dat je konsekwent rroet zijno Als kinderen neerderjarig 

worden betekent dat inbeginsel dat zij ook zelfstandig worden en dat ze ook 

financieel onafhankelijk rroeten zijno We denken dat je daar konsekwent in 

rroet zijno Dat is heel evidento Dat dat allemaal niet in een dag kan dat staat 

ook uitdrukkelijk in het stuko Het gaat cm een geleidelijke zaako Ik wijs er 

verder op dat een aantal maatregelen cm die zelfstandigheid mogelijk te naken 

op dit m:m:mt alleen voor stl.rliefinanciering bijvoo:r.:beeldo Maar het beginsel 

van de ccmn:issie is je rroet konsekwent zijn als nensen neerderjarig zijn rroeten 

ze in beginsel ook zelfstandig zijno Daarom ontraden wij de notieo 

Dank u weL Wenst iemand discussieo Ja gaat uw gango 

Verkerk afdeling 's-Gravenhageo 

Ja konsekwent zijn dat is mooi maar niet net een blanoo chequeo En vandaar dat 

we niet zo konsekwent willen zijn dat we zonder enige voo:rwaarde alle konse

kwenties daarvan willen trekkeno Vandaar ook onze voorzichtige motie waarin we dat 

voorbehoud willen Irla]{en o .. _ ·-·- _ 
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Maar de overheid, onze sarrenleving heeft een besluit gei'lOlreil en zal de konsekwen

tie daarvan neeten aanvaardene Dus neeten-e dat besluit maar terugdraaien 

anders is er geen beleid nogeli jk o Maar bovendien over die geleidelijkheid en 

die voorzichtigheid da.a.nnee te betrachten zijn we het eenso Het staat ook in 

ons stuk dat dat geleidelijk neet gaano Dus ik denk dat we het in de praktijk 

best eens zullen zijne Het is ook aan de praktijk van de politiek om daar die 

geleidelijkheid te betrachtene Op dat punt denken we wel gelijk. 

Nou daar gaat het ano 

Maar dan blijven wij denken dat de IlDtie volstrekt overbodig is onrlat het in 

ons stuk staat en dus ontraden we hemo 

Als u deze uitleg eroij geeft dan trekken we hem ino 

Akkoord u trekt hem in en de uitspraak van de conmissie is gemteerde Dan IlDtie 

2015 eveneens van den Haag o Pagina 1356 o Conmissie zegt aanvaardene wenst iemand 

discussieo 

van der Laag afdeling ZWartsluis o 

Jk heb toch een aantal bezwaren tegen deze IlDtie dat betreft dan :rret na:rre 

de eerst twee gedachtestreepjeso Het verlengen van de maximale duur proeftijd 

en beperken ontslagbescherming zoals neergelegd in het BWAo Jk venrag in de 

eerste plaats niet in te zien hoe beperking zoals in deze gedachtestreepjes 

veiWoord het prd:>leem van de jeugdwerkeloosheid kunnen oplosseno In de tweede 

plaats heb ik bezwaar hiertegen onrlat het de positie van een werknetter ongeacht de 

leeftijd verzwakt ten opzichte van de werkgever die per definitie in dit 

soort situaties de sterkere partij is. Nogrraal.s gmte bezwaren tegen deze 

2 onderdelen en in zie deze IlDtie dan ook graag verworpene 

Jk ben het net de vorige spreker in gmte trekken eens o Het ondergraven van 

een rechtspositie kan nlinrrer een werkgelegenheidsbevorderende maatregel zijn in 

mijn ogen en ik zou dan ook de IlDtie ten sterkste willen ontradeno 

wenst de afdeling n s-Gravenhage nog te verdedigeno 

Jk denk dat de tekst van de IlDtie voor zich spreekto 

Duidelijke wenst ierrarrl stenmingo Dan gaan we hierover St:eiTireno 
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De notie is verworpene 

Dan de 1844 ccmnissie jeugdbeleid wordt ontraden., 

Mijnheer Na.uweno 
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Ja voorzitter wij denken dat het geen onderwerp is cm in een algenene wet te 

regelen en natuurlijk zijn er ~ifi.eke gevallen waarin wat in de notie staat 

gewenst iso Het uitgangspunt noet toch zijn dat in een gezin nonnaal in een 

gezin leven en dat daar de proolanen nonnaal worden opgelost., Wij denken niet 

dat het verstandig is cm algeneen nu ineens inbreuk op te gaan makene 

Het spreekt vanzelf dat het in die bijzondere gevallen wel mogelijknoet zijn 

maar daar pleit liberaal bestek ook voor e Dus wij adviseren de notie niet aan 

te nerrene 

Wenst iemand verder discussieo Wenst iemand stemrninge Dan is dit advies opge

volgde Oosterhout ontraden op de pagina 1358e 

Mijnheer Nauwene 

Dat hangt samen rret notie 2016o Ik denk dat eigenlijk daar alles al over gezegd 

iso 

Wenst iemand discussie, wenst iemand stemning o Dan is het advies van de . ccmnissie 

opgevolgde Er zijn 2 toegevoegde notieso Pagina 1375 en pagina 1385., Eerst 

1375o Dat is de notie van de afdeling Rotterdam notie 572o 

Mijnheer Nauweno 

Ik denk dat daar niet zo vreselijk veel problerren rree zijn voorzittero Ik denk 

dat het niet in strijd is rret datgene wat betoogd wordt en geoogd wordt rret 

wat in liberaal bestek staato Ik heb geen noeite rret die notieso Laten we hem 

voor kennisgeving aannerreno 

Wenst iemand verder discussieo Wenst ierrand stenming over dit voorstel., 

Nee dan is dit voorstel aanvaarde Dan 1385 een rrötie van de afdeling Heilooo 

Motie 1453o Ik denk dat het juist is wat hier staat voorzittero Ik denk dat we 

die notie noeten aannerreno Conmissie stelt voor te aanvaardeno Wenst iemand discus 

sieo 

Voorzitter ik denk dat hier van een misverstand sprake iso Als het goed is heeft 
ergens in het stuk gestaan ik heb het ergens gelezen ik kan het rre niet rreer 

herinneren, maar we hebben aangegeven dat op de 9de regel linker kolcm blz 19 
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op de 9de regel linker kolom blz 19 waar staat het beroep op onderwijs dat daar 

rroet staan het beroep op SJ;eciaal onde:rwijso 

En ik denk als dat er staat dat dan ook de indieners van nening zullen zijn dat 

de notie overbodig is. 

Als de voorzitter van de ccmnissie denkt dat SJ;eeiaal on.de:rwijs hetzelfde is 

als jeugdhulpverlening. 

Nee dat denk ik nieto Dat was mijn gedachte nieto Maar het woord onde:rwijs 

alleen hier zou tot misverstanden aanleiding kunnen geven en de jeugdhulpver

lening als zodanig kant verderop in het stuk ook aan de ordeo 

Zou u dan de tweede variant van de notie wellicht tot een coq>ramis kunnen 

leideno Dat zijn twee regelso Misschien is de tweede aantrekkelijk voor Uo 

Voorzitter daarop nog even aansluiten, ik denk dat u hienree het s:J;eciale 

onderwijs toch wel in een volkaren verkeerde contekst plaatsto lèt gaat 

hier puur en dat is de strekking de intensie eigenlijk van de notie eigenlijk 

om dat onderwijs en hulpjeugdverlening in die zin als coopl.inentair gebeuren 

te zieno Maar het SJ;eciaal onde:rwijs is hier nicht im frageo 

Ja maar ik heb er toch rroeite nee om uit te spreken dat het beroep op onde:rwijs 

verontrustende vornen heeft aangenaneno Daar heb ik erg veel rroeite nee an dat 

te zeggeno 

Voorzitter hetzelfde geldt voor S};eciaal onde:rwijso 

:Nou daar heb ik in ieder geval minder rroeite nee dat dat verontrustend kan zijn 

dat er zo 0n groot beroep op SJ;eciaal onde:rwijs gedaan wordto 

Ja maar u rroet het even koppelen aan die cr:i.minaliteito En dan denk ik 

Nee sorry u mag dat niet koppelen aan de criminaliteit dat staat naast elkaar o 

Voorzitter er is hier duidelijk sprake van een misverstande De voorzitter van 

de liberaal bestekccmnissie heeft er op gewezeno In de tekst is een woord wegge

valleno Dat heeft geleid tot discussies en dat leidt dan dus tot de notie 11 maar 

ik denk als je dat woord ertussen zet dan is hier sprake van een constatering 

van een feit en neer nieto 
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En ik zie niet in wat we daar voor noties over rroeten aannenen" Het schijnt dat 

in toenelrende mate beroep wordt gedaan op speciaal onderwijs dat is een feit" 

Ik denk dat iedereen die hier zit wel weeto Waaran zouden we daar nog noties 

àver aannerreno Het de jeugdhulpverlening kant verderop aan de orde" Daar gaat 

het hier in wezen niet over" Dus ik stel voor dat we de notie na de aanvulling 

die gegeven is als overlxXlig zien" 

Ja maar dan 'WOrden dus die twee dingen door elkaar gehaald" 

Nee er 'WOrden geen twee dingen door elkaar gehaaldo Er 'WOrdt hier uitsluitend 

geconstateerd dat er in toenemende mate beroep wordt gedaan op speciaal onderwijs 

neer nieto Dat wordt hier geconstateerd" 

Voorzitter na de uitleg van de corrmissie als dat ven.erkt wordt en ik neem aan 

dat dat gebeurt is de notie inderdaad overbodig" Ik trek hem ino 

Goed de notie wordt ingetrokken" Dames en heren in het draaiboek dat mevrouw 

Tangel voor mij gemaakt had zou het nu kwart voor elf rroeten zijn" 

Het is tien over half elf en dat is niet mijn verdienste dat is uw verdienste 

an zo gedisciplineerd te discussieren" Ik denk dat we het daarbij dan vandaag 

maar rroeten lateno Ik wens u een goede nachtrust toe en norgen om half tieno 

Ik heropen de 4lste jaarlijkse algem:me vergadering" Darres en heren goede norgen 

hartelijk welkan voor de verdere discussie over liberaal besteko Ik heb gisteren 

al gezegd dat naar mijn overtuiging de discussie op 28 mei over liberaal bestek 

voortreffelijk is gegaan en ook de discussie van gisterenavond bevestigd mij in 

de mening dat inderdaad de partij weer volop in discussie is over alle nogelijke 

belangrijke zaken en dat wij met deze discussie en andere uitgangspunten een 

goede basis leggen voor de cx.::mrnissie in het verkiezingsprogranmao Leden van 

de carmissie verkiezingsprogranma zijn dan oök weer hartelijk welkan" Ik heb 

darres en heren een aantal huishoudelijke nededelingen voor Uo In de eerste 

plaats zal varuniddag de vergadering in een andere zaal plaats vinden narrelijk 

studio 1 11 dat is in de hal de trap af" '!Weede plaats wil ik u voorstellen de 

leden van het stenbureau mevrouw Bos, mevrouw Scholtens en mevrouw Gonda en 

de leden heer Bouma en de heer Vor en als voorzitter mevrouw Gondao U gaat 

d.a.ariree akk.oordo Dank u YJelo Dan is het zo dat de heer Voorhoeve mij gevraagd 

heeft of hij u vandaag ook nog mag toesprekeno Uiteraard ter zaak zeggen wij daar 

dan ja tegen en dat zal gebeuren voor de lunchpauze rond half eeno Dan darres 

en heren kunnen wij geloof ik nu overgaan tot de feitelijke discussieo 

----- -·-~---·----
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Wij hebben nog heel wat hoofdstukken te doeno Om juist te zijn staan er 

nog 10 hoofdstukken op de agenda en wij hebben er totnutoe 8 gedaano Ik zou 

u dus willen aanraden ik wil niet zover gaan dat ik zeg nou ik ga tot spreektijd

beperking over maar ik zou u wel willen aanraden om in de discussie zo groot noge

lijke zuinigheid net woorden te betrachteno Dan nog een 1-atste :rrededeling o 

Vamniddag zal ik zelf niet a.a.rMezig zijno De ondervoorzitter van de partij 

zal dan net bek.wane hand u naar het einde van de discussie leideno 

De reden dat ik er vamniddag niet ben dat heeft ook te maken net het feit 

ik heb dat ook gisterenavond al gezegd dat op 28 nei ik jarig was en mijn familie 

had lang tevoren al op deze dag iets voor mij georganiseerd en ik rreende er dus 

goed aan te doen om die vreugde aan mijn familie niet te onthoudene 

Goed dames en heren hoofdstuk 9 emancipatieo Daar zijn een aantal noties ingediend 

een aantal noties uitgezochte U ziet het daar staan en er zijn er bovendien 

nog een zestal aan toegevoegde We beginnen net de notie van Utrecht, de afdeling 

Utrecht 2085 op blz 1402o De heer Na'l.l'tfJel1 die behandelt dit hoofdstuke Mag ik de 

heer Na'l.l'tfJel1 verzoeken daar een advies over uit te brengene 

Ja voorzitter de coomissie stelt voor deze notie te aanvaardeno 

De carmissie stelt voor te aanvaardene We hebben nu de procedure dat als de 

coomissie zegt aanvaarden ik vervolgens vraag wenst iem:md discussie nee en 

wenst iemand stemn:i.ng nee dan is het advies van de carmissie aanvaardo Als 

de conmissie iets anders zegt dan doen we het anders maar dan zullen we 

dat wel :rrerkeno De coomissie zegt aanvaardene Wenst iemand discussie, wenst iem:md 

stenming neeo Dan is het advies van de ccmnissie aanvaarde De vrouwen in de WD 

daarvan zegt de carnnissie aanvaardeno Wenst iémand discussiee Wenst ierrand stenmin 

dan is het advies aanvaarde Schagen wenst iemand discussie, wenst iemand stemning e 

Nee dan is het advies aanvaarde Tilburg da.arva.n zegt de conmissie ontraden" 

Mijnheer Nauweno 

Ja voorzitter ik denk dat dat toch een zaak inderdaad van principes ise Ik denk da· 

wij als camd.ssie van :rrening zijn dat het juist is cm te stellen dat de kosten 

van kinderopvang in beginsel door de. betrokkene behoort te worden betaalde Hier 

wordt het tegendeel beweerd wij zijn het daar dus niet IOOe eense Er is geen 

enkel bezwaar tegen overigens :rrede betalene De overheid kan hier zeker een 

rol bij spelen, maar wij willen het beginsel dat :rrensen voor zichzelf zorgen 

ook in dit geval toch wel graag handhaven" Qn die reden ontraden wij de notiee 

iüDI 

Wenst iemand discussie a Ja gaat uw gang e 
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Voorzitter ik zou dan wel willen dat ondanks de wijzigingen in het belastingstel

sel deze kosten aftrekbaar blijvena En dat we dat cpnenen bij onze stellingnartea 

Nauweno 

Ja ze zijn op dit norent niet aftrekbaar dus van 

Ja ik verspreek mij aftrekbaar gesteld "WOr~o Dat is een gedacht die al lang leef 

bij de vrouwen en die dus op tilt staat bij het hele nieuwe belastingstelsela 

Wij hebben dit niet in detail uitgewerkt ardat we dachten dat dat niet de taak 

van de conmissie was 1 maar de teneur van het stuk is zoals gezegd in het beginsel 

behoren nensen daar zelf voor te zorgen er ligt echter zeker een taak van de 

overheid en een onderdeel daarvan zou kunnen zijn aftrekbaarheide Daar verzet 

het stuk zich niet tegena 

Dank u wela De conmissie zegt dus ontraden·a Wenst iemand verder discussie neea 

Wenst iemand Stenming neeo Dan is het advies opgevolg a Eindhoven de ccmnissie 

zegt ontradena 

Na.uwen. 

Ik dacht dat wij hadden afgesproken dat de heer Beukens daar even iets over 

zou zeggeno 

Mijnheer Burkens. 

Voorzitter dit is in zijn eerste zin helemaal geen politieke uitspraaka 

Dit is een uitspraak over de interpretatie van de grondweto En het is bovendien 

dan nog een onjuiste uitspraak want bij de interpretatie van de grondwet is 

bij de tot standkoming niks gebleken van wat hier bestaata En ik denk dat een 

congres., een algenene vergadering geen juridische uitspraken :rroet doen hoe 

een grondwet geinterpreteerd :rroet wordena En zeker naar mijn gevoel geen 

onjuiste uitspraak op dit punto Een andere vraag is hoe dit beginsel van artikel 

1 grondwet uitgevoerd :rroet worden in de wet gelijke behandelinga Daarover is een 

bepaald evenwicht gekozen in dat wetsvoorstel o Als u een ander evenwicht hebt 

dan zult u tot een vrij ingewikkelde discussie kenen hoe dat dan wel zou :rroeteno 

In ieder geval kunt u niet zondenreer zeggen dat het beginsel van artikel 1 

onder alle cmstandigheden en in alle gevallen altijd prevaleert, dat verdedigt 

ook werkelijk niemando Ik zou dus willen voorstellen nee ik zou het willen antr~ 

Dank u weL Wenst ienmld verder discussieo Nee wenst iemand stemning neea Dan is 

_______ heLarllii~~ uan ilP l"'CliiiD'Î c;c;i p OT'Y"fP\znlnad____ _ ____ _ 
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Ja diter wat in de notie staat natuurlijk juist, maar indien er situaties van 

achterstanden van bepaalde groeperingen zijn dan kan er op bepaalde IIDirenten 

allerlei redenen zijn 001 wel positief te discrimineren en daaran ontraden 

wij deze notie o 

Dank U 'Welo 

Voorzitter van Es afdeling Tielo Is het misschien een goed corrprcm:i.s 001 het 'WOOrd 

in principe hier tussen te voegen en te zeggen positieve discriminatie dient 

in rpincipe te worden afgewezeno Op zich is dat denk ik toch -wel een politieke 

uitspraak die de WD best mag doeno 

Ja maar het advies van de conmissie is ook zo als de tekst zou zijn toch 

blijven om deze notie te ontraden orcrlat er op dit norrent en daar praten wij 

nu over ik zei daarnet idealiter daar kun je fraai over filosoferen maar op dit 

narent zijn er achterstandssituaties van bepaalde groeperingen en in dit geval 

is het naar ons oordeel op dit norrent alle reden om zo nu en dan eens op 

redelijke wijze positief te discriminereno Wij denken dat het heel goed zou zijn 

als de WD dat uitsprako Dus wij blijven de notie ook dan ontradeno 

Voorzitter zou de conmissie mij VtX>r de duidelijkheid nog verschil eens 

kunnen uitduiden tussen positieve discriminatie en positieve aktieo 

Postleve aktie hebben we net een notie over aangenaren en ik zou graag 

het verschil tussen die twee zaken nog een keer uiteengezet willen krijgen 

zodat -we helderheid in de discussie hebbeno 

Ja dat is denk ik heel rroeilijko Positieve discriminatie gaat misschien iets 

verdero Positieve aktie is stellen dat er kant ierrand uit de zaal die daar 

graag op wil reageren;, Mevrouw van Leeuwen ik denk datik. het graag aan haar 

overlaat. 

Mag ik een poging doeno Ik denk dat de term positieve aktie beter gebruikt 

kan worden dan positieve discriminatieo En het begrip positieve aktie dat 

heeft dus niet alleen te maken net het uitsluitend bijvom:beeld aan vrouwen 

VtX>rrang geven, maar dat heeft ook te maken net hoe je je opstelt in de -werving 
in de selektie, in de lCJOIDaanbegeleiding, in de opleidingen. 
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Dus het is een begrip waarvan p::>si tieve discriminatie een onderdeel is o 

Dank u wel. 

Ik wil nog even reagereno Het woord p::>sitieve discriminatie zoals dat in de 

notie staat is denk ik op zich een goede zaak ardat toch niet te onderstenneno 

En daarnee bedoel ik in den lande denkt nen. bij p::>sitieve discriminatie 

toch in het algemeen aan de achterstandssituatie die wij bij vrouwen aantreffeno 

N:>u is het toch zo dat vrouwen geen achterstandsgroep is en dat p::>si tieve aktie 

wellicht een betere keuze is dan p::>sitieve discriminatie en daarom zou ik toch dez, 

notie willen onderstenneno 

Ja het is natuurlijk noeilijk als men in den lande verkeerd begrip aan een woord 

hecht om daar dan in mee te gaan. Het is als nevrouw van Leeuwen heel duidelijk 

heeft uitgelegd dat positieve discriminatie en ik weet dat nen. stijgert bij het 

woord discriminatie, dus ik zou willen voorstellen om dat voorkeursbehandeling 

te noemen hetgeen exact op hetzelfde neerkomto lk zou net de vorige spreker eens 

kunnen zijn en ik zou erg blij zijn als hij gelijk had dat vrouwen niet neer in 

achterstandsp:>stie verkereno De statistieken wijzen echter heel duidelijk een 

andere kant opo Dus tot zo lang dat niet voor elkaar is vind ik dat we de voor

keursbehandeling noeten blijven gebruiken als instruirent zoals ook uitdrukkelijk 

in het beleid verrreld staat van het beleidsplan emancipa.tie 85 door de kaner 

aangenememo Zoals het ook venneld staat in het document forward looking o o o o o o o 

een united nations docurrent wat door de nederlandse regering ondertekend is 

waarin ook een pa.ragraaf ik neen 196 dat voorkeursbehandeling een tijdelijke 

behandeling is die nodig is om de achterstandsp::>sitie in te haleno 

Dank u welo 

Wigman 

Voorzitter zou het niet verstandig zijn dat wij als vergadering, ik heb begrepen 

net dat het woord p::>sitieve aktie de hele lading dekto lk kan ne daar volledig 

in vindeno Zou het in dat verband niet verstandig zijn om een woord als 

p::>sitie'Ve discriminatie waar kennelijk dat kennelijk voor rreerdere uitleg vatbaar 

is niet op te nerren gezien het toch wordt onde:rvangende hele handelswijze en 

daar kan ik ne in vinden in het woord p::>sitieve aktieo 

V€nst iemand nog verder het woord te voereno 
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Ik wou er alleen aan toevoegen dat pos i lieve discriminatie gewoon in den 

lande een gebezigd instrurrent is en dat het denk ik als een VVDvergadering 

niet belangrijk is dat we ook gewoon de landelijke argurcentatie aanhoudeno 

Ik zou u willen voorstellen om het begrip positieve aktie in te voereno 

En ik zeg dan ook daarom ik heb in Veldhoven al een keer gezegd dat ook 

de WD intern bezig is net het opstellen van een plan voor posi lieve aktie o 

Dus als wij nu het woord positieve aktie invoeren dan zitten we daar ook 

gelijk op een lijno Kan de vergadering zich daarnee verenigene Wenst iemand 

stenming over deze gedachte van mij e Nee dan is die gedachte aangenorrene 

Dan krijgen we op pagina 1414 een toegevoegde motie 2198 van de afdeling 

Arnhane Wil de ccmnissie daar de nening over geven. 

Mijnheer Nauweno 

Ja voorzitter ik denk dat de conmissie in de geest is van nening dat in de 

geest deze notie geheel onderschrijft wat in het stuk staato Ik vind die zin 

overbodige M-ar geen enkel bezwaar om deze notie te aanvaardene 

Goed de carmissie zegt aanvaardeno W:!nst iemand discussie neee W:!nst iemand 

stemning neeo Dan is dat aldus gebeurde 1427 notie van de afdeling Iloome 

1895e Kan de carmissie daar advies over uitbrengene 

Ja voorzitter er is afgesproken dat het liberaal bestek als zodanig niet 

verder wordt uitgewerkte Daar wordt hierom gevraagd en ik denk dat we om die 

reden dus neeten aanbevelen deze notie niet aan te nerreno 

Voorzitter mag ik daar een antwoord op geveno Ik denk dat het er niet alleen om 

gaat dat uitgewerkt wordt wat hier in liberaal bestek staatu maar het gaat erom 

dat financiele aftrekbaarlleid niet voor alle groe:pen die kinderopvang nodig hebben 

een oplossing biedt en dat geldt ook voor ouderschapverlof zoals het op dit nonent 

'WOrdt voorgesteldo Dus het is belangrijk dat de conmissie weet dat het niet voor 

iedereen een oplossing is zoals er 'WOrdt gesuggereerdo 

Ik denk dat dat inderdaad een notie is waarvan ik dan zou willen zeggen die :nenen 

we voor kennisgeving aan dat wil zeggen hij is in de algenene vergadering 

besproken en wordt dus onder de speciale aandacht van de verkiezingsprograrma

camd.ssie gebrachto 

------------------ ----
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Wenst iemand verder discussie, wenst iemand hier stenming over nee" Dan 

is hij voor kennisgeving aangen.areno 1444 van de afdeling Heiloco 

Mijnheer Nauweno 

Voorzitter ik denk dat wij als conmissie neeten aan deze notie neeten ontraden" 

De zin zover zijn wij in ons land nog niet is naar mijn rre:ning een feitelijke 

constatering en die neeten we denk ik wel laten staano 

Ccmnissie ontraadt" 

Mijnheer Wigrran. 

Ja voorzitter ik had de indruk dat wij bezig zijn met het vaststellen 

van een aantal standpunten van de partij los van het feit of we de feitelijke 

situatie in Nederland op dit noment weergeven" De zin zover zijn wij nog niet 

slaat op de zinsnede in liberaal besteko Voor liberalen staat voorop dat ieder 

zelf neet kunnen uitmaken· welke vonn van leven of sarrenleven hij of zij verkiest 

en het de overheid niet past daarover een noreel oordeel te hebben en de overheid 

geen premie neet zetten op welke vonn van leven of sarrenleven dan ook" 

Dat is een constatering zoals wij als liberalen daarover denken" Om daar aan 

toe te voegen de zin zover zijn wij nog niet houdt in dat wij als liberalen 

zover nog niet zijn" We zijn hier een liberaal standpunt aan het vexwoorden. 

Dus vanuit die optiek zeg ik die constatering wil ik er niet in hebben ook al 

is het een feitelijke situatie in Nederland" 

Ik denk dat u niet helemaal goed leest inderdaad wij hebben onze opvatting 

gegeven als liberalen de zin die u voorleest ik denk dat iedereen het daarover 

eens is" En ik denk dat u toch aan een misverstand leidt als u zegt dat wij 

dat nu weer terugneneno Er staat uitdrukkelijk zover zijn wij in ons land nog 

niet" Misschien rroet je lezen en zo is het bedoeld zover is Jren in ons land 

nog niet zover is het in ons land nog niet" Dat is de bedoeling" 

Met deze uitleg ben ik tevreden. 

Goed ik neem aan dat u de notie terugtrekt" Dank u zeer" 

1454 dat is notie 1107 van de afdeling Zaanstad" 

Mijnheer Nauweno 

Ja voorzitter wij vinden het wat absoluut gefonnuleerd cm hele preciese datum 

voor te geven" Maar de intensie is geheel de intensie van de conmissieo Wij 
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Conmissie wil dus niet ontradeno Dat is voor besluitvorming een beetje nega

tiefo 

Conmissie zegt aanvaardeno Wenst iemand discussie neeo Wenst iemand stemming neeo 

Dan is aldus besloteno Dan nog even terugbladeren naar pagina 1435 waar de notie 

van de afdeling Rotterdam ligto 

Mijnheer Nauweno 

Voorzitter ook voor deze notie geldt wat voor enkele andere geldto De gedachte

gangen die hier achter deze notie zitten stroken naar onze mening net de gedachte

gang zoals die ook in het hoof~tuk in liberaal bestek zijn vei.WoorcL 

Dus de notie kan wat ons betreft worden aanvaardo 

Wenst iemand hier discussie over o Wenst iemand Stenming neeo Dan is het advies 

van de coomissie aanvaardo Dan tenslotte pagina 1436 van afdeling Vlij:rreno 

Mijnheer Nauweno 

Aanvaardeno Het weduwnaarspensioen noet wettelijk worden verplidl.to 

Ja voorzitter ik denk dat het nogal ver gaat om dat wettelijk te verplichteno 

De maa.tsdl.appelijke ontwikkeling gaat die kant uit om het wettelijk te ver

plichten is wat hard maar het is geen kwestie van principe neer een kwestie van 

hoe je het uit wil werkeno Misschien is het beste om de notie voor kennisgeving 

aan te nenerio 

Conmissie zegt voor kennisgeving aanneneno Wenst iemand verder discussie hierover 0 

Stenmingo 

Kouwenberg afdeling Vlij:rreno 

Het is ons niet helemaal duidelijk wat mijnheer Nauwen bedoelt met dat het weduwna 

pensioen dat daar geen wettelijke regelihg voor gevonden kan wordeno 

Dat heb ik uiteindelijk niet gezegdo Ik heb gezegd dat je daarover kunt nadenken 

en dat de voorkeur verdient dat de maa.tsdl.appelijke ontwikkeling dat zelft waar 

maakt zoals dat ook aan het gebeuren is o Het is geen principieel verzet van onze 

kant vandaar het advies laten we voor kennisgeving aannemeno 

Hoe zit het met de AWW dan, daar wordt alleen rekening gehouden met de weduweno 

En niet net de weduwnaars o 
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Maar we hebben het nu over weduwnaarspensioen en wij denken dat je dat de 

maatschappelijke ontwikkeling die kant uit noet gaan dan zal die AWB vanzelf wel 

volgen dat spreekt vanzelf o Ik verzet mij er dus ook niet tegeno 

Ik heb u niet gehoord sorry o 

Band 8o 

Ik herhaal dat ik denk dat het een maatschappelijke ontwikkeling aan de 

gang is die toegejuicht noet worden dat als dat gebeurt dat natuurlijk 

dan ook de betrokken overheidsregelingen daar vanzelfsprekend aan zullen 

worden aangepasto Vandaar het advies laten we de notie voor kennisgeving 

aarmerren dat is de richting waarin wij denken dUidelijk aangegeven en dat 

is de richting die u voorstelto 

Conmissie stelt voor voor kennisgeving aannerreno Wenst iemand daar sterrming 

overo Nee dan is aldus besloteno Dan kunnen wij nu overgaan naar een hoofdsb.lk 

groei en we:rk, hoofdstuk 1Ço Zoals u direkt zult zien zijn er al weer een 

groot aantal noties over en ik mag u dus nogmaals verzoeken om zuinigheid net 

woorden te betrachteno Aan de orde is op pagina 1477 notie 2231o De conmissie 

zegt daarvan in beginsel uitgavenquote ha.rxTh.aveno Mijnheer Kuipero 

Conmissie ontraadt de notieo 

Twee argunenten in de eerste plaa-s het werkelijke prcbleem is de grote 

cmvang van de uitgaven en in de tweede plaats wordt de concurrentiepositie niet 

alleen bepaald door de hoogte van de belasting en premiedruk maar ook door 

de hoogte van het tekort am:lat juist het tekort invloed heeft op het vertrouwen 

dat internationale beleggers hebben in de nederlandse economie en daarnee op 

de hoogte van de rentevoeto 

Dank u weL Ja gaat uw gang e 

Bakhoven voorzitter financiele economische zakene De conmissie financieel 

economische zaken die vindt de fo:rmulering in de rechter kolom, er . staat ten 

onrechte de rechter kolom, in de rechter kolom wat te engo Er zijn drie 

argunenten om daar een wijziging in aan te brengeno Ten eerste is de oollectieve 

lastendruk veel belangrijker voor de concurrentiepositie dan de uitgavenquotea 

Ten tweede is het niet alleen het cijfer van de uitgavenquote rroet precies zo zijn 

als in het buitenlande Er is natuurlijk voor ons een marge om daarvan af te wijken 

Dus wij vinden dat te .streng gefonnuleerdo Bovendien is het zo dat niet alleen de 
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druk op zichzelf belangrijk is, maar ook hoe die is samengesteld en dat zit 

allemaal in de notie van de cx::mn:i.ssie financieel econanische zakeno 

Mijnheer Kuipera 

Ja ik heb maar 2 van de drie argum:mten gehoord, maar ik denk dat het niet 

juist is warmeer wordt gesteld dat alleen de oollectieve lastendruk van 

belang is voor onze ooncurrentiepositieo En dat wij in ons land ons niet 

kunnen permitteren an een tekort van 9-10 procent te handhaven tel:wijl tegelijker

tijd onze oollectieve lastendruk naar beneden brengend om dat dan de geloofwaardig 

heid van het beleid in dit land in gevaar gaat kooeno En an die reden is het allee 

al veel verstandiger om te spreken over de uitgavenquote o '!Weede reden an het 

over de uitgavenquote te hebben is dat het er in wezen om g-at dat de uitgaven 

in dit land te hoog zijno En dit leidt er of toe dat de belasting en premies te 

hoog zijn of het leidt er toe dat het tekort te hoog iso Dus je zult toch aan 

noeten grijpen bij het terugbrengen van de collectieve uitgaven. Tweede argum:mt 

dat door de afdeling is genoemi betreft het feit of we nu precies noeten streven 

naar een uitgavenquote zoals die in het buitenland bestaat heeft de ccmnissie 

in het lilieraal bestek niet gezegd, de conmissie heeft in lilieraal. bestek gezegd 

wij kunnen ons niet permitteren dat onze uitgavenquote wezenlijk afwijks van de 

belangrijkste landen an ons heeno En dat we dan natuurlijk gaän kijken in de 

richting van de westduitse economie die voor onze economie het belangrijkste 

is ligt voor de hru:'l• Alleen zo stringent hebben we dat niet geform.üeerdo 

Wenst iemand nog verder discussieo 

Mijnheer de voorzitter in zoverre ben ik het net de heer Kuipers eens dat het op 

zich natuurlijk en de oomnissie die vertegenwoordigt op zich natuurlijk eens is 

dat de uitgaven naar beneden noeten om dat te bereikeno Maar als we spreken over 

de ooncurrentiepositie dan noet je het hebben over de lastendruko Wat betreft 

dat financieringstekort waar de heer Kuipers over spreekt daar zijn we het ook 

nee eens, maar dat staat elders al in het rapporto 

Mijnheer de Graveo 

Voorzitter voor mij is eigenlijk het kernpunt wat· professor Kuipers zei dat naar 

de mening van de ccmni.ssie de oollectieve ·lastendruk in ons land niet precies 

naar het niveau van de ons anringende landen hoeft te worden teruggebracht en 

tot mijn spijt staat dat niet in de teksto In de tekst staat teniende de ooncur

rentiepositie van Nederland veilig te stellen wordt i.rrperatief· de oollectieve 

uitgavenquote teruggebracht tot de in ons anringende landen bestaande niveauo 
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Ja dat is mij wel erg absoluut want als ik dat eventjes poog te vertalen in 

concreet beleid de komende jaren en ik zet er eventjes de tientallen miljarden 

naast die dan zo'n orrbuiging net zich neebrengt dan vind ik dat een wat al 

te harde uitspraak" Bovendien denk ik dat de financieel economische conmissie 

gelijk heeft dat een land een marge heefto Een marge heeft als het gaat om de 

uitgavenquote bepalen. Het noet neer in overeenstemn:i.ng worden gebracht net 

de ons omringende landene Daarover dacht ik is ook de financieel econanische 

conmissie het eens. En vandaar dat ik ook eigenlijk vind dat de tekst van de 

financieel econanische cxxrrnissie everMichtiger is dan de tekst van het liberaal 

bestek" Ik zou dus ook de vergadering willen aanraden die notie van die financieel 

econanische camnissie te aanvaarden. 

Verder nog discussie o 

Ja mijnheer de voorzitter-Swart- de conmissie lilieraal bestek opent min of neer 

de jacht op de uitgavenquote alsof dat een op zichzelf staand kwaad is maar in 

die uitgavenquote zitten wel zaken als zorgen voor een goede politiezorg, 

zorgen voor de infrastructuur van dit lando Zorgen voor goed onden~ijso Ik denk 

dat dat voor de concurrentiepositie van ons land zeker zo belangrijk is als dat 

ene punt wat die speciale positie krijgt van de conmissie liberaal bestek" En 

ik denk in dat opzicht dat die tekst duidelijk be:perkt is en de tekst van de 

conmissie voor econanisch en financiele zaken aanzienlijk beter is en aanzienlijk 

neer recht doet aan het toaalpakket wat wij als lilieralen nastreven" 

Mijnheer Kui:pers nog een keer" 

Wat de heer de Grave zegt ongeveer mijn standpunt is begin dan nu maar hier te 

stellen van het wordt teruggebracht tot het niveau van de zoals dat bestaat in 

de ons omringende landen, want hij en zijn collega u s zijn zeker in staat om dat 

ongeveer dan ook te realiseren" In de tweede plaats als wij zeggen van die 

uitgavenquote noet worden teruggebracht dan is dat een ma.cro-doelo Ik vind niet 

dat het juist is want warmeer wordt gezegd van de conmissie schenkt geen aandacht 

aan het feit dat onderwijsuitgaven uitennate essentieel zijn of dat investerings

uitgaven belangrijk zijno De conmissie heeft heel expliciet gesteld 

dat de on.deJ:wijsuitgaven dat het ondel:wijs belangrijk is en heeft zelfs net 

betrekking tot onden~ijsinvesteringen het standpunt ingenonen dat een arrendenent 

heeft uitgelokt" 

Dank u welo Ik zou nu tot stemming willen overgaan" Wenst iemand stenming, 

Rood voor, tegen. Geel voor, tegen" Groen voor, tegeno 
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Mijnheer Kuipers o 

Band 8 

Blad 126 

Deze notie wordt door de conmissie te eng geacht" Hier gaat een suggestie 

vanuit dat het nerendeel van de uitgaven bestaat uit uitgaven aan anbtenaren 

en uitrusting van anbtenareno Dan kun je wel iets weghalen naar het overgrote 

gedeelte van de collectieve uitgaven ongeveer 2/3 daarvan betreft toch de 

overdrachtBuitgaven en wanneer je de uitgavenquote wilt terugbrengen zul je 

er toch niet aan ontkanen om in het bij zonder daarop de nadruk te leggeno 

Anders dan ben je bezig cm iets te bereiken net een instrument dat daarvoor 

bepaald niet toereikend is" 

Voorzitter in zoverre maakt de heer Kuipers het mij rrakkelijk want veel 

van wat ik nu had willen zeggen dat heeft hij bij die vorige notie al 

gezegdo Wij zijn van nening dat je die collectieve lastendruk omlaag noet 

brengen en om dat te kunnen bereiken geven we· dan ook aan dat je daarvoor 

financieringstekort even terzijde latend naar het staat wel in de notie dat 

je daar de uitgaven naar beneden noet brengeno En hoe noet je dat doen niet 

donweg te snijden in het apparaat want dat is absoluut niet de strekking van 

onze notie althans niet onze bedoeling geweest nee dat is zoeken naar taken 

die je kan afstoten en daarbij behorende apparaat noet je dan ook afstoten want 

anders gaan ze weer iets nieuws bedenken.· 

Wie nog neer o 

Ja voorzitter ik kan mij in grote trekken wel vinden in het advies van de 

carmissie om het te ontraden om:lat inkrinping alleen niet voldoende is en 

dat is volstrekt juisto Het zou alleen janroer zijn als we de notie ontraden 

dat we daarrcee als het ware doen voorkanen dat we ook het middel ve:r:werpen en 

dat is wat ik zeker niet zou willeno Ik denk dat je net een heel kleine 

andere fanmllering van de notie namelijk door de woorden kan alleen in de 

tweede regel te veranderen door zou onder andere noeten je precies bereikt 

wat we net z 0n allen willeno 

Conmissie financieel econanische zakeno 

Dit anendenent nem:m we graag over o 

U neemt dat amendenent over prirrao 
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Nu akkoord mat de notie jao futie aanvaardeno iemand sterrmingo Dan is aldus 

beslotene Dan krijgen we 2234 wederom van de financieel eoonomische ccmnissieo 

Mijnheer Kuiperso 

Ja hier betreft het een notie die dan precies de andere kant op gaato 

De conmissie denkt dat wat in de notie is neergelegd onderschat de problenatiek 

zoals die staat mat betrekking tot de overlleidsinvesteringeno En de rapp:::>rten 

die de laatste jaren zijn uitgebracht geven zo duidelijk aan dat er grote achter

standen bestaan bijvoorbeeld alleen al 8 miljard wat de riolering betrefto 

Wanneer we de verhalen horen van de' telconm.micatie die in ons land veel minder 

snel tot ontwikkeling komt dan in de andere 'landen dan denkt de ccmnissie 

dat we een wezenlijke inspanning zullennoeten leveren en dat onder die omstandig

heden een inspanning als die bestond in de jaren 60 zal neeten worden geleverd 

mat dit verschil dan natuurlijk dat de inspanning nu op een ander terrein 

zal worden gevraagd dan in de jaren 60 het geval was o Erger je zult die verhoging 

mat zo'n 8 miljard per jaar gedurende de jaren 90 daar geleidelijk aan naartoe 

groeien wel IKXlig hebbeno 

Dank u wel o Wenst iertand hier verder nog op in te gaano 

Mijnheer de voorzitter de strekking van de notie is an je niet nu vast te 

leggen op een percentage- Het percentage is al zonoeilijk onrlat alleen al het 

begrip overheidsinvesteringen ik rrerk aan de uitleg van de heer Kuipers die 

begrijpt daaronder dat onder gewone nationale rekeningen bedrijfsinvesteringen 

zijne Dus alleen al als je het begrip overheidsinvesteringen is al zo slecht 

afgebakend als je daar een percentage oog bij gaat zetten krijg je alleen maar 

verwarring o De strekking van de notie nogmaals is gewoon om je niet vast te leggen 

op een percentageo 

Maar dat zegt die notie nieto Die notie zegt dat een verhoging net zo 0 n 8 

miljard per jaar dat dat schrooelijk overdreven is en dat acht de comn:issie een 

veel te vergaande uitspraako 

In de toelichting als je echt het begripo 
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In de toelichting van de notie daar staat in dat naar onze nening 16 miljard 

maar wij hebben het dan over het begrip investeringen van de overheid in nationale 

rekeningenzin en niet telecarmunicatie want dat zijn bedrijfsinvesteringen in 

de zin van de nationale rekening o 

Maar er noet wel een miljard worden afgedragen aan het ministerie van financien 

door de PIT die derhalve niet 

Ik denk dat we daar in die details niet noeten discussiereno Ik denk dat ik 

duidelijk genoeg gemaakt hebt dat wij best van rrening zijn dat er wat aan 

riolering noet gebeureno Aan de andere kant zijn er wat investeringen die 

teruggelopen zijno Maar wij zijn van mening dat je niet nu noet vastleggen op zijn 

percentage o 

Maar dat is wat anders ik noet daar de heer Kuipers gelijk in geven dan wat er 

in notie staat in die zin dat er staat het is schrorreli jk overdreven te streven 

naaro Dat is wat anders dan wat u nu zegto Wat u zegt is je noet je nu nog niet 

op een ·percentage vastleggeno 

Delvaux 

Mag ik misschien namans de financieel economische conmissie daarbij aantekenen 

dat wanneer rren praat over een investeringsniveau na te streven van 16 miljard 

gulden dat er daar op dit norrent absoluut onvoldoende projecten, uitvoeringsklare 

projecten zijn an dat cijfer te haleno Het gevolgd daarvan zal dus zijn een 

aanzwepen een opzwepen van de investeringen bij de overheid net alle gevolgen 

van dien voor het overheidsa:pparaat enzovoorto Ik denk dat het heel gevaarlijk 

is zoals het in het liberaal bestek ve:rwoord is vandaar dat de financieel econanis 

che conmissie ook het woord schromalijk erbij gebruikt heefto Ik denk dat.het niet 

op de si.Irp:!le manier kan gaano Zoals het in liberaal bestek is neergeschreven en 

d at brengt de notie zeer klaar tot uitdrukking o 

De heer Geurtsen wil graag even iets zeggeno 

Wat de projecten betreft voorzitter de heer Kuipers heeft er al een paar 

genoend ik wil eraan herinneren dat de algerrene vergadering gisterenavond 

voor wat de projecten betreft de kleinigheid van een deltaplan op milieugebied 

heeft verlangdo Ik denk als we daar aan begirmen dat we aan die 4% nog tekort 
kcmm maar dat terzijdeo 
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Verder is het niet de bedoeling voorzitter dat in 1989 of 1990 een onmiddelijk 

naar 16 miljard gaano Dat is zo evident als maar zijn kan dat dat niet kano 

Waar ons om gevraagd is is een duidelijk visie te geven op de jaren 90 en 

naar onze nening zul je in de loop van de jaren 90 naar een dergelijk bedrag 

gaan toegroeieno Geleidelijk aano 

Mijnheer de voorzitter wat de heer Geurtsen zegt dat snijdt geen hout want er 

is niet uitgesproken dat de overheid die investeringen gepleegd m:::>eten worden 

voor het milieuo Er is uitgesproken dat er geinvesteerd rroet worden en dat zijn 

nou juist de bedrijfsinvesteringeno 

Wigmano 

Voorzitter ik krijg de indruk dat wij nu aan het discussieren zijn over 

teksten van liberaal bestek maar niet neer en over de toelichtingen maar 

dat we het niet neer hebben over de inhoud van de notie o En als we ons daartoe 

beperken dan denk ik dat de ccmnissie gelijk heefto We rroeten ons beperken 

tot de inhoud van de notieo Dus niet over overige zaken dan hadden ze een andere 

notie rroeten schrijveno 

Ja voorzitter ik kan wat dat betreft de laatste spreker zeker onderschrijven 

want de heren hier achter ne die zitten op een gegeven m::m:mt alleen maar te 

zeggen het gaat veel te hoog en weet ik veel allemaal o Maar de eerste ronsta

tering hun eigen notie is dat er knelpunten zijn. Nou de conmissie geeft daar 

zelf een duidelijk antwoord op en de heren hiernaast die spreken alleen maar 

en toch is het schrarelijk overschreden daar zitten tegenstellingen. in voor mij 

die volkorren ridicuul is o 

De graafo 

Voorzitter misschien mag ik voorstellen dat we preberen de zaak zo op te lossen 

dat duidelijk vaststaat dat een versterking van de investeringen noodzakelijk 

zal zijn voor een versterking van de economische ooncurrentiekracht van 

Nederland, daar zijn we het denk ik allen over eenso waar nu het probleem zit is 

dat inderdaad het percentage wat genoem:l is van 4%o Nou zegt professor Kuipers 

zelf al nou ja dat zou misschien in een groeiriodel later kunnen zijno Maar als 

je het zo noemt er is natuurlijk ook een bouwsteen voor het verkiezingsprogranma 

en dan krijg je ogenblikkelijk zo'n financiele vertaling erbijo En dan noet 

ik zareteen weer gaan uitleggen waar ik 8 miljard vandaan wil halen voor die 

investeringeno Nou zouden we het nou zo kunnen oplossen dat we uitspreken dat we 

belangrijk vinden een versterking van investeringeno Dat is duidelijko 
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Daar zijn we het over eens en de conmissie verkiezingsprograrma overlaat in 

het financiele m::xlel van het verkiezingsprograrma dan maar aan te geven afwegen 

net andere belangen hoe we dat precies vertalene Ik denk dat we er dan heel goed 

en redelijk uit zijn. 

Goed mijnheer de Grave stelt dus voor dat de algenene vergadering uitspreekt 

dat versterkingen van de investeringen nodig zijn en dat het verder aan de 

verkiezingsprogramrra.comnissie wordt overgelaten om dat in het verkiezingsprograrma 

uit te werkenQ 

Is dat een juiste constatering, primao 

Dan is deze notie dan ook verder van tafelo Dan krijgen we 2111 van Middelburgo 

De cannissie zegt aanvaardene Is vanzelfsprekendo Iemand discussie nee. 

Wenst iemand stenming nee o Dan is aldus besloteno 0 s-Gravezarrle 2441 pagina 

481o Conmissie zegt ontradeno De heer Kuiperso 

het is dus al gezegd dat we die tegenstelling niet aanzetten dat is de eerste 

o:prerkingo De tweede plaats zou ik willen vel:Wijzen naar een boekwerk dat in 

1979 nog eens een keer is verschenen bij de Telderstichting en waarin heel 

uitdrukkelijk juist niet op basis van de tegenstellingen is aangegeven op welke 

wijze inkanstverdelingsbeleid gevoerd zou kunnen wordene Juist erop gericht cm 

de positie van de minst draagkrachtige zo sterk nogelijk te nakena En dat is ook 

de visie van de conmissie zoals u die bijvoorbeeld ook terugziet in paragraaf in 

hoofdstuk 1 o 

Wenst iemand discussieo Wenst iemand stenmingo Nee dan is deze notie niet aange

narene Laren-Blaricum ontradeno 

Mijnheer Kuipers a 

De comnissie is niet tegen dat onderscheid wat gemaakt wordt tussen enerzijds 

een basis een minimumvoorziening z<::Jtrel in ·het kader van de sociale verzekering 

als in het kader van de sociale voorzieningen en daar bovenop een kop waarbij 

sociale partners zelfregelingen treffen. Het staat ook zo veJ:WOOrd in het des

betreffende hoofdstuko Waar de comnissie wel een groot tegenstarrler van is dat 

is het basisinkonen, verschillende grondeno Of het zou neeten betekenen dat de 

mininum inkanens aanzienlijk naar beneden gaan wil je dat over de hele lijn 

invoerene Doe je dat niet dan zal de collectieve uitgavenquote zal dan aan

zienlijk stijgeno Ik heb weleens bedragen gelezen van zo 0n 20 miljard wanneer 

we eigenlijk eenieder een basisinkcmen zouden willen geven van 500 gulden. 

Dat idee wordt door de camnissie afgewezeno 
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Ook vanwege het principiele idee dat daarnee de noti vering van nensen an zelf 

een eigen .inkonen te verdienen ongedaan "WOrdt gemaakto Maar dat onderscheid 

tussen minimum voorziening en kop voorziening wordt door de carroissie onder

schrevene 

Steins ik kom uit Larene 

Ik wil eigenlijk ve:rwij zen naar dezelfde notie die staat op blz 1521 de 

notie is onb.vikkeld door een politieke corrmissie van de ondercentrale in het 

Gooie En daar is een toelichting opgen.orren die iets neer weergeeft want de be::i~.·· 

ling van de notie is n.Urrner gE!W'eest an aan te haken bij rapporten die verschenen 

zijn van de WRR in het kader van een basisvoorziening voor ie::iere nederlandera 

Het gaat juist uitsluitendan de uitkeringssysterna.tieko En als ik mijnheer 

Kuipers zo hoor dan denk ik dat hij het net dat aspect eens is zodat ook 

dat ontraden wellicht zou kunnen worden ingetrokken. 

Mijnheer Kuiperse 

Antwoord is jao 

Dank u zeer want dan kan ik me voorstellen dat die dus door de corrmissie 

"WOrdt overgenarenu want de bedoeling is van de notie. is in het geheel niet 

gE!W'eest an in Nederland een basisinkonen voor iedere ne::ierlander te gaan invoerene 

Maar dat is dan de notie van Huizen voorzittere 

Ja dat is dezelfde tekst als Laren alleen is daar nog een toelichting bij e 

Goed dat betekent dus dat Uil voorstel dat de rrotie op blz 1482 ingetrokken 

wordt en die op pagina 1521 nu de notie is waar we het over hebbene 

Het is dezelfde teksto Als het intrekken van de een maar niet inhoudt dat de 

andere ook ingetrokken wordto 

Nee want dan praten we nu verder over 1521 dat wil zeggen notie 1146 o 

Wenst iemand daar nog discussie over o Wenst ienand daar stenming over o 

Dan is deze notie aanvaarde Kunnen we overgaan naar pagine 1483 de afdeling 

den Haag carroissie zegt ontradeno 

Mijnheer Kuipers+ 
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Conmissie zegt ontraden niet om:lat de comnissie het net de afdeling den Haag 

niet eens is dat warmeer het groei perspectief zo blijft zoals het nu is dat 

dan de koopkracht zal rroeten worden tergugebracht van de laagste inkorrenstrekkers 

dat heeft de ccmnissie ook nooit beoogdo Wat de comnissie voor ogen staan is koopk 

kracht handhaving en wanneer er wat groei is op deze rranier ervoor zorgen dat 

dat toch nog de grote verschil wat rroet gaan optreden tussen minimaal en 

boven :mi.ninaal te realisereno 

Mijnheer de voorzitter - Bakhoven kartercentrale den Haag- in de linker kolcm 

op blz 23 daar is een contekst gegeven die aanleiding heeft gegeven voor ons 

cm een notie in te dieneno Op blz 23 links boven daar is het liberalisrre inge

scl1roii"peld tot een soort ma:terialisrre onbedoeld waarschijnlijk maar toch waar 

je in door die ineenschronpeling het individu vastgeklonken is aan zijn econo

misch funktionereno Een dergelijk liberalisrre is gevaarlijk zeker in tijden 

waarin de groei wat terugvalto Concreet zijn we van rrening dat die uitkeringen 

in het verleden dermate zijn achter gebleven dat een verder relatief achter

blijven ongewenst iso Iets dergelijks hebben we 14 dagen geleden ook al vastge

steld in notie 774 op blz 281o Wij pleiten daarom tegen een eenzijdige koppeling 

van uitkeringen aan publieke financien en het economisch . funktioneren van 

betrokkene net de klemtoon op eenzijdigo 

Dank u weL De voorzitter van de conmissie graag een enkelr:woordo 

t '\Oorzi tter de laatste spreker heeft er ·aan herinnert dat we deze discussie gehad 

hebben en beeindigd hebben ZOW'el bij de noties op blz 53 als op 281 net een 

positieve uitspraakoDeze notie voegt daaraan verder niks toe schaadt er ook niet 

aano Maar we hebben de discussie gehad we hebben de uitspraak gedaan zolang er 

niet sprake is van verslechtering van econanische situatieo Natuurlijk blijven 

we van die koopkracht af o 1k denk dat we deze discussie vandaag verder kunnen 

staken en deze notie voegen bij die op 53 en 82o 

Als de heer Kuipers niets gezegd zou hebben zou ik het direkt net u eens 

zijno Als u daantee de heer Kuipers ontkracht want kijk de heer Kuipers die 

heeft mij bestreden. Als u net uw argumentatie alleen kan ik leven en ben 

ik best bereid die notie terug te trekkeno 

1k ontkracht de heer Kuit:ers nieto 1k herinner aan wat we 14 dagen geleden 

gedaan hebben. 
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Ik ben best bereid rret uw argurrentatie de notie in te trekkeno 

En ik voel mij buitengewoon gesteund door mijn voorzitter dus trek ik hem ino 

~tie is ingetrokken ardat wij niks toevoegeno 

Dan krijgen we ondercentrale het groene hart 1167 op blz 1484. Ook daarvan 

wordt gezegd ontraden. 

Mijnheer Kuiperso 

Ik denk dat die notie ontraden rroet worden ardat er wel degelijk een veiband 

is tussen de prikkel om je te laten omscholen enerzijds en eert nieuwe baan 

te aanvaarden ook een andersoortige baan te aanvaarden en het voordeel in 

terrren van inkooen en loon dat je daarrree krmt ve:rwerveno Hier wordt ontkend 

dat een dergelijke prikkel bestaato Ik denk dat we alleen naar naar de groei 

van het zwarte en het grijze circuit hoeven te kijken om vast te stellen 

dat er bepaald een verlJand bestaat tussen de hoogte van het inkorcen dat je 

krmt ve:rwerven en het werk dat je daarvoor wilt doeno En daarom zou ik zeggen 

handhaff het standpw1t van de conmissie o Op grond waarvan het zo is dat warmeer 

mensen niet bereià zijn om zich te laten anscholen dat dit konsekwentles 

heeft voor het niveau van de uitkeringenaniets a sociaals we willen graag 

vergeleken worden rret Zweden nou in een land als Zweden is dit het geval o 

Wenst iemand discussieo 

Jawel Maurice Piet van de afdeling Huizeno 

Ik ben het geheel eens met de doelstelling van de conmissie om werkelozen 

rreer kans te geven op de a:rbeidsmarkt alleen vraag ik rre ten zeerste af 

af je wet daar een soort strafrrethode voor rroet toepasseno Zo van als je niet 

doet wat wij willen dan krijg je duchtig klopo Ik denk dat de taak van het liberal 

isrre is om individuele belangen in harironie te brengen rret het algeneen belang o 

Dat je daarom eerder rroet duidelijk naken aan rrensen dat omscholing geheel in 

hrm eigen belang iso Ik denk dat straffen achteraf in het geheel niet nodig 

Mijnheer Linschoteno 

Voorzitter het lijkt mij uiterst onverstandig om een dergelijke notie aan te 

neneno Indien rrensen een beroep doen op de sanenleving om een uitkering te 

ontvangen dan is het mijn opvatting dat die sanenleving van de rrensen ook 
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mag vragen an alles .in het werk te stellen an wel weer aan een baan te karen" 

Als OOEChol.ing daarbij een noodzakelijk instruirent is dan denk ik dat je daar 

ook enige dwang bij noet toepassen" Ik geloof dat als je naar een aantal onder

delen van onze arbeidsmarkt kijkt dat als je een dergelijke taktiek zou toe

passen dat je eigenlijk bezig bent net prikkels die je ncxlig hebt niet te 

hanteren" En ik denk dat wat dat betreft dat zachte heelneesters stinkende wonden 

maken. 

Mijnheer de voorzitter daar zou ik even op willen reageren" Ik vraag ne toch 

ten zeer-te af of de heer Linsdloten een ui tker.ing als een soort gift van de 

overheid ziet of als een redlto 

De Heer L.insdloten nog een keer" 

Voorzitter een uitkering is een redlt zonder enige twijfel, maar bij dat 

redlt nogen een aantal verplichtingen horen" En bij dat redlt behoort .in 

Nederland bijvoomeeld de verplidlt.ing dat je zelf neewerkt an alles .in het 

werk te stellen om weer aan een baan te karren. Omscholing of werkervaring 

kan daalDij een nuttig instruirent zijn" En ik denk dat het helemaal past .in 

de lijn zoals we dat .in de afgelopen jaren als WD ook voortdurend naar 

buiten hebben gebrachto 

Swart" 

Ik kom uit een ganeente waar we op dit nonent rond de 1500 nensen .in schol.ings

projecten hebben zitteno Werkelozen die bezig zijn om zich te laten arrscholen 

of te laten bijsdlolen. Ik heb zelf de ervaring pratende net nensen dat het 

als uitemate denigrerend wordt ervaren dat zij net verlagingen van uitkering 

noeten worden geprikkeld om dat toch maar te gaan doen" De ervaring leert 

dat het overgrote deel van die mansen graag bereid is om zich te laten 

anscholeno Graag bereid is die kansen te grijpen volstrekt .in lijn dat wij 

als liberalen al.ti]d b~j nensen veronderstellen" En het wordt dan als uitemate 

onliberaal ervaren dat opeens bij hun wordt gr~:-~egä nee we s-aa.;: nu c..wi::9E:a 

we gaan .ingrijpen .in Uil uitkering als u zich niet- laat ansclioleno 

En ik zeg er iets bij ansdlol.ing heeft alleen maar z.in als nensen ook zelf 

bewust zijn van het feit dat het een kans is die ze noeten grijpen" Ik ben 

.in dat opzidlt vrij positief gestem::l over de nenseno Ik denk dat de grote 

prablenen .in de praktijk is dat als wij :rrensen onsmolen er pas edlt een 

neig.ing bestaat an dat te doen als er ook een duidelijk perspectief is van 

en daarna kun je net die anschol.ing aan de slag. En ik vind .in dat opzicht de 

---~--~----~ 
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teneur zoals die uit het bestek spreekt veel te veel de nadruk leggen op dat 

kleine groepje mensen wat inderdaad zeggen van nou wij vinden het wel nooi zo 

wij doen niks neer en we profiteren er fijn vano En voomijgaand aan die 

grote groep mensen die eigener béweging al lang op -weg is om dat probleem op 

te losseno En dat is toch elke keer weer het beeld dat wij als partij dan zelf 

oproepen en wat ons dan uiteindelijk zoveel schade bezorgto 

De heer Linschoten nog een keer voor het standpunt van het beleid totnutoe o 

Voorzitter al die uitkeringsgerechtigden die op dit rroment bezig zijn. zich te 

laten anscholen of werkervaringprojecten neelopen konen helanaal niet in 

aanraking net kortingeno Waar het om gaat is dat indien derrensen blijven 

weigeren om nee te doen net herorientatie om nee te doen in scholingsprojecten 

en ervaringsprojecten noemt u naar opo Als die categorisch blijft weigeren dan 

vind ik dat de sanenleving tegen zo ierrand kan zeggen en dan vinden wij niet 

dat je onverkort recht houdt op een uitkering en dat je maar thuis kunt blijveno 

Dat is waar het om gaato lk noet u zeggen dat we vorige week net een ··tbezoek 

van de vaste karrercanrnissie in Zweden geconfronteerd werden net· een vraag van 

nevrouw Renpt die in navolging van wat de partij van de a:rbeid hier in Nederland 

weleens betoogt rondom deze zaken de vraag stelde van wat doen jullie nou net 

mensen die in die zweedse situatie in .dat zweedse nodel niet willen needoen 

net arscholingo Laat u ze dan korten. Waarop de betrokken staatssecretaris zei 

nee dat kan helemaal niet want mensen die bij ons niet willen die krijgen geen 

uitkering dus die kun je ook niet korteno Nederland is als het gaat om dit 

soort zaken absolu~ uitzondering en ik noet u zeggen in tegenstelling tot de 

heer SWart dat ik in tal van grote steden in ons land projecten tegen bent 

gekaren waar mensen irrlerdaad niet gedwongen werden om nee te doen aan scholing 

of aan werkervaring, mensen die uiteindelijk in de goot terecht zijn gekaren. 

En ik denk dat we ook als liberalen ons dat niet kunnen pennittereno 

Dank u wel o Wenst iemand stenming o Nee dan is de rrotie dan is het advies van de 

carmissie opgevolgd ontradeno Strijen is 1485 pagina 1485 conmissie zegt 

ontradeno Mijnheer Kuiperso 

Wel dat is een beetje dezelfde discussie als we eerder hebben gehad voorzittero 

Hier wordt wederom erg licht aan gekeken tegen het financieringstekorto En daar 

heb ik daarnet in de zaal ok geproefd en ik denk dat dat niet goed iso Om 

verschillende redenen naar een van de belangrijkste is wel dat als de situatie 

niet verandert dat we een in de loop van een paar jaar toe gaan naar een slot

quote die in de buurt ligt van 200% van nationaal inkoneno 



Band 8 

Blad 136 

Waaibij er de schuld waarschijnlijk niet meer financierbaar zal zijno Dus een 

dergelijk gerrakkelijke opstelling als hier wordt gekozen van nadruk leggen op 

lastendruk terugdringen en dat mag dan wel wat gevolgen hebben voor het finan

cieringstekorto Ik denk niet dat we ons dat kunnen pennitteren in de toestand 

waarin het tekort bijna zo groot is als in de hele slechte beginjaren 80o 

W:mst iemand discussie, wenst iemand sterrming o Nee dan is het advies van de 

conmissie opgevolgdo Hoogeland Oost zegt de ccmnissie aanvaardeno W:mst iemand 

discussie nee, wenst iemand stenmingnee dan is dat advies overgenarena 

Tjietjerkstradeel op pagina 1487 o l-btie 2592 de carmissie zegt ontradeno 

Mijnheer Kuiperso 

Nou de oommissie wil met het subsidiestelsel in zijn geheel naar benedeno 

En is van mening dat een dergelijk stelsel teveel inbreuk doet op de vrije 

beschikkingsmacht die mensen over hun eigen inkorren zoudennoeten hebbeno 

En derhalve niet :p::>sitief werkto Wanneer er nuwordt gezegd van objectsubsidies 

noet je handhaven want dat betekent dat de mensen een eigen woning kunnen 

blijven kopen dan is ons standpunt geleidelijk aan afbouweno Zorgen dat dan 

ook de belastingdruk naar beneden gaato Om langs die weg de mensen te prikkelen 

als ze dat willeno Scmnige zullen dat niet willen andere zullen het wel willeno 

Maar als ze dat willen een eigen huis . te verwerven en als u zegt· dan wil ik toch 

nog extra stiim.llansen geven kunt u beter denken aan het verminderen van de 

onroerend goedbelasting of het verlagen van huu:rwaardeforfaito Dan aan het handha

van van de hoogte van de objectsubsidieso 

W:mst iemand discussie, wenst iemand stenming, dan is het advies van de conmissie 

overgenorren. 259 3 Tj ietjerkstradeel o 

Mijnheer Kuiperso 

Ook passend in het beeld, consistent in dit opzicht van prikkels via subsidies 

voor vestiging in andere regious dan waarin de bedrijven bij afwezigheid van 

subsidies zich zouden willen gaan vestigen lijkt ons niet goedo Beter middelen 

te benuttigen voor een algemene terugdringing van de collectieve lastendruk o 

En via andere instrumenteno Die in de regio zelf liggen, aktiviteiten in de 

regio zelf, aanpassen van voorwaarde, vestigingsvoo:rwaarde in de regio zelf., 

Proberen an die regionale ontwikkeling te bereiken die de betrokken regio wil 

maar dit niet laten bewerkstelligen door de centrale ove:rheido 
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Wenst iemand discussieo Wenst iemand sterrmingo Advies van de conmissie is 

dus aanvaarde Tjietjerkstradeel 1524-2594 wederom de heer Kuipers. 

Dat is een notie voorzitter die weer heel veel lijkt op de notie waarover we 

daarnet hebben gestoeid namelijk de relatie tussen minimum uitkeringen en wette

lijk mininrurn loono De conmissie stelt zich heel uitdrukkelijk op het standpunt 

dat dacht ik ook door de tweede kanerfraktie wordt ingenoneno Beleidsrratige 

koppeling in de zin van afhankelijk van situaties op de arlJeidsnarkt en 

de situatie net betrekking tot de overheidsfinancien op de mininrurn uitkeringen 

kurmen neegroeien en net het minimum loono 

Wenst iemand discussie o 

Voorzitter niet hierovero Ik zou een klein punt van orde willen invoerene 

Met alle respect voor de hooggeleerden, maar u heeft zelf straks gezegd de 

notie wordt ontraden of wat dan ook of aanvaard, wenst iemand het 'WOOrd 

wenst iemand sterrming, doorgaanu want ik denk dat dit toch wel erg lang gaat 

duren op deze :rranier o 

Ik rroet u zeggen ik heb het klokje naast ne liggen en ik kijk dusals ik naar 

dat lijstje kijk net al die cijfertjes kijk ik altijd op m0n klokje we zitten 

nog wel op schema, maar ik hou het in de gaterio 

Ik loop liever in op het schemao 

Jawel maar ik vind wel als de conmissie zegt dat de notie 

U gaat vanmiddag naar huis ik wil dat ook o 

Dat begrijp ik, maar ik vind wel dat als een conmissie zegt dat een notie 

ontraden wordt dat degene die de notie hebben ingediend het recht hebben 

te horen waarom die ontraden wordto Dat vind ik weL 

Als ze geen discussie willen is denk ik het 'WOOrd ontraden voldoende o 

Maar misschien dat in de loop van de dag uw suggestie neet worden opgevolgd, 

naar dat zien we dan wel o 

Dan kurmen we overgaan naar Nieuwegein 1529 op pagina 1490 o 
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Die notie heb ik al beantwoord in het voorgaande en ik heb uitgelegd wa.aran ik 

niet voor basisi.nkonen bene 

Wenst iemand stamling, neee 

SWart 

Voorzitter ik begrijp uit de tekst van het liberaal bestek dat het idee van 

het basisi.nkonen wordt afgewezene Dat zou nakkelijker zijn als er het idee 

van het basisi.nkonen ook zo duidelijk bepaald Wase Als ik de tekst verder lees 

en zeker als ik de heer Kuipers verder hoor dan is datgene wat hij afwijst 

het ameidsloos basisinkooen zoals het door de voedingsbond FNV en de PPR 

wordt aangehangene Ja de WAR heeft geen volledig basisi.nkonen bepleit maar alleen 

maar een soort aanvullende voorziening op het bestaande sociale zekerlleidspakket 

waarvan ik mij op dit nonent inderdaad kan voorstellen dat dat teveel van het goe

de wordte Er zijn daarnaast ook varianten van het basisinkorren in discussiee 

Niet zozeer in Nederland maar wel in het bui tenland en dan denk ik aan de 

plannen voor negatieve i.nkanstenbelasting die toch echt een heel ander karak-ter 

hebben en die bijvoo.:rbeeld hebben geleid tot een JOVD standpunt over het basis 

inkoneno Jk vind het wat jël.I'mer dat hier een op basis van een variant wordt 

gezegd we praten over de hele vonn niet neer en ik vind in dat opzicht het 

amendenent van de afdeling NieUNegein zo slecht nog niet die ook uitdrukkelijk 

zegt we rroeten niet ineens het basisinkonen omamen maar het zou wel verstandig 

zijn om naar een aantal aspecten daarvan een aantal voordelen daarvan te kijken 

en te zien in hoeverre we daarvan profijt kunnen hebben bij de discussies over 

de herziening van het belastingstelsel en het sociale zekerlleidsstelsele 

'Nou in die zin kan ik mij voorstellen dat de conmissie zich er toch in die 

notie zou rroeten kunnen herkennene In ieder geval lijkt mij dat een verstandige 

bouwsteen voor toekcmstige progranma u s want mijnheer de voorzitter wij rroeten 

ons niet altijd in het defensief laten dringen in dit soort discussieso 

Nee u hebt uw punt duidelijk gemaakt mijnheer SWarte 

De ccmnissie is volstrekt duidelijk ontradene Wenst ienand verder nog discussieo 

Wenst iemmd stenming nee o Dan is het advies van de ccmnissie overgenarena 

Ubbergen Millingen 894o Daarvan wordt gezegd ontradeno Mijnheer Kuiperso 

Ja de ccmnissie is tegen deze notie arrlat de conmissie de notie niet liberaal 

vindto Colportatiestelsel is niet liberaal wa.a.t:bij men de zittende rrensen laat 

bepalen wie de opvolgers zullen zijne Dat is punt eene Punt twee is dat het ook 
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in strijd is net het eigendansrecht waaraan de comnissie toch wel prioriteiten 

toekent in die zin dat het uiteindelijk toch de aandeelhouders zullen rroeten 

zijn die al dan niet IOOde en dat hebben we opengelaten net de werknemers zullen 

bepalen wie lid zijn van de raad van comnissarissen. 

Wenst iemand verder discussiee Wenst ianand stemning nee dan is het advies van 

de comnissie opgevolgde Haarlemremeer nunner 40e De voorzitter van de 

cammissie wil graag iets zeggene 

Deze notie mijnheer de voorzitter is achte:rhaald door de VeiWerping van een 

soortgelijke notie op pagina 61 14 dagen geledene Hij is dus niet neer aan de 

ordee 

Dank u weL iedereen nee eens, aldus beslotene Alncl.o notie 713 pagina 1493 

ontraden zegt de comnissie o 

Mijnheer Kuipers e 

een werkelijk werkeloosheidsbeleid is een beleid dat aangrijpt 9P de oorzaken 

daarvane Sociaal beleid grijpt niet aan op de oorzaken van de werkeloosheid 

kan hooguit gevolgen mitigerene De:rhalve zegt de comnissie deze notie ontradeno 

Wenst iemand discussie, wenst ierrand stemninge Advies van de comnissie opgevolgd. 

Zwijrrlrechte Daarvan zegt de cammissie dat ze al behoorlijk vereenvoudigd zijno 

1430 is dat. 

Mijnheer Kuipers. 

Hier rroet je voorzichtig nee zijno Het is heel makkelijk om te zeggen dat nou 

gaan we de ontslagvoorwaarden gaan we maar eens even vergerrakkelijkeno In het 

begin van de jaren 80 is wat de uitvoering betreft niet zozeer wat de wettelijke 

regelingen betreft maar wat de uitvoering betreft is er al iets gedaan om de 

procedures te vereenvoudigeno De conmissie heeft niet de indruk dat we noeten 

overgaan tot een dergelijk ongenuanceerde ui tpsraak dat er in de toekomst nog 

een gekeken zal rroeten gaan worden of we inderdaad niet wat knelpunten. kunnen 

wegnerreno Dat is niet iets waar we ons tegen verzetteno Maar niet ongenuanceerd 

naar buiten brengen van zorgt er nu maar voor dat de ontslagvoorwaarden aanzien

lijk worden vergerrakkelijkt en dan verdwijnt de werkeloosheid welo 
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'1oorzitter aan de ene kant uit onderschrijving wat de heer Kuiper zegt aan de 

ene kant stel ik vast dat deze notie niets toevoegt aan het verkiezingsprogranma 

1986 zoals dat nog aktueel geldto Tweede plaats noet ik u atterrleren op de 

veJ:Werping gisterenavond van een notie van de afdeling den Haag die . ongeveer 

hetzelfde uitsprak en ik denk dus hoewel die uitspraak gisteren in strijd was net 

het fingerend verkiezingsprogranma denk ik dat het niet goed zou zijn als we de 

veJ:Warring nog groter zouden naken door nu <Xlk weer over deze notie te gaan 

stenmen net misschien weer een andere uitslag o 

Wenst ienarrl verdere discussieo W:nst ienarrl Stenming neeo Dan is het advies 

van de ccmnissie opgevolgdo Dan kunnen wij overgaan naar even kijken pagina 

786 dat is pagina van Reeuwijk op pagina 1496 o 786-1496 de conmissie zegt ontraden 

Mijnheer Kuipers o 

Hier gaat het eran van wat ga je doeno Wanneer klappen over ons heen konen 

als we hebben gehad in het midden van de jaren 70 o En in het begin van de 

jaren 80 waar het de olieprijzen betreft en wat de laatste jaren betreft de 

ontwikkelingen van de dollarkoers o Standptmt van de conmissie is dat sociale 

partners er verstandig aan zouden doen om op deze macro economische verstoringen 

snel te reagereno Dus als onze concurrentiepositie in gevaar komt onrlat die 

dollarkoers door zijn evenr~ichtsp:>sitie heen schiet dan doen sociale partners 

er verstandig aan om daar op snel te reageren wat de ontwikkeling van de lonen 

betrefto Hier wordt gezegd en wat dan in een toestam waarin bijvoorbeeld de 

dollarkoers gaat apprecieren in een vlot ten:p:>o Ik denk niet dat je daar 

zoveel zorgen over behoeft te hebben want het is in dit land maar al te genakke

lijkan ervoor te zorgen dat inkonens en de lonen daar gaan stijgeno Wat een 

veel noeilijker prcbleem is is een stuk arnoede die over ons heen komt in een 

snel ten:p:> te verdeleno Dit weg te schrijven ik denk dat we ons een belangrijk 

instruirent uit handen slaan om toch de ontwikkeling zo goed nogelijk te laten 

zijno 

Wenst ierrand discussie. 

Ja voorzitter eventjes Leest afdeling Eeuwijko De uitleg van de heer Kuipers neemt 

al veel van onze bezwaren wego Wij waren narrelijk beangst dat de conmissie zou 

bedoelen dat hier overheidsingrijpen in de CNJ 0 s bedoeld werd a En waar de heer 

Kuipers zegt duidelijk dat het een advies is aan de sociale partners om dan 

zo snel nogeli jk net nieuwe cro 0 s door te gaan en zich zo snel nogelijk via de 
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CliOus aan te passen aan de nieUW'e situatieo Nou daar kunnen wij ons in vindeno 

Maar ik wil wel even zeggen dat dat niet zo dUidelijk op pagina 24 van het 

lilieraal bestek staat. 

Het staat er vlak onder o Bij de centrale afspraken tussen werkgevers en werk

n.enersorganisaties opgenerkt door de contractvrijheid tussen de organisatie 

van werkgevers en werkn.eners dient te worden gehanàhaafdo Tenzij en dan 

de accute noodsituatie 

Precies maar bedoelt u bij dat tenzij dat dan de overheid noot gaan ingrijpen. 

Ja daar zijn we het dacht ik in Nederland allenaal over eenso Als de dollar 

norgen 50 cent is of de olieprijzen overnorgen zullen stijgen tot 40 dollar 

per barrel dan ontkant u er niet aan om dit te gaan doeno 

Ja maar dat is een redenering ad absurdumo 

Nee nu definieer ik de accute noodsituatie en dan kunt u zien dat die waarschijn

lijk ver van ons afligt en dat u zich verder geen zorgen hoeft te rnaken over 

het feit dat wij zouden willen dat de overlleid tot ingrijpen zal overgaano 

Maar vcx::>rzitter dan vraag ik ne af of we een dergelijke accute noodsituatie 

nou in ons verkiezingsprogram nooten incorperereno 1k denk dat we dat niet 

noeten doeno Want dan heb je kans op een toch wat andere interpretatie van de 

zijde van andere partijen die duidelijk dan niet hebben gehoord wat de 

heer Kui:pers op het ogenblik zegt. 1k denk dat het toch niet verstandig is 

om dit zo in het liberaal bestek te laten staano 

Mevrouw Renpto 

Voorzitter in de wet op de loonvorming is een paniek die van buitenaf kant zoals 

die extreem hoge olieprijzen of absurd andere lage dollarprijzen de enige wa.a.I:bij 

de overlleid Ina.g ingrijpen anders niet neer o 

Verder nog discussie neeo Wenst ienand stenmingo Dan is het advies van de com

missie opgevolgdo 1k kom aan de toegevoegde Irbties om te beginnen op pagina 

1500o 1k heb nog eens even gekeken wat erin staato En ik denk dat ik dit noot 

beschouwen als een wens in de richting van de verkiezingsprogrannacomnissieo 

Kunt u daarnee inst:enmen en het is aan de conmissie dan verder op welke wijze 

deze wens prudent zal honorereno 



Dan wil ik overgaan naar pagina 1501 o 

Mijnheer Kuiperso 

Barrl 8 

Blad 142 

Ja de ccmnissie kan wel op het arbeidsnarktbeleid ingaano Nog wat verder en dat 

zal dan in het bijzonder de sociale aspecten betreffen en de herorienterings

gesprekkene Dit is allenaal heel vcx:>rtreffelijko De conmissie hou:it overeind 

dat ze de hoofdpaaltjes geslagen heeft in de zin dat er grote flexibiliteit 

op de arl>eidsnarkt zou noeten optreden, neer prikkelwerking dat er neer verant

woordelijkheid bij de nensen gelegd zal noeten worden wat betreft scholing 

en dat er een loonstructuur zal noeten zijn die neer aansluit bij de schaarste 

situatie op de arbeidsnarkt en vindt deze notie de:rhal ve overlx:xlig o 

Goed dank u wel o 

Voorzitter sloeg dit nu op 1501 

Ja op 1501 en ik ga u zeggen dat de algereene vergadering mat deze notie een 

verzoek aan het hoofdbestuur richt om aan de Telderstichting iets te vrageno 

Wij geven geen opdracht aan de Telderstichting wij verzoeken iets in deze 

geeste Kunt u ennee inst.e.mren dat wij hierover overleg plegen mat de Telder

stichting na de toelidlting van de heer Kuipers e Jao Dan kunnen we dan zullen 

we dat gaan doene Dan kom ik aan een stuk op pagina 1527-2075 van de afdeling 

Delf te 

De heer Kuipers 

Aanvaardene 

Aanvaarden wenst iemand daar stemning over o Nee dan is deze notie aanvaarde 

Pagina 1586 o Van de afdeling Zaanstade 

Mijnheer Kuipers e 

Aanvaarden voorzitter o 

Wenst ienand Stenming o 

Voorzitter zou ik nog nogen vragen 1581o 

Nee ik had het nu over 1586 wenst ierrand stemning nee dan is die aanvaarde 
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Zou dat ook kunnen worden neegenaren dat een duidelijke waarom gevraagd wordt een 

duidelijk inzicht te geven hoe enerzijds het financieringstekort kan worden 

teruggebracht maar anderszijds de wensen geformuleerd en ik denk dat we dan 

straks praten over een verkiezingsprogram hoe dat zich tot elkaar verhoudto 

Want we hebben nogal wat dingen aangenaren in de loop der dag en in de loop 

van het vorige congres die nogal wat financiele middelen kunnen vragen van de 

overheid ik denk aan de rechtsorde o Individualisering sociale zekerheid en 

dergelijke o En als we dan ook ons uitspreken voor krachtig terugdringen van 

het financieringstekort dan denk ik dat het van zeer groot belang kan zijn dat 

we inderdaad duidelijk aangeven hoe die twee net elkaar te rijnen zijno 

Dank u wel o 1k denk danes en heren dat de verkiezingsprogranmaconmissie zich 

volledig bewust is van de tegenstrijdige doelstellingen die uit een congres 

als deze tevoorschijn kunnen koneno En dat ik ben er verder van overtuigd 

dat uiteraard ter zaak de verkiezingsprogranmaconmissie àlxH bij de formulering 

van het verkiezingsprogranma tot een· evenwichtige afweging van alle aspecten 

zal koneno Mijnheer Toxopeus die kijkt van neent die dat nou of niet, naar ik 

Ireen het echto Goed darres en heren dan denk ik dat we nu over kurmen gaan naar 

hoofdstuk 11 wetenschap en technologieo Dat is te beginnen bij 1646o 

Dan beginnen wij met blz 1648 de conmissie zegt aanvaardeno Wenst ienand. stenming 

nee, dan is het advies van de conmissie opgevolgdo Dan krijgen we 1650 van 

nee 1649 van Zoeterrreer o Dat is een stuk wat geen nl.llllrer verder heeft het is 

een carm:mtaarvoorstel tot inhoudelijk aanpassen van het liberaal bestek afdeling 

Zoeterrreer pagina 1649 o Daar wil denk ik de heer de Hart iets over zeggeno 

Ja voorzitter wij nenen dat deze notie op gespannen voet staat met de benadering 

die de conmissie heeft gekozen die heel goed weergegeven hierop neer komt 

dat wetensdlapsbeoefening ook in de toegepaste sfeer toch plaats vindt binnen 

de kring van wetenschappers daar de creativiteit aanwezig is en daar ook de 

nieuwe ontwikkelingen gegenereerd worden dat is gewoon de werkelijkheid van 

alledag en sinds generatieso Dat de ·ovemeid die benadering vanuit dat gegeven 

minirrale funktie heeft in te:rnen van voorwaardenscheppen en aandachtsgebieden 

for.mu.lereno Dat hebben wij geprobeerd tot uitdrukking te brengen en we hebben 

bovendien geprobeerd tot uitdrukking te brengen dat die cvemeid zoals we 

gisterenavond bij een ander onde:rwerp narrelijk de realtie cvemeid-universiteit 

tot uitdrukking hebben gebracht nauwelijks om niet te zeggen helemaal niet 

qua sturen op wetenschapsbeoefening mij wel kan aangeven waar nationale prioriteit 
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zou noeten bedienen in onze visie van een adviesraad van beperkte OIT!V'ang o We 

hebben dat opgeschreven voorzitter nadat we dus kennis hadden genarren van 

ontwikkelingen ook elders in de wereld succesvolle ontwikk.elingeno Wat nu in 

dit stuk tot uitdrukking wordt gebracht is toch een wat andere relatie tussen 

die overheid en het onderzoek.scircuito Fen sterker positie van die over:heido 

En de conmissie meent dat dat een hele onverstandige maar ook niet realistische 

benadering is e Waar de conmissie het wel nee eens is dat is dat tot uitdrukking 

gebracht wordt in de laatste volzin dat is die COÖrdinatieprablerratiek voor een 

COÖrdinerend minister en de rol die een vakdepartenent zou noeten s:pelene 

Dus wij zeggen ja tegen de gedachte die in die laatste volzin tot uitdrukking 

is gebracht en tegen het overige van deze notie zeggen wij dat staat op te 

gespannen voet net wat wij geprobeerd hebben formuleren dus we ontraden dato 

Wenst iemand discussieo 

De Graaf afdeling Delfto 

Ik ben ~elliswaar niet betrokken geweest bij het opstellen van deze 

notie maar in de notie zit ook nog een eleroont technologiebeleid, koppeling 

technologiebeleid industriebeleid en dat hoor ik niet in de woorden van de 

heer de Hart terug o Ik vind dat jamoor e Ik denk dat wat dat betreft de notie 

wat verder gaat dan het wetenschapsbeleid en ik het zou jarnrer zijn als deze 

passage in het niet verdwijnto 

In liberaal bestek hoofdstuk 11 is tot uitdrukking gebracht het belang van de 

goede FOSitie van het bedrijfsleveno Daar hoort de industrie bij voorzitter en 

het is ook tot uitdrukking gebracht dat het bedrijfsleven en de industriele 

canponent daarvan zich slechts kan ontwikkelen als het goed gevoed wordt vanuit 

de wetenschapsbeoefening dus die relatie is in liberaal bestek heel bepaald wel 

gelegd en die relatie wordt bovendien verste:rkt door onze visie op de rol van de 

overheid die zich zou noeten richten op het forrrulerén van de a.arrlachtgebieàene 

In het verleden is dat ook gebeurd overigens ook in het lo:pende regeringsbeleid 

is dat gebeurde Er zijn vier a.arrlachtsgebieden dus dat as:pect is door ons 

onderkend en niet onder tafel gefOetsto 

Wenst iemand stemning. Nee dan is het advies door de conmissie overgenarreno 

R:>tterdam daarvan zegt de conmissie aanvaardeno Wenst iemand stenming nee e 

Dan is die notie aanvaarde 2237 op pagina 165lo 
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Ja voorzitter deze notie geeft zeker wat de strekking daarvan betreft aan 

wat ook de ccmnissie heeft beoogd" Geen blauwdrukbenadering dus we hebben 

geen enkel probleem rret deze rrotieo 

Geen probleem aanvaarden" 

Maar voorzitter dit gaat toch wel wat te ver denk ik .. Het feit dat hier wordt 

gesteld dat tel:Wijl in het concept wat we voor ons liggen er een duidelijke 

bedoeling ligt om een lange termijnvisie <Xlk bij de ove:rheid te gaan maken 

en dan vervolgens een rrotie aan te n.enen die zegt dat een lange termijnvisie 

uberhaupt niet rrogelijk is wat in feite verschrikkelijk veel irrpliceerto 

Het irrpliceert namelijk dat we in feite, ook helemaal niet rreer rree neeten doen 

rret allerlei EEG-initiatieveo Dat we geen ove:rheidsaankoo};beleid, dat we geen 

defensieterminologie neeten doeno Want een lange termijnvisie heeft de ove:rheid 

niet 11 kan de overheid blijkbaar niet makeno lk denk dat dat teruggaat naar 100 

jaar geleden máar dat we in deze tijd toch wel degelijk van de ove:rheid ook 

in haar beleid ook in haar teclmologiebeleid een lange termijnvisie rrogen 

vez:wachteno 

Mijnheer de Harto 

Het gaat om de bewoording inplerrenteren en blaUNdrukken in de notie" Daarvan 

zeggen wij dat kan de ove:rheid inderdaad niet doeno Bij de behandeling van de 

vorige rrotie uitgesproken dat de ove:rheid wel degelijk een rol heeft daar waar 

het gaat om het fornuleren van aandachtsgebieden en ik het eraan herinnert 

dat dat <Xlk gebeurt" Ook in het huidge beleido Nogiraals het gaat om de irrple

rrentatiebenadering en een blau.-Tdrukbandering" Dat veronderstelt dat je alles kunt 

voorzien en dat je alles kun plarmen enzo Daar zeggen wij nee tegeno 

Akkoord u weet de laatste blaUNdruk werd ongeveer een jaar of 50 geleden gercaak.t 

dus wat dat betreft is het probleem van tafel" 

Goed dat was de cornnissie financieel econanische zaken rrotieo De heer de Hart zegt 

dus ontraden" Nee aanvaarden neem rre niet kwalijk" wanst iemand daar stemning 

over 11 nee dan is aldus besloten" Nunspeet 2244 o 

Mijnheer de Harto 

Ja voorzitter daaruit wat ik bij de vorige noties heb gezegd vloeit voort waarcm 

wij hier ontraden zeggeno 
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In deze notie wordt nanelijk de overlleidsbenoeienis teruggebracht tot nihil en 

dat is nou juist ook niet goedo Daar zit dus de juiste afweging van dat 

spanningsveld tussen dat onderzoeksveld en die cvemeid niet ino Vandaar 

dat wij hier zeggen ontradeno 

Wenst iemand discu-s ie, nee wenst iemand stenming nee. Dan is het advies 

ove:rgenareno Toegevoegd op pagina 1655 de notie 2076 van de afdeling Delfto 

De heer de Hart. 

Aanvaarden voorzitter. 

De conmissie zegt aanvaardeno Wenst iemand stenming o Nee dan is deze notie 

aanvaardo Danes en heren hier hebben~ thans dus ook het hoofdstuk ~tenschap 

en technologie afgerond. Voor ik over ga naar het volgende hoofdstuk zou ik 

toch nog eventjes op dit :m::Ireilt de heer de Hart even in het zonnetje willen 

zetteno De heer de Hart zijnde geen lid van de ccmnissie is heeft zich bereid 

verklaard om op een cruciaal narent bij de hoofdstukken onderwijs en ~tenschap

pen en technologiebeleid in te springen en niet alleen dato Hij heeft op 

korte tennijn indertijd daar ook daadwerkelijke aktiviteiten· voor ontplooit 

en zijn bijdrage geleverd en is bovendien bereid gebleken an ook in uw 

algenene vergadering deze stukken te verdedigen en voor zijn rekening te 

neneno lk heb dat al eerder gezegd wij stellen dat bijzonder groot op prijso 

Dan kunnen wij over-gaan naar hoofdstuk 12 ene:rgiebeleido Dat begint op pagina 16S 

1689o Goed dan beginnen wij net een behandeling van een zestal noties 2482 

ontraden zegt de ccmnissieo 

Mijnheer Burkens o 

Ja voorzitter dit is een heel principiele uitspraak die hier in deze notie wordt 

gedaano Dat lijkt niet gewenst dat de partij zich op deze wijze uitspreekto 

probleem wordt vemoedelijk narrelijk nooit zo volledig opgelost als hier is 

bedoeldo Wellicht zal het nodig zijn om zelfs wanneer dit probleem niet is 

opgelost toch over te gaan tot uitbreiding van het aantal kemcentraleso 

lk zeg wel het kan zo zijn en de ccmnissie doet helemaal geen uitspraak in 

deze richting of het rroeto Maar een principiele uitspraak zoals hier wordt 

gedaan dat blijkt onjuiste Ontradeno 

Wenst iemand discussieo Vènst iemand stenmingo U wenst sternningo Danes en 

heren over notie 2482 op pagina 1691. Rood voor, tegeno Geel voor, tegeno 

Groen voor, tegeno De notie is verworpeno 

----- --·- ------------------
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futie 76 van de afdeling Hilversum, de conmissie zegt aanvaardene Vènst iemand 

discussiee Nee wenst iemand Stenming neeo Dan is de notie aanvaarde Oosterhout 

wenst iemand discussie o Nee wenst iemand stemn:ing nee o Dan is de notie 

aanvaarde Vlissingen de carmissie zegt ontraden. Mijnheer Burkenso Ja 

voorzitter wat nagestreefd noet worden wat deze vergadering juist heeft aanvaard 

is het rreersporenbeleid. Dat lijkt inderdaad het juistee 

De rreeste alternatieven net uitzondering van de kernenergie die hier genoenrl 

staan die beloven een te geringe bijdrage bovendien het zal zeer wel rrogelijk 

zijn dat het streven gericht is om ook de conventionele energiecentrales 

te ontdoen van de bezwaren die hier staane Uit dat <XXJPUnt lijkt het onjuist 

om hier een principiele beslissing te nenen zoals hier staate 

Wenst iemand discussie. 

Mijnheer de voorzitter van Dijk narrens de afdeling Vlissingene De afdeling 

Vlissingen trekt de notie in ten gunste van de notie op blz 169 3 o Dank Ue 

Aanvaard de notie van Oosterhoute 

Dan krijgen we op pagina 1695 notie 973 van de afdeling Hengeloo De ccmnissie 

zegt ontradeno 

Voorzitter ook op dit punt lijkt het ongewenst ·dat een principiele uitspraak 

wordt gedaano Het is helemaal niet zeker of Nederland inderdaad deze koers 

noet varen of dat inderdaad een dwingende noodzaak is e Misschien noet veeleer 

worden gestreefd naar een vermindering van de vervuiling van de conventio-

nele energieo Vandaar dus dat de camercie ontraadt om op dit punt ook 

principiele uitspraken te doen en veeleer wil naar een beleid zoals dat net 

aanvaard is op blz 1693 neersporenbeleid net trouwens grote nadruk op onderzoeke 

Dank uwele 

Dank u wel o Wenst iemand discussie 1 wenst iemand stemning o Nee dan is het advies 

van de conmissie opgevolgde Dan tenslotte op pagina 1696 notie. van Capelle 

Biezelingeo De conmissie zegt ontradene 

Mijnheer Burkenso 

Voorzitter dit lijkt de ccmnissie gewoon niet efficiente Je kan het dan beter 

maar gewoon in het buitenland gaan kopene 
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Wenst iemand discussie. Wenst iemand stenming o Nee dan is de notie niet 

aangenareno Dames en heren ik laat u graag over in de handen van de onder

voorzitter dan kunt u ook vast aan elkaar ~o 

De voorzitter van de carmissie heeft ook de heer van Leeuwen nodig o 

Op-roep naar de heer van Leeuweno 

Aan de orde is hoofdstuk 13 ruimtelijke ordening en verkeer o Vanaf blz 1733 

Allereerst de notie op blz 1735 2409 van Amsterdam waar de conmissie voorstelt 

ontradeno 

De heer Geurtsen. 

Ontraden voorzitter oorlat je je wel kunt voorstellen dat maatregelen genaren 

rroeten worden, maar als je hier niet aangeeft welke maatregelen je daarbij op 

het oog hebto Het risico groot is dat je in plaats van net liberalisne net een 

of ander isne bezig bent en dat rroet je denk ik vermijdeno 

Mag ik vragen wenst iemand daarover discussieo Nieto Wenst iemand Stenming nieto 

U kunt instemren net het voorstel van de conmissie dan is de notie ve:rworpen. 

Niet aanvaardo Aan de orde 2458 de m:>tie Geldennalsem voorstel conmissie ontradeno 

De heer Geurtseno 

De m:>tievering voorzitter is al aangegeven het staat in de teksto Je kunt dus 

op dezelfde basis ontraden als aanvaarden zeggeno Je kunt ook aanzien als een 

ondersteuning van de tekst van besteko 

Mag ik vragen iemand van u daarover nog o U kunt instermen net het advies 

van de conmissieo Dan is dat overgenaren en de m:>tie als zodanig niet .. 

2463 Nijnegen blz 1737 ook ontradeno De heer van Leeuwen licht dat toe narrens de 

camû.ssieo 

In de eerste plaats is het derde punt onder de overwegingen onjuisto Eh ten 

aanzien van de uitspraak die gevraagd wordt naar de nening van de conmissie te 

beperkto 

Dank u weL iemand van u. 

De heer Kleino 

Voorzitter nou inderdaad wellicht zou er discussie kunnen zijn over een derde 

overweging, maar de overwegingen zijn overwegingen en die blijven voor wat ze 

zijno wat veel belangrijker is inderdaad het spreekt de nening uito 
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En wat het grote nadeel is bij de betrekking hoofdstuk en dat zien -we ook bij de • 

notie op blz 1738 dat er eigenlijk "WOrdt aangegeven van in het hele paragraaf 

"WOrdt over het ruimtelijke ordeningsve:thaal weinig tot niets gezegdo Er wordt 

enkele een beschrijving gegeven van de huidige situatieo Daaran is het denk ik 

veel verstandiger om ook als liberalen in dit kader een uitspraak te doeno 

Fen uitspraak die heel duidelijk relateert aan de economische ontwikkelingen zoals 

die gaande zijn en dat daar het ruimtelijk beleid op ingespeeld dient te 

"WOrden. En ten tweede dat je dus in het kader van de vierde noot op de ruimtelijke 

ordening ook inderdaad rekening houdt net laat ik het zo zeggen dan de . stedé!Jing 

en de randstad wat dan ook vertaald gaat worden in de drie punten zoals we die 

zeiden narrelijk infrastructuur, industrieterreinen en woningbouwo Die elercenten 

denk ik dat we wel degelijk kunnen uitspreken en niet zoals op het ogenblik 

het geval is in de tekst enkele een beschrijving w::>rdt gegeven zonder een 

uitspraak naar de toekamsto 

Band 9 

Het is natuurlijk altijd aardig wij hebben onze nota of het bestek is afgerond 

op 10 januari en via de nota is gepubliceerd op 17 maarto Ik heb geen enkel 

bezwaar tegen de strekking van de vierde nota op hoofdlijnen, maar ik denk dat 

wij er verstandig aan doen en datzelfde geldt straks voor europawaar begin 

februari nogal vergaande besluiten gevorm:l zijno Dat de verkiezingsprograrrccmnissi 

zich uiteraard vandeneest aktuele gegevens bediento wat dat betreft vind ik 

toch dat deze notie als zodanig te beperkt is want dan zou je in het bestek 

hebben rroeten behandelen in feite het hele land en het geeft in feite een 

aantal trends aan arrl.a.t we zo diep niet wilden gaano Dus het zegt niets over 

het wel over uw toelichting in het begino . Nou verkeerde oveJ:wegingen denk ik niet 

dat tot een goede uitspraak kunnen leideno Dat is een en het tweede is de uitspr~ 
zelf is te specifiek, maar het staat de carmissie van de heer Toxopeus uiteraard 

helemaal vrij en ik zou ze dat willen aanraden de vierde nota ruimtelijke ordening 

duidelijk daarbij te betrekkeno 

Goed de heer Klein nog o 

Heel korto Misschien is het verstandig gelet op het advies van de conmissie 

waar staat ontraden maar daarachter wel aandacht om gelet ook op de discussie 

deze notie gewoon voor kennisgeving aan te naren en nee te geven aan de desbe

treffende verkiezingsprogranmacomnissieo 

De heer van Leeuwene 



Ik ben daar geen voorstander vane 

Goed wenst iemand ja de heer Geurtsene 
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Voorzitter doen we er niet verstandiger aan om notie 518 blz 1738 als algarene 

richtlijn aan te nercene De discussie over de vierde nota in de p-rtij is nog 

niet afgeronde Ik denk dat het goed is dat we straks bij fo:rmulering van het 

verkiezingsprogranma rekening nee houden net de discussie over die vierde nota 

waar aspecten als in de notie van de afdeling Nijwegen nede aan de orde zijne 

Laten we niet door die discussie heenfietsen en vandaag een uitspraak doen maar 

laten we 518 op 1738 aannerrene 

Op afstand zag ik de heer Klein al instenmend knikkene De heer Klein kan daanree 

insternrrene Dan wenst iemand nog verder discussie hierover e Nog iemand stemning e 

Dan kan ik concluderen dat u kunt instenmen net het advies van de· ccmnissie e Dan g 

gaan we naar 518e Conmissie ruimtelijke ordening helDen wij die nu gehado Jao 

iemand daarover nog nieto Dan is die als zodanig behandelde 1730 Oordrechte 

Mag ik vragen de conmissie daarover o 

Voorzitter wij hebben gezegd geen adviese Ik zie een aanvaarding van deze notie 

overigens geen probleemo Ik zou alleen heel vriendelijk willen oprerk.en dat u 

toch wel wat noet oppassen net dit soort toelichtingen want het zijn echt niet 

alleen socialistische koks die lange nessen gedragen hebbene 

Maar u hebt geen bezwaar tegen deze notiee 

iemand discussiee Iemand stemninge Dan is het advies overgenenene De notie 

ooko 1795 notie co-missie verkeer en waterstaato Aanvaarden voorsteL Wenst 

iemand discu.ssieo Wenst iemand stemning nieto Dan is dat ook beslotene 975 

blz 1741 aanvaardene Wenst iemand discussiee Stemninge 

Voorzitter ik wilde alleen q:rrerken dat ik vind dat bij het station Capelle 

Schollevaer ook een hal te van de 'JVV noet körrene 

Heeft de afdeling Capelle daartoe een notie ingediende 

Los van de laatste q:rrerking van de heer van Leeuwen u kunt instenmen ·net het 

voorstel van de canmissie aanvaardene iemand sternning daarover e Niet dan is 

dat besloteno Dan kanen we bij 318 Gie-senlandee Ontraden de heer van Leeuweno 
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Voorzitter het belang van de agrarische sektor staat niet ter discussie integen

deel o De ccmnissie vindt een bloeiende agrarische sektor uitstekend en de toelichte 

ing op de notie is dan ook voortreffelijke Alleen het gaat ons er hierbij om 

dat we deze aanzet van deze notie in het bestek of te specifiek vinden an neege

nonen te worden in een algenene teksto 

Dank u wel. Wie van u daarovero Nog discussie. Nieto Stenmingo Kunt u instemren 

net het advies van de carmissieo 2318 afdeling Buren blz 1743. Een advies van 

de conmissie de heer van Leeuwen nog o 

Voorzitter akkoord net de notieo We zouden alleen het voo:rbeeld dus bijvoorbeeld 

door inp:>ldering van de markerwaard, we zouden nu niet die discussie weer teegeDE 

voegd willen hebbeno Wat er staat is duidelijk genoeg en dan kant dat ook wel aan 

de ordeo 

Wenst iemand discussie nog hierover o Stenming o Dan is het advies van de ccmnissie 

door u oh de heer Swarto 

Kunt u dan precies zeggen wat we nu wel en niet hebben aangenemeno Want ik 

begrijp dat er iets uitgelicht wordt, maar mij is niet duidelijk welk deeL 

De heer van leeuwen o 

De woorden bijvoo:rbeeld door inp:>lderen van de Markerwaard karen er niet in 

te staan dus de notie eindigt bij aangegrepene In plaats van een kama. een 

punto 

Geen discussie verder o U kunt instemren dan is dat besloten a Kcman we bij 282 

Eindhoven en on:geving o De ccmnissie mijnheer van Leeuweno 

Motie over overheidsinvesteringen is aangenarena Heeft derhalve de koers aange

geven hoe wij het noeten behandelen en ik denk dat we om die reden gewoon over 

noeten gaan tot de orde van de dag al thans neem deze notie maar voor 

kennisgeving aan omdat eigenlijk de koers al uitgezet iso 

Discussie kennisgeving aannenen en als zodanig naar de conmissie voor het ver

kiezingsprogranma.o Dat heeft uw instenmingo Dan is dat besloteno 2142 afdeling 

Rij&Wijko De heer van Leeuweno 

Voorzitter ik noet u zeggen dat ik de aanvaarding van een dergelijke notie 

ten s~lli~r~ nnrr~~nr_ 
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Het gaat eran dat roadpricing uiteraard is niet het enige instrl..ment wat je kan 

gebruiken, maar het is natuurlijk duidelijk dat we daar in feite op delen allang 

rree bezig zijno Neem het heffen van geld bij bruggen en tunnelso Neem het hele 

parkeemeleid in steden. Dat is natuurlijk allanaal een onderdeel van roadpricingo 

Andere kant is dat wanneer er een behoorlijke afweging gemaakt noet worden 

gelet op verder liggende doeleinden als bereikbaarheid van grote steden en derge

lijke dat we dat niet rreer aan de vrije krachtenkurmen overlaten zonder daar een 

aantal marktvonren, hulpniddelen bij te gebruikene En zo dient u het systeem 

van roadpricing te zieno Teclmische argurrenten op dit punt worden hoe langer hoe 

meer achterhaaldo De teclmiek maakt ons vèel rrogelijko Ik zou er op willen wijzen 

dat de Teldersstichting in het jaar 1968 en dat rapport is nog steeds aktueel 

het raiJIX>rt ruim baan een pleidooi gevoerd heeft voor roadpricing en ik denk 

dat dat binnen onze kring inderdaad in het algeneen aangehouden wordt dat 

standpunto 

Dank u Welo iemand daarover discussieo De heer Klein gaat UW gango 

Ja als niemand reageerto Ik vind dat ten principale eigenlijk toch onjuisto 

Ik denk dat een vergelijking bijvoorbeeld mat parkeergelden niet opgaat onrlat 

daar een hele parkeerregulerende achtergrond in zit en te:t:wijl roadpricing is 

juist gebaseerd op het idee van financiering van de infrastructuur die je nodig 

hebt voor die wegen en dergelijkeo En ik denk dat een van die uitgangspunten is 

dat een principiele overheidstaak is het aanleggen van wegen en daar dienen we 

dan ook geneenschappelijk voor te betalen via enerzijds algenene middelen maar in 

het bijzonder via de wegenbelastingo Dat is het uitgangspunt en dan noet niet 

nog via allerlei achterdeurtjes het een en ander gedaan worden via roadpricingo 

De tolheffing die hier en daar plaats vindt ik denk bijvoo:rbeeld aan de brug bij 

Tiel maar er zijn ook een aantal tunnels die zijn i.ntrers iedere keer weer een 

discussie arrlat iedereen eigenlijk zegt maar ja een tolheffing dat is ouderwets 

en niet van deze tijd en daar noeten we niet aan beginnen dus ook een road

pricing denk ik nieto 

De heer van Leeuweno 

waar het om gaat is dat wegenbelasting of rotorrijtuigenbelasting en dergelijke 

natuurlijk niet een echt zuiver middel zijn om de noden op een aantal punten aan 

te pakkeno En het gaat om de flexibiliteit van een beleid en het gaat om de 

zelfstandige keuze uiteraard zoveel rrogelijk door de consurrent zegt de autonobi

listo 
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Nu gaat het in die paragraaf waar wij het over hebben gaat het ook over openbaar 

vervoer o Niet alleen om daar minder nobiele nensen nee te vervoerene Nee om als 

een behoorlijk alternatief te kurmen gelden voor het autogebruiko In dat kader 

rroet u dit zien en ik heb de indruk dat wat dat betreft net als bij het parkeerbe · 

leid natuurlijk ook een distribuerende achtergrond achter het systeem van roa.dpric 

ng iso Dus ik ontken dus dat het een of het ander is het is en-eno 

En als zodanig zou ik toch ten stelligste de vergadering willen aanraden an hier 

niet nee akkoord te gaano 

Dank u wel mijnheer van Leeuweno 

Wenst iemand nog discussie verder nieto Stenming iernando De heer Klein wenst 

stenming o Dan is er stenming o Dat is dus voor of tegen de notie o Rood voor 1 

tegeno Geel voor 1 tegeno Groen voor 1 tegeno 

Dan is die notie veiWOrpeno 1798 aan de ordeo De conmissie belastingen ontraden 

de heer van Leeuweno Ja voorzitter ik heb daar een aantal overwegingen bij 

gedeeltelijk wat bij de vorige notie goldo Andere zijn dat wij natuurlijk wel 

rroeten opletten waar als wij pijn doen en ik denk dat wij dat als partij als 

zodanig nooit schuwen alhoewel ik varmorgen in de discussie wat op een dwaals:poor 

gebracht ben. Gaat het an twee dingeno De duidelijke afweging van de konsekwentles 

van het individuele beslissing xmt het eigen vervoer naar de werkplek te gaano 

De individuele beslissing van de woonplaats waar 1mn gaat zitten ten opzichte 

van de werkplaats o De aftrekbaarheid van dit soort lasten die in feite op indivi 

duele beslissing gebaseerd zijn verduisterd de problematiek van het efficient 

gebruik van onze infrastructuur o Dat is punt 1. Punt 2 wij zijn denk ik met z an 

allen ik wijs even op de vierde nota ru:ilntelijke ordening wij zijn ervoor an die 

steden te revitalisereno Als er steden zijn zoals den Haag of laat ik ze allemaal 

maar noem::m en daar nag Nijxmgen wat mij betreft ook bij zitten dan· is het feit 

dat je de Imnsen eigenlijk gepremieerd buiten laat wonen in strijd of staat op 

gespannen voet xmt het beleid om de grote steden weer nieuwe irrg;>ulsen te geveno 

Het derde punt en ik veiWijs naar het advies wat dezer dagen door de SER unaniem 

naar voren is gebracht dat er in de sfeer van subsidies en aftrekposten en derge

lijke in dit land en ik geloof dat een bedrag van 40 miljard genoerrd is een 

sanering dient plaats te vinden ten behoeve van juist algemene belastingverlagingo 

En als je dit dus dit soort zaken fiscaal boven de rrarkt laat hangen vind ik 

dat je daanree om dus genoem:le redenen niet ·juist bezig bento 

Mag ik vragen wenst iemand nog discussie hierover o 

Voorzitter xmvrouw Korthuis Rotterdame 
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Begrijp deels het betoog van de heer van Leeuwen anderzijds wou ik daar een 

aantal dingen tegenover stelleno Er wordt van werknerrers gevraagd dat zij 

een grotere nobiliteit aan de dag leggeno Dat zij bereid zijn om neer afstand 

af te leggen naar hun werko Van werkelozen wordt gevraagd om niet alleen dichter 

bij huisbanen te aanvaarden, naar ook verdenlego Dat is een kant van de zaako 

Aan de andere kant van de zaak is dat binnen ·leefeenheden steeds neer twee 

:partners werkzaam zijno Hoe wilt u het verkopen mijnheer van Leeuwen dat 

een gezin of een leefeenheid woonachtig bijvoo:rl:>eeld in den Haag de een 

werkzaam in Rotterdam, de ander werkzaam in Amsterdam waar rroeten ze dan gaan 

woneno Het is het handigste om midden tussen de beide werkplekken te gaan woneno 

Het is niet ongebruikelijk dat rrensen inderdaad niet in dezelfde plaats wonen 

teiwijl ze wel in hetzelfde leefverband leveno En daarnee zou uw voorstel dan 

in strijd zijno 

DeGraveo 

aoorzitter ik heb het betoog van de conmissie gehoord er zitten een aantal 

goede argmoonten bij, naar misschien nag ik mijnerzijds toch op een aantal 

prableeq>jes wijzeno In de eerste plaats is een van de problemen die wij 

in Nederland hebben het funktioneren van de arbeidsrrarkto Wat vinden wij als 

lilieralen belangrijk dat rrensen bereid zijn nobiel te zijn om daar te gaan 

werken waar werk iso Een van de belangrijkste voo:r:waarden daarvoor is dat 

als daar kosten nee gerroeid zijn in de sfeer van nobiliteit werk is iets van 

je huis vandaan dat je dat natuurlijk ook als kosten van VenTerving kunt 

aftrekkeno Als je dat niet doet betekent dat een ernstige belerenering voor 

arbeidsnnbiliteit en dat is slecht voor een goed funktioneren van een arbeids

rrarkto Dat is een elemento Fen bieede elenent waar ik op rroet wijzen is dit 

een ander probleem wat we in Nederland hebben is dat de inkon:ensverhouding 

tussen mensen die werken en niet werken zeker aan de onderkant van het loon

niveau erg klein is o Bekende paar gulden :per dag verschil tussen iemand die 

werkt en iemand die niet -werkt aan de onderkant van de loonschaalo Op het 

:rrorrent dat je dit soort kosten niet neer in beschouwing trekt bij de draag-kracht 

betekent dat een aanzienlijke verdere verkleining van de inkartensverschillen 

tussen werkenden en niet werkenden en dat is niet in Overeenstenming rret de 

uitgangspunt die als WD jaar in jaar uit hebben gehad. Kortorn ik denk dat 

voorstel wat er nu ligt van de conmissie dat wat mij betreft veel te vergaand 

is een aantal konsekwentles heeft voor een goed funktioneren van de arbeidsmarkt 

die ik niet graag voor mijn rekening zou willen nemen. OVerigens rret erkennen 

dat in de sfeer van de nobiliteit een aantal problemen liggen, naar de volledige 

weg laten vallen van de fiscale aftrekbaarheid van dit soort ve:r:wervingskosten 
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gaan mij veel te ver dus ik zou het congres willen aanraden om de rrotie o- dit 

punt te aanvaardeno 

De heer van eeeuweno 

Ik begrijp dat ik een heel bijzondere taak heb oorlat er kennelijk in dit land ook 

zelfs in het haagse nog weleens wat anders gedacht wordto In de eerste plaats 

oprerking richting Rotterdamo De grotere nobiliteit van ameider werkneners is 

uitstekend staat ook in dit stuko Wij bepleiten echter om een aantal naatregelen 

te nerren waardoor de verhuisgeneigdheid groter wordt en waardoor de druk op 

de infrastructuur wordt be:perkto Het tweede punt is en dat vind ik zo aardige 

afweging die mevrouw Korthuis geeft, ze zegt men kiest een plek waar het het 

handigst iso Nou ik heb niks anders betoogd dan dat het een individuele keuze 

is waar men gaat wonen ten opzichte van het werk o En het is ook een individuele 

keuze maar dan van echte lieden waar het het meest geschikt zou zijn om dan 

te werkeno Ik vind niet dat die keuze op de maatschappij dient te worden afge

wenteld in de zin van congestieverhogend zijn maar zeggen dat dat een soort 

natuurverschijnsel is en dat daaran de ove:rheid daarop in rroet stappeno 

Wat de heer de Grave zegt vind ik eigenlijk ja ik ben wat ontsteld in de eerste 

plaats gaat het hier om lange tenni.jngedachteo Daarin is technisch natuurlijk 

een heleboel rrogelijk en daar zijn allerlei schakeringen in. Maar hij brengt 

ter sprake het inkarenspolitieke aspecto En dat vind ik nu van ienand die 

mijnentwege hij is een uitstekend kanerlid en ik kan mij en hij heeft vannorgen 

Dat staat niet in de rrotieo 

Nee maar dat zeg ik ik heb dat voor mijn toelichting nodigo En mijnentwege zit 

die nog jaren in het parletrent en verdero Maar het streven van lilieralen is 

om inkomenspolitiek tot de inkonenspolitieke velden te beperkeno En wat 

wij hier doen is via achterdeuren inkarenspolitieke argunenten binnen te 

sluizen tenvijl op het terrein zelve het tot grote problerren leidto 

Mijnheer Boersma indertijd minister van sociale zaken heeft met kousenvoeten 

zonder enige discussie heeft die deze hele zaak tijdens het kabinet den Uyl 

heeft hij dat erin gesluisdo En wij zijn er niet alleen uit principiele over

wegingen naar gewoon ook in de praktijk zijn we er vrij ongelukkig meeo 

Dan vind ik dat u inkorrenspoli tieke argum:mten · in deze daar toch bui ten rroet 

houdeno 

Ik wou graag vragen om deze discussie rond dit stuk nu af te rondeno 
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Ik zie de heer de Grave op afstand van de microfoon kijkeno 

Nee voorzitter misschien mag ik nog een oprerking maken over beginnende dat 

ook naar mijn rrening de heer van teeuwen een uitstekend burgareester is en 

wat mij betreft nog lang mag blijven 

Daar komt nog een notie over o 

Maar een kanttekening nog bij zijn woorden zeker, maar alles poetst niet weg 

dat we hier praten over inkarensverschillen tussen werkenden en niet werkenden 

en dat het nu eermaal een feit is dat dit soort reiskosten die worden gemaakt 

veJ:WerVingskosten zijn om een inkorren te ve:rwerven die reensen die niet werken 

nu eermaal niet makeno Een van de basisbeginselen van ons belastingrecht is 

dat we heffen naar draagkrachto En dat je kosten die je rroet maken om inkorren 

te ve:rwerven dat die dus niet relevant zijn voor de heffing naar draagkrachto 

Dat is denk ik wel degelijk een liberaal uitgangspunt van huis uito Dus net 

andere woorden ik vind het argument niet overtuigend genoeg a 

De heer Geurtsen tot slot over dit punto 

Ten eerste zou ik willen cpnerken 

Nee de heer Geurtsen heeft het woordo 

Weet de heer de Grave zeker dat de heer Koning in zijn corrpensererrle maatregelen 

bij de belastingverlaging niet ook deze kosten op de korrel heefto 

Het is een vraag aan de heer de Grave naar daar kan hij over nadenken begrijp iko 

U krijgt als laatste nu het woord en daarna gaan we afrorrleno 

Het valt ne een beetje tegen dat de draagkracht de discussie op dit IIOIIEI1t 

ook nog gevoerd wordt. Want als nu een ding duidelijk is dan is dat het hele 

draagkrachtbeginsel in onze belastingen absoluut geen betekenis meer heefto 

Daa:rwordt zo ontzettend tegen gezondigd dat dat voor ons denk ·ik geen reëel 

argurcent kan zijn. Maar ik wou u vragen om misschien de notie te splitsen. 

want aan de ene kant gaat het over de fiscale aftrekbaarlleid van verhuiskosten 

en aan de andere kant over de fiscale aftrekbaarlleid van woon-werkverkeer o 

En ik kan mij voorstellen dat het best lastig is voor velen om die conbinatle 

nou toevallig in hun stem te betrekkeno 
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En ik kan rre ook voorstellen dat somnige zeggen dat ik vind wel dat het een 

noet worden voortgezet en het ander nieto Misschien is het dan wat makkelijker 

om over die notie te gaan st.eremeno 

Mag ik daar de heer van Leeuwen tot een slotadvies vrageno 

Ja voorzitter ik zou dus het gedeelte tot de korrma. daar zou ik aanvaarding 

van willen afrade- en datgene wat erna komt daar zou ik willen aanvaarden 

of althans advies willen geven om dat over te nerreno 

De heer Geurtsen heeft het woordo 

Voorzitter ik denk dat we ervan uit rrogen gaan dat de conmissie niet zomaar voor 

het vaderlam weg een aantal teksten heeft afgeleverdo De conmissie heeft 

een duidelijk verl>arrl gezieno Gezien dat heeft oog gehad voor de nobiliteit 

die bevorderd noet worden en dus als tegenwicht tegen de afschaffing van de 

aftrekbaarheid van woon- werkverkeer de aftrekbaarheid van de verhuiskosten 

gesteldo Ik denk dat de conmissie geen norrent overwogen heeft dat je zeMel 

het woon-werkverkeer aftrekbaarheid noet handhaven en ook de verhuiskosten 

aftrekbaar noet gaan makeno Lijkt mij d-t beide onderdelen onlosmakelijk 

aan elkaar verbonden zijn dat over deze notie in een keer noet worden gestenrl 

en niet gesplitst o 

Dat gaan we dan ook nu doeno Ik wou de notie nu in stenmingbrengen dus voor of 

tegen de notie o Rcx:xl voor u tegen. Geel voor, tegeno Groen voor, tegeno 

Stenming was over blz 1746 stuk 1798 de notie van de conmissie belastingene 

Voorzitter er staat daal:boven schrappen van die teksto 

Ja maar het gaat dus om voor de notie of tegen de notie en het is altijd 

goed om tijdens de stemning dat ook vast te hou:leno 

We sterrm:m nu dus voor aftrekbaarheid voorzitter o 

Voor de notie of tegen de notieo Wie is rood nog een keer voor, tegeno 

Geel voor, tegeno Groen voor, tegeno Dan is de notie aangenooeno Dan is er 

een notie nog toegevoegd blz 1836 mmner 4 die wordt ingetrokken dan hoef ik 

hem ook niet verder aan te kondigene 
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Ik denk dat ik de leiding van de vergadering weer aan de echte vcx:>rzi tter mag geveJ 

Goed dames en heren we beginnen :rret hoofdstuk 14 over volksgezorrlheido 

Volksgezondheidszorg o Een groot aantal rroties ook deze keer weer o We beginnen 

:rret 2518 op blz 1852o Conmissie zegt aanvaarden en zegt er nog veel :rreer bijo 

Heer Geurtseno 

Ja vcx:>rzitter het zal vcx:>r de conmissie een bijzondere steun zijn geweest als 

de conmissie welzijns- en volksgezondheid in de afgelopen jaren de gelegenheid 

had gevonden om een visie op de ontlNikkeling van de volksgezondheidszorg aan 

het pap-ier had kunnen toevertrouwene Dat de conmissie nu vraagt om een papier 

:rret zo 0n visie is denk ik de conmissie bestek uit het hart gegrepeno 

Ik denk wel dat de cammissie welzijn volksgezondheid de eerste aangewezenen 

is an daarvoor te zorgen en ik hoop vurig dat ze dat zullen doen dan kan de 

ccmnissie verkiezingsprogranma nadat de partij dat stuk behandeld heeft daar 

nog rekening :rree houdene 

Dank u welo Zoals u weet dames en heren is aan de alle partijconmissies gevraagd 

an vcx:>r een oktober de beUNstenen vcx:>r het verkiezingsprogranma aan de ver

kiezingsprogranmacorrmissie aan te leveren en ik denk dus dat dat gezien kan worden 

als de uitvoering van de aanbeveling die de conmissie liberaal bestek thans voor 

legto In elk geval hoe he- ook is de conmissie zegt aanvaarden van de rrotie o 

Wenst ienand daar verder discussie over o Nee dan wenst ienand stenming nee 

dano 

Mijnheer de Langeo 

Voorzitter ik ben voorzitter van de conmissie die net door u ter sprake is 

gebrachto Het is de ccmnissie altijd een groot probleem geweest om liberale 

uitgangspunten vcx:>r volksgezondheidsbeleid zodanig op papier te zetten dat dat 

ook doordringt tot het elektoraat van de WDo Via deelcongressen hebben we dat geë 

daano Er zijn een aantal uitgangspunten gefonm.lleerd maar die vinden we niet teruc; 

in dit verhaal vandaar dus ons verzoek om de kans en gelukkig uw instenming om dar 

op zeer korte termijn iets buitengewoon rroeilijks vcx:>r elkaar te gaan krijgen 

in de hoop dat dat invloed zal hebben op het verkiezingsprogramo We zullen ons 

best doEmo 

Ik wens u veel succes. Wenst ierrand stenming o 
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Mag ik aannaren voorzitter dat daaDnee oo- de noties op blz 885 en 886 die we gist 

erenavond aangehouden hebben door de conmissie mede in de beschouwingen betrokken 

zullen worden zodat we hier voor kennisgevings kunnen aannerreno 

Ik denk dat dat kano 

Het gaat rre iets te snel voorzitter o 885 vind ik op zich om dat goed aangenaren 

te krijgen 17 hoewel ik rre goed realiseer dat daar een open deur staat en de 

ccmni.ssie zal dat uiteraard ter zaak rreenerreno Maar het is niet eenvoudig 

om o o o o te doene 886 prikkelt mijn nieuwsgierig-heide Wat beweegt u om dit 

te ontraàeno 

Ik ontraad hem niet, ik vraag de ccmnissie om bij het forrruleren van de stand

punten zoals de ccmnissie op zich neemt mede in de beschouwingen te betrekken 

de eigen standpunten op de blz 885 en 886 en dan met narre aandacht te besteden 

aan de vraag of het werkelijk nogelijk is om alles wat technisch wordt ontwikkeld 

ongeacht de daaraan verl:xmden kosten in de gezondheidszorg nee te neneno Ik denk 

dat een algarene vergadering is denk ik niet de plek waar je dit soort uitspraken 

in 5 minuten even kunt doene Daar zit veel Ireer aan vaste 

Dat ben ik met u eens en ik ben u dankbaar ervoor dat u mij niet uitlokt 

tot dit soort uitsprakene Maar 885 is van belang voor 886. 

Zeker ik vraag dan ook ze allebei mee te :nemeno 

Ja naar waar het mij omgaat is in de huidige discussie in de tweede kalter 

waar het gaat over het invoeren van een ander verzekeringsstelselo En waaroij 

zeer duidelijk gesproken wordt over een basisverzekering en het nominale aandeel 

daarin geldt het juist voor deze bevolking in 886 waar ongerustheid bestaat 

dat niet alles wat zich totnutoe hebben verzekerd gekregen in hun stelsel dat 

daar delen van uitvallene En dat het hen onnogelijk is om die. delen via een 

nominaal aandeel weer verzekerd te krijgene 

Het speelt dus in op een heel aktuele discussieo 

Jawel naar u weet rret mij dat de fraktie in de tweede kaner samen trouwens 

rret het~ uitdrukkelijk gepleit heeft voor c:arpensaties voor die bevolkings

groepen die er door de invoering van het nieuwe stelsel op achteruit zol.rlen gaane 
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Daarbij zijn net nane de bejaarden geooem::lo Dus ik denk dat n.ognaals u besteed 

er in uw werkstuk aandacht aan en de fraktie zelf is in de dagelijkse praktijk 

er al nee bezig o 

Ik denk darces en heren dat de problematiek die in de noties 2516-2517 en 2518 

aan de orde wordt gesteld door de conmissie volksgezondheid veel te conplex 

is cm die noties echt grondig te bespreken op een vergadering als dezeo 

Ik zou u feitelijk willen adviseren cm het besluit te nemen dat u deze 3 

noties 2516-2517-2518 voor kennisgeving worden aangenaren en aangeboden aan 

de verkiezingsprogrannacorrmissie cm deze noties in hun beschou.vingen te betrekken 

neàe tegen de achtergrond want dat is erg belangrijk nede tegen de achtergrond 

van de lopende parle.nentaire discussie over de plannen Dekker o 

U gaat ennee akkoordo De vergadering daar ook nee akkoordo Dan hebben we aldus be

sloteno 2360 de afdeling Doetindhemo 

Mijnheer Geurtseno 

Mijnheer de voorzitter in het tweede streepje is een aantal zaken aan de ordeo 

In de eerste plaats de vraag·wie nou bij de bepaling van de vraagzijde een belang

rijke rol noet spelen daarvan zegt de notie niet de verzekeraars 1 maar de elienten 

consunenteno Ik stel vast dat de verzekeraars de vertegemloordigers van de clieni] 

consunenten zijno Maar daar nag u natuurlijk anders over oordeleno Het tweede punt 

au hier aan de orde is dat de in principe de beslissing welk deel van het bruto 

nationaal produkt aan gezondheidszorg -wordt besteed noet liggen bij de volks

vertegenwoordiging daar zijn we het van harte nee eenso Dat vindt u dan ook 

op pagina 31 de linker kolcm regel 36 waar de cvemeid -wordt ingevoerd als degene 

staat aangegeven van de omvang de taak van de cvemeid onder neer het aangeven 

van de anvang van de collectieve uitgaven van de gezondheidszorg als percentage 

van het B en P. Wat hier dus gevraagd wordt zijn we van harte nee eens dat 

staat in het stuko Waar wij een vraagteken bij zetten is bij het laatste streepje 

net nane de toevoeging o" o" o o o o van het gebruik van drugs en alcohol op zichzelf 

natuurlijk geen problem:m neeo Maar waarom spreken we er ook niet over de gevaren 

verlJonden aan het gebruik van tabako Het gebruik van teveel suiker 1 het gebruiken 

van teveel vet en gaat u maar door o 1k denk dat het gevaar van het specificeren 

is dat je een aantal dingen over het hoofd dreigt te zien en het lijkt mij niet 

verstandig cm dat te doeno 1k nag dat zeggen want ik ben zelf roker o 

Wie wenst hier nog een discussie over o 

Voorzitter i- zou nog in willen haken op de eerste gedachtestreep want daar staat 
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niets over in het advies van de comnissie waar in het eerste gedachtestreepje 

wordt gepleit voor een in principe althans voor een volksverzekering in een 

breed pakketo Ik zou de vergadering indringend willen vragen om mij dat in deze 

discussie die nu in kamer gevoerd niet te willen aandoeno 

Mijnheer de voorzitter wij hebben de afdeling Westerschouwen die heeft een notie 

1240 ingediend en ik heb het bij de heer Geurtsen overlegd dat nu heb ik een 

voorstel ten aanzien van een geselecteerde noties dat is Doetinchem 260 eh 2360 

tweede streepje blz 1853 en dan de notie op 1864 en dan kom ik aan een hele lijst 

dat is 1904, 1941, 1941, 1947, 1948 dat is een hele rij en dat gaat eigenlijk 

allemaal om de inspraak van de toen heb ik als ik die notie dan even voorlees 

die Westerschouwen heeft voorgesteld dat gaat narrelijk allemaal om het 

begrip verzekerdeno Wij zijn van oordeel dat de verzekeraars niet synoniem zijn 

met de vraagzijdeo Ovei:wegende dat planning door een partij geen liberaal uitgangs 

punt is overwegende dat liberalen voorstanders zijn van lokale derroeratle door 

decentraliseren en te dereguleren nodigt de algarene vergadering uit vast te 

stellen dat plarming van voorzieningen dient te geschieden door de provincie met 

gerreente in overleg met de patientenvertegenwoordigers hulpverleners en ver

zekeraars en deze hele rij noties die noemt van andere afdelingen die noercen hier 

en daar de verzekeraar dan weer de patient en ik zelf als lid zijnde van de 

conmissie welzijn volksgezondheid heb ik dat opgeteld en is dat in die laatste 

notie van Westerschouwen veiWOOrdo Dus als men het daarmee eens is dan zou 

ik dat grag zieno 

Mijnheer de voorzitter het is vanuit de zaal totaal niet meer te volgen waar we 

over spreken. Zou u niet de behandeling per streepje dat is de notie Doetinchem 

dat zijn al 5 verschillende noties als u die nou per streepje behandelt dan 

praten we over iets concreets o Het is absoluut niet rreer te volgeno 

Heer Bakhoven ik ben d-t volstrekt met u eens o Ik had dat zelf ook kunnen voor

stelleno Want warmeer je al die noties uit elkaar zeker bij het onderhavige 

ondeJ:Werp dat begrijpen inderdaad sorry erg noeilijk voor de zaal ~ volgeno 

Dat is eerder een specialistencongres die we dan zouden noeten houden dan een 

politiek congreso Ik stel u voor om de notie 2360 op pagina 1853 de 5 gedachte

streepjes in stemning te nemeno Ten aanzien van het eerste gedachtestreepje 

heeft de heer Nijhuis een duidelijke mening uitgesproken. 
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Bij het eerste gedachtestreepje waar staat volksverzekering ik denk toch dat daar 

een fout in is geslopeno Dat nnet zijn basisverzekeringa 

Ja dan kijk ik even naar de heer Nijhuis want ik weet niet of deze verandering 

op dit m::>m:mt de tekst dan toch nog OPI;X)rtuun doet blijvena 

N:>u voorzitter ik blijf dan mijn bezwaar houden al was het alleen maar oorlat er 

achter staat het is een breed pakket ook dat is volstrekt in strijd net de 

doelstelling van de carmissie Dekker o lk zou over dit punt gewoon willen vragen 

an geen uitspraak te doen want het zou niet OPI;X)rtuun zijn op dit nomanto 

lk stel de algenene vergadering voor om over dit punt inderdaad geen uitspraak 

te doeno Zoals de heer Nijhuis 'Voorstelt dat lijkt mij verreweg het bestea 

Iedereen daannee akkoordo Dan krijgen we punt nurmer 2 tweede gedachtestreepje 

dat gaat over die zaken van de vraag wenst ierrand daar mijnheer Geurtsen zegt 

dat het twee punten zijn laten we toch naar een punt van houden want anders 

konen we in een situatie dat we over woordjes gaan stenmen dat zou ik willen 

vennijdeno Laten we maar het tweede gedachtestreepje als geheel bepaleno 

De conmissie zegt gewoon ontraden a Wenst iemand sterrming daarover. 

lk had nog iets te vragen mijnheer de voorzittero Is het nogelijk om bij dat 

tweede gedachtestreepje ook in ogenschouw te nemen nurmer 1973 het gaat nanelijk 

over dat B en Go 1973o De zinsnede als percentage van het BenPop regel 36 

van blz 31 noet vervallen maar de toelichting lijkt mij nog wat beter en hier 

"WOrdt in 2360 "WOrdt ook over het B en P gesprokeno 

Ja maar in een andere zino 

Maar volgens mij is het rechtstreeks tegenover elkaar staando 

De heer Geurtseno 

Voorzitter ik zou niet weten hoe een overlleid een gerechtvaardigd aandeel van 

de collectieve uitgaven anders zou kunnen uitdrukken dan in een percentage 

van een bruto :nationaal produkto 

Kan ik u geen antwoord op geveno Ik wil u toch nog graag wijzen op de tweede zin 

van de toelichting o 
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Ik denk dat die toelichting een verband legt dat niet aanwezig iso Natuurlijk 

als je het percentage te laag stelt dan krijg je problerreno Als je het percentage 

hoog genoeg stelt dan heb je geen problerreno 

Ik denk dat dit gewoon een punt is wat in het nonnale beleidvornende proces tot 

uitsrukk.ing neet karen en waar uiteindelijk regering en parlercent een beslissing 

over neeten nemano Ik wil teruggaan naar het tweede streepje<> De conmissie zegt 

ontradeno Wenst iemand daar stemming over neeo Dan is het vervalleno Het 

derde streepje daarvan zegt de carmissie dat heb ik niet helemaal gevolgd" 

Geen probleemo 

Geen probleemo De conmissie zegt dus .in feite aanvaardeno Wenst iemand stenming 

erover nee dan is het aanvaardo Het vierde gedachtestreepjeo 

Het beroepstuchtrecht is nog niet zo lang geleden verbeterd en werkt zover 

wij kunnen waarn.enen redelijko Geeft weinig aanleiding tot klachten is onze 

.indruko 

Mijnheer de voorzitter kanercentrale den Haag is van nening dat het klachtenrecht 

zodanig is dat voor de patienten het grote problercen geeft en dat blijkt uit 

vele gevallen die voorgelegd zijno Vele patienten hebben erover geklaagd en ik 

zou het een o o o o o o o o vinden van deze oprerking die gemaakt zijn door. nu maar te 

zeggen dat het goed iso Dus ik stel voor an dat vierde streepje het anendenent 

te aanvaardeno 

Dat wil zeggen u steunt heto 

Mijnheer de Lange o 

Voorzitter er is een verschil tussen beroepstuchtrecht en klachtenrechto 

Wat brengt u dan .in stenmingo 

Het vierde gedachtestreepjeo 

Voorzitter mag ik proberen dat voor kennisgeving aangenaren te laten krijgen<> 

Het is toch cnz.in an over zoiets te stermeno 

Dan verander ik mijn advieso 1k adviseer te aanvaardeno 
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Ik stel voor te aanvaarden, wenst iemand daar stemming over. Dan is dat aanv-ardo 

Dan het laatste gedachtestreepjeo "W:mst iemand daar Stenming over neeo Dan is 

dat aanvaardo Ja dat is aanvaard dat denk ik wel, 1.vant de heer Geurtsen heeft 

gezegd je kunt er nog veel meer dingen bij zeggen maar heeft zich niet tegen 

deze tekst als zodanig uitgesprokeno 

Dan denk ik dat we over kunnen gaan naar 2192 op blz 1854o De ccmnissie zegt 

aanvaarden a W:mst iemand daar stenming over o Nee dart is het aanvaard. 

~tie 508 op pagina 1855o De ccmnissie' zegt aanvaardeno Wenst iemand daar stenming 

over, nee dan is die aanvaardo Rotterdam 581 op blz 1856. Conmissie zegt in 

algenene lijn aanvaarden, maar dat is dus aanvaardeno "W:mst iemand daar stemn:ing 

over nee dan is dat aanvaardo Op 1857 de notie van Wassenaar carmissie zegt aan

vaardeno Stenming nee aanva.ardo Ernelo ccmnissie zegt aanvaardeno Stenming nee 

aanvaarde Maassluis 153 op pagina 1859o De ccmnissie zegt ontradeno 

N:>g meer aktiviteit dan vandaag lijkt ons niet ncxlig voorzittero 

Fen aktiever beleid \t.10rdt er g~vraagdo 

Goed wenst iemand hier discussie over o 

Van Haaften afdeling Huizeno 

Voorzitter wij hebben een notie over datzelfde onderwerp ingediend en wij vinden 

dat het onderwerp van de alternatieve geneeswijze -wel degelijk een punt is wat 

aandacht verdient. wat nergens tot uiting komt en de toepassing ervan· ondervindt 

op dit rrarent wel degelijk enige prcbleneno Ik vexwijs naar onze notie onder 1901 

over dit onderwerp en ik zou die eventueel onder ditzelfde punt aan willen kondigeJ 

Kunnen we elkaar vinden door het woord aktiever te vervangen door aktief o 

Als dat betekent dat daar een visie over in het verkiezingsprogranma komt vind ik 

het prima maar dat ontbreekt nou net in liberaal besteko 

Akkoord een aktief beleid dan aanvaarden voorzitter o 

Goed wenst iemand stenming nee, dan is die notie van Maassluis aanvaardo 

446 kanercentrale Overijssela 

Heer Geurtseno 

Ontraden voorzitter oorlat plan econanie nergens -werkto 
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Ik denk dat hier sprake is van een groot misverstand want 446 is een voorstel 

van de afdeling Brunssum wat betrekking heeft op onderwijso Dat hadden we dus 

gisterenavond noeten behandelen en ik vind het erg jarmer dat we het niet 

behandeld hebben maar er is natuurlijk nu niets nee aan te doeno Vè trekken 

dit teruga 

Kleine schoonheidsfout, de eerste geloof ik sinds vrijdagavond sinds 28 nei., 

Jamrer voor de KC Overijssel maar misschien: krijgt u in een later .stadium 

toch nog wel een kans. Arrbt Delden de conmissie zegt ontraden. 

Ja ontraden onder ve:J:Wijzing naar de notie van Rotterdam 581 die we zojuist 

he1:ben aangenonen waarin juist gezegd wordt dat de nogelijkheid van bereikbaarheid 

zozeer is toegenaren dat je de voorzieningen best wat kunt spreideno En hier 

wordt het tegenovergesteld beweerde En nu we Rotterdam aangenaren hebben denk 

ik dat deze notie dus van de tafel is a 

Voorzitter-van Reukelen-de heer Geurtsen heeft mij niet overtuigd net zijn 

argurrentatiea Ik zie de strijdigheid nog steeds nieto Er wordt gepleit voor 

een versterking van de eerste lijnsvoorzieningen en net narre de relatie daarnee 

an op zo kortnogelijke afstand de voorzieningen te creëren dus ik zie de tegen

stelling tussen notie 581 .niet en ik zdu er dan ook voor willen pleiten voor 

aanvaarden van de notieo Het lijkt ne in de lijn van de discussie zoals we die 

totnutoe gevoerd hebbeno 

Ik lees in de notie Rotterdam dat de kwaliteit van zeer specialistische behandel

ing toeneemt wanneer deze geconcentreerd is in een beperkt aantal over Nederland 

verspreidde lokatie van specialisme in ove:rweging nenend dat reeds nu in 1988 

binnen Nederland vervoer van patienten over acceptabele afstanden binnen accepta

bele tennijn te realiseren iso Jk zie een tegenspraak tussen deze constatering en 

de constatering bij 1478 dat een verdergaande centralisatie een extra belasting 

in voor de gebruikers doordat de~ bereikbaarheid minder wordto 

Voorzitter de notie Rotterdam spreekt over hoog specialistische voorzieningen en 

deze over eerste lijnsvoorzieningeno En ik denk dat daar het misverstand in zito 

Ik denk inderdaad ik geef de heer Meijer gelijk dat er geen tegenspraak is cm1a.t 

inderdaad de notie van Rotterdam betrekking heeft op zeer specialistische voor

zieningen die maar in enkele ziekenhuizen gehandhaafd kurmen blijven ondanks 
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feit natuurlijk dat alle ziekenhuizen dat graag hebben maar dat kan nou eenmaal 

financieel niet dus daar neet je inderdaad net patienten over wat grotere 

afstand rijdeno Terwijl de liDtie van 1478 van Anbt Delden heel duidelijk heeft 

over een algenene basisvoorzieningen die neeten dan heel duidelijk ook zeker 

op een aantal andere gebieden zoals hier venreld staan in sareenhang net de eerste 

lijn \«.>rden tót stand gebrachto Dus ik denk dat dat niet hoeft te strijdeno 

Maar ik kijk even naar de voorzitter van de conmissie volksgezondheid want die 

kan dat ongetwijfeld veel beter ze-geno 

ret is al jarenlang een onden~erp van beleid van de provinciale besturen cm 

bij de uitvoering van een aantal wetten die van kracht zijn en gedeeltelijk 

van kracht zijn cm hier vonn aan te geveno Ik was dus uiter:rcate tevreden rret 

het voorstel cm het te ontradeno Het gebeurt alo De angst dat het niet zo is 

net de eerste lijnsvoorzien.ing· is ongegronde 

Goed mijnheer Geurtseno 

Voorzitter geen tegenspraak aanwezig dan dus aanvaardene 

Goed dat is dan de goede uitkomst van het gemene overleg en dat is op zichzelf 

denk ik een goede zaake De conmissie zegt aanvaardeno Wenst ierrand Stenming neeo 

Dan is die aanvaardo De comnissie welzijn en volksgezcndheid 2519o 

Daar staat ten onrechte ontradeno Daar hoort te staan aanvaardene 

Goed de cx:mmissie zegt aanvaardene wenst iernarrl discussieo Nee wenst iemand 

sterrming nee, dan is zij aanvaardo Ncx:>rc1wijkerhout 1976 de comnissie zegt ont

radeno 

Met de liDlivering e:rbijo We zien voorlopig nog niets iets beters dan het act 

prijzensysteeme 

Goed wenst iemand discussieo Ja mijnheer Nijhuiso 

Ja voorzitter het advies is ontraden want er staat bij dat dat het beste systeem 

zou zijn dat act prijzensysteem lijkt te zijne Ik wijs er op dat zowel de 

verenigde nederlandse ziekenfonds dus de verzekeraars maar ook de industrie 

grote bezwaren hebben tegen het plan van die ijkprijzen ook het parlement. 

Het volledige parlement heeft zich verzet tegen de ijkprijzen ook de wo oorlat 

wij het uiterst bureaucratisch vinden en er ligt een alternatief plan van en 
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de verzekeraars en de industrie om het net zelfregulering te doeno Dat lijkt ons 

veel en veel beter. Dus ik zou toch willen adviseren de notie van Noordwijkerhout 

om die te aanvaardene 

Geurtsen a 

Een korte reaktieo Van zelfregulering net nane van de kant van de industrie 

op het gebied van de geneesmiddelen heb ik in pakweg de laatste 25 jaar nog nooit 

enig heil zien karen en de heer Nijhuis net rnijo 

K.am:!r heeft kameJ::breed het kabinet opgeroepen om toch in te steken op dat plan 

van de fannaceutische industrie tesarren met de verenigde nederlandse zieken

fondsen dat lijkt ook een heel bijzonder nonsterverborrl elkaars tegenpool 

eigenlijk als die daar nou in geloven en het parlenent zegt kabinet steekt 

daar nou op in dan lijkt het ons een heel verstandige zaako In ieder geval 

beter dan een geweldige bureaucratie want ·-we pleiten al jaren voor dereguleringo 

En dus noet je dan toch ook dat argum:mt in beschouwing betrekkeno 

~t iemand sterrmingo Ja duidelijk dan gaan we even stenmeno Rood voor we praten 

dus over notie 1976 van Noordwijkerhout op 1863o Rood voor, tegeno Geel vooru 

regeno Groen VOOr 1 tegeno ~tie iS aangenoneno 

Nijkerk 1557 oommissie zegt ontradeno Pagina 1864o 

Daar hebben we de uitspraak over de vertege~rdiging van de verzekeraars gedaan 

dacht iko Niet de verzekeraars dienen de vraag te bepalen doch de elienten 

consunenten die uitspraak hebben we ven«>rpen en dezelfde gedachte vind ik bij 

1864 terug o Dus is deze notie overbodig geNOrden a 

Ik ben dat net de heer Geurtsen eens o Is de algenene vergadering dat ooko 

Morsing van de afdeling Nijkerko 

Het ontgaat ne een klein beetje waaran die overlx:xiig geworden is o Ik wil 

alleen zeggen wat onze reden is geweest om hem in te dieneno Wij zijn bang dat 

er een spanningsveld ontstaan tussen enerzijds in het liberaal bestek blz 31 het 

feit dat de plarming door de verzekeraars noet geschieden maar dat anderzijds 

de totale grote wordt aangegeven door de overheid via het bruto nationaal 

produkto Daar kunnen bepaalde problenen ontstaan dat is enerzijds de overheid 

de totale hoogte van het bedrag aangeeft en anderzijds de verzekeraars de 

prioriteiten gaan stelleno Dat is de reden waarom we deze notie hebben inge

diendo 
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Ik begrijp de zorg voorzitter o Aan de andere kant is het niet ongebruikelijk dat 

een overheid randvoorwaarden aangeeft waarbinnen andere kunnen operereno Wij 

hel::.ben dat bijvoorbeeld bij het hoofdstuk milieu ook al vastgesteld gisteren

avondo Maar dat alles neemt niet weg dat de uitspraak die u hier vraagt al 

behandeld is bij 2360 op blz 1853 en die uitspraak daar ve:rworpen iso 

Wel de aanhouder wint dus het was nog een keer te probereno Bovendien wisten wij 

bij het indienen niet dat iets ve:rworpen zou wordene 

Goed de ccmnissie zegt overbodig de vergadering het daanree eenso Jao 

Dan krijgen we Westersehouwene 

Mijnheer Geurtseno 

Fen verzekeringsplicht is denk ik zeker een al ternatief waar je aan zou neeten 

kunnen denken en we hebben dus tegen deze notie geen bezwaar o 

Wenst iemand discussie o Wenst iemand stemning nee, dan is de notie aanvaarde 

z.t::>tie 526 van Edeo Conmissie zegt ontradeno 

Ja voorzitter ardat naar onze :rreni.ng hier ten onrechte de indruk gewekt wordt 

dat we innerlijk tegenstrijdig bezig zijn door narrelijk op voetsp:>ren overigens 

van door het kabinet genaren principebesluit aanvaard endenteer door de fraktie 

van de VVD in de 2e kairer zijn voor het invoeren van een basispakket net een 

gedeeltelijk inkarensafhankelijke premieo Wij hebben in de regels 24-25 gezegd 

26 waarom wij dat zijno In die gedeeltelijk inkarensafhankelijke premie zien 

wij een stuk risicosolidariteit ,naar voren karen en dat heeft in onze ogen 

net inkorrensherverdeling niets te makeno 

En dus ontraden wij deze notie o 

Afdeling Ede nog, neeo Wenst iemand discussie 0 Stenming neeo Dan is deze notie 

ve:rworpeno Ambt Delden 1479 op pa.gina 1867 conmissie zegt ontradeno 

Het lijkt erg sympathiek wat hier staat voorzitter maar aangezien wij dacht 

ik nog altijd uitgaan niet alleen in het bestek maar ook als partij vanuit de 

historie en ik hoop ook in de toekomst van de prinaire eigen verantwoordelijkheid 

lijkt het ons wat overdreven om datgene wat iemand zelf kan doen altijd voor 

rekening van de gerreenschap te nemano Natuurlijk waar iemand het niet kan heeft 

de gemeenschap een taako Maar als jezelf als ik het even op z'n rotterdanls mag 

zeggen je broek op kunt houden noet je de bretels van de sarcenleving niet leneno 
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Wenst iemand discussie nee, wenst iemand stenming nee dan is het advies van de 

conmissie opgevolgd, de ItDtie is dus niet aangen.areno Dan zijn er een viertal 

toegevoegde ItDtieso 1900 ItDtie van de afdeling Zaanstade Het advies van de 

carmissieo 

Voorzitter wij hebben een geen paragraaf over euthanasie opgenorren <JJ:tèat wij 

leven in de hoop en de verwachting dat dat vraagstuk in de jaren 90 niet 

neer zal speleno Ik hoop dat we erin zullen slagen om nog in deze decade 

dit punt tot een oplossing te brengeno Maar dat neemt niet weg dat als 

deze hoop ijdel blijkt te zijn de conmissie verkiezingsprogra:rma er misschien 

niet aan zal ontkanen om daar toch enige gedachte over op te n.erreno 

Wenst iemand discussieo 

Voorzitter die oprerkingen van de heer Geurtsen in de gedachte lijkt het mij 

dat we de ItDtie dus gewoon kunnen aanvaarden en daarnee de coomissie op1racht 

kunnen geven om een standpunt over euthanasie te bepa.leno 

Indien ncx:lig o Als het opgelost is is het opgelost a 

Ik zou dat het is toch een wat heikel onà.erwerp en mijn overtuiging dat we dat 

in alle rust aan de coomissie ItDeten overlatene 

Precies wat ik wilo 

Rustig overlaten kijken waar de coomissie mee kant en de conmissie is verstanà.ig 

genoeg om te weten wat of en zoja wat zij dan over euthanasie ItDeten schrijven 

afhankelijk van de stand van zaken van de wet behandeling van het wetsontwerpo 

Jac Dan krijgen we n\.lilllEr 19 

Mijnheer de voorzitter u kan uw eigen woorden beter interpreteren van aanvaarden 

van de ItDtie en wij vragen als u dat niet doet stermringo 

U vraagt stermd.ng nee de ItDtie is :i.nperatief o De ItDtie is imperatief en daar heb 

ik dus wat bezwaar tegeno Ik wou mijn 'V(X)rstel was en misschien deed ik dat te 

snel dat aan de verkiezingsprogra:rmacomnissie over te lateno 

Voorzitter ook warmeer nu de regeling euthanasie voor nekaar zou karen in deze 

decade blijft het zinvol gezien de aard van het onderwerp dat de WD er wel 
---~-------·~-
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degelijk een standpunt over inneemto Qn te voorkanen dat dat in later stadium 

gewoon weer afgebroken kan "WOrdeno Dus het lijkt mij ongevaarlijke naar wel heel 

zinvolle rrotieo 

Ja naar je blijft natuurlijk wel heel lang bezig want als we we kunnen natuurlijk 

amilijk zeggen wat over alles waar en parlenentaire besluitvorming over heeft 

plaats gevonden om dat alsmaar te blijven herllaleno Maar goed de algenene 

vergadering is neester van zijn eigen besluiteno U de afdeling den Haag zegt 

in stemning o Goed dan komt op pagina 1900 die kant in stenming o 

Voorzitter mag ik nog een vraag stelleno VeiWerping van deze notie betekent dat 

aanvaarding van hetgeen u daarnet heeft ve:rwoordo 

Dat is een heel nooie vraag o Ja natuurlijk betekent het dat de verkiezingsprogram

macomnissie zijn toch heel zinnige verstandige rrenseno Uiteindelijk kunt u 

toch ook die ccmnissie nog corrigereno Dat is nou eenmaal zo naar de notie 

1900 komt in starming o Het zegt dus dat er een WDstandpunt over euthanasie 

noet koneno Goed rood voor 17 tegen. Geel voor, tegeno Groen voor, tegeno 

lobtie is aangenarena Dan krijgen we nurmer 1955 van de pagina 1955 van de 

afdeling Westerschouweno Mijnheer Geurtseno 

Dat vraagstuk mijnheer de voorzitter hebben wij behandeld toen wij op pagina 

1853 bezig waren rret de notie Doetinchem het tweede streepjeo Dus komt weer 

terugo Ook hier gaat het weer om de vraag verzekeraars ja of neeo Over de passage 

planning van de voorzieningen van de verzekeraars in plaats van door de overheid 

en dus het betrekken van de vraagzijde door bepaling van van ·aanbod van voor

zieningeno We hebben die zaak besproken, behandelt en ve:rworpeno En deze notie 

is dus niet rreer aan de ordeo 

Afdeling Westerschouwen. 

Voorzitter ik heb dus in begin daarom was het wat chaotisch er zijn een aantal 

begrippen heb ik sanengevat in deze notie en het is niet alleen verzekeraars 

dus wat feitelijk de ccmnissie liberaal bestek bedoelt zou ik via die notie 

bevestigd willen zieno Want hier werkt nen allemaal saneno ]]{ dacht dat dat 

ook zo hoorto In deze rrotieo 

Het kabinet refereren hieraan het kabinetsstandpunt waar 'iNe ons bij aansluiteno 

Het kabinet heeft heel bewust de planning van de provincie gelegd in de richting 

van de verzekeraars o 
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Qn neer gewicht toe te kennen aan de vraagzijde bij het vaststellen van die 

planningo U zegt hier in uw notie dat noet niet gebeuren bij die verzekeraars 

m:>eten nog een hele serie andere waarorrler provincie gerreente enz rree betrokken 

wordeno Maar dat hebben we al uitgesproken nogmaals toen we 2360 op blz 1853 

behandeldeno 

Ik heb ook willen stellen dat is de aanhef van de notie dat dus een eenzijdige 

vaststelling van het een en ander geen liberaal starrlpunt iso Dus dat hebben we 

dan kennelijk wel aangencm:m in het begin en dat had ik willen voorkonen via dit 

dat je dat in sanenspraak doeto 

Nijhuiso 

Voor de informatie voor de vergadering de conmissie Dekker had voorgesteld 

om de planning en de financiering in een hand te brengen dus bij de verzekeraarso 

Degene die het betalen o Het kabinet heeft een wat tussenstandpunt ingenaren 

en heeft gezegd laten we nu die planning voorzover het gaat om de infrastructuur 

dus de gebouwen aan de provincie over te laten ook oorlat daar een provinciale 

taak ligto Ook op de grondwet gebaseerd overigens narrelijk de spreiding van 

voorzieningeno Dus de waarheid ligt een beetje in het middeno 

Daarom saroonwerken net neerdere niet alleen. 

Wat doet u net de notieo 

Ik zou graag in stenmi.ng willen hebbeno 1240 

Ik vind ook onrla.t ik ook lid van de partijconmissie welzijn en volksgezoOOheid 

ben hebben we daar ook rree te maken en dat is ook een bepaalde vonn van duidelijk

heido Als wij ons verhaal voor 1 septenber makeno 

Voorzitter :rrag ik dan nog een o~king maken als het gaat om stenmingover de 

notie dan wil ik er toch wel net nadruk op wijzen dat bij de planning alleen 

die kleine beperkte taak is gegeven aan de provincies waar het gaat dus om 

de gebouwen, dus de infrastructuur o Maar niet de geneente ook niet arrlere 

organisaties, want als we dat doen dan gaan we weer terug naar de oude verhaal 

wa.ru:bij de overheid en allerlei andere organisaties zich beiroeien net de planning 

en dat noeten we vooral niet hebben naar mijn oordeel 
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Standpunt van de fraktie is volstrekt duidelijke :Ik wil het nu in sterrm.:i.ng 

brengene 1240 pagina 1955 voor rood, 

Band lOo 

Dit standpunt wat hier staat zojuist verworpen toen wij op blz 1866 notie 526 

verwierpena De materiele inhoud van beide noties is exact dezelfdea 

Goed u zegt dus de notie is verder overbodige Vergadering nee eens e 

ja voorzitter ik zou toch nog even een oprerking willen maken volgens Reeuwijk 

is inderdaad de eerste zin van de notie achterhaalde Dat over die inkonens

herverdeling dat daar zijn de kanerdebatten op gevolgde '!Weede deel van de 

notie daar zouden wij toch dachten wij dat dat nog niet ·helemaal tot uitdrukking 

was gekoirene Wij pleiten namelijk voor een geleidelijke invoering in de ver

schillende verzekeringen van de thuiszorg e En thuiszorg is toch niet direkt 

tenminste dat heb ik zo begrepen uit de discussie niet direkt eerste lijnszorg a 

Thuiszorg is veel goedkopen dan wat wij op het ogenblik eerste lijnszorg vindena 

Dus wij vragen ons af of het toch niet verstandig is an dit elenent nog als 

overwegingselenent in de in het bestek of in het verkiezingsprogranma op te 

nerrene En dan verder je pleiten wij voor kleine eigen risicons die zonderneer 

ook zeer kostenbeperkend kunnen werkene 

Nijhuiso 

Ja voorzitter vast staat natuurlijk dat eenied.er zal pleiten voor thuiszorg 

wij dus ooke Alleen de vraag is even in de discussie ook in het parlenentof het 

nou zo gemakkelijk die thuiszorg rroet opnenen in het verzekeringsstelseL 

Betekent dat nou dat je een recht gaat geven een verzekeringsrecht voor 

iedere vonn van thuiszorg :rret risicon s als geweldige aanzuigende werking 

waar bijvoorbeeld de :rredicalisering van sociale zorg denk bijvoorbeeld aan de 

hele discussie over gezinsverzorging e Waar ook sociale elenenten zitten dus 

er zitten wel war nuancering in het hele verhaale Op zichzelf is het natuurlijk 

juist dat eenieder terecht pleit voor thuiszorge Of het overigens altijd goedkoper 

is dat is een aktiomae Daar kun je best wel wat vraagtekens bij plaatsen overigens 

Mevrouw Veder e 

Misschien is het goed dat de andere helft van het parlenent ook iets zegta 

De positie van de thuiszorg ik kan er alleen maar aanbevelen dat die voorzover 
het huidige pakket betreft in de verzekering blijfta 
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Mag ik misschien-Geurtsen-wat de kosten van de thuiszorg betreft oprerken onder

strepen wat de heer Nijhuis zegto Een recent ondérzoek van de ziekenfondsraad 

net exper.i.mententhuiszorg in Amsterdam hel:ben uitgewezen dat de thuiszorg aan

nerkelijk duurder is dan de andere vo:men van zorg o 

Wen-t iemand stemning over deze notie I neeo over dit gedeelte neeo Dan is deze :raa:k 

notie dus niet aangenanen en tenslotte hebben we dan nurrrcer 1973 als ik goed 

verteld heb van de afdeling nee de ondercentrale Eindhoven en argeving o 

Geurtsen a 

Als ik mij goed herinner hebben we ongeveer 10-15 minuten geleden deze notie 

Vei:'WOrperlo 

Hebben we daar een uitspraak over gedaan a 

Ik dacht dat we daar een uitspraak over gedaan hel::beno 

Is dat zo want ik ben het even k.wijto Goed dan hoeven we daar verder niet over 

te prateno 

Mijnheer de voorzitter rrag ik nog even vragen de notie 1859 die ging over alterna

tieve geneeswijze die is aanvaard neto Toen is VeiWezen naar de notie op blz 

1902 o Ik kreeg de indruk dat daar verder geen prcblenen wareno Dat is een notie 

die vraagt of de WD een standpunt bepaalt inzake alternatieve geneeswijzeo 

Mag ik constateren dat. die notie op blz 1902 door de vergadering aanvaard is of 

nieto De notie als zodanig voorzitter als ik rrag is niet aanvaarde De hierin 

neergelegde gedachte is bij de aanvaarde notie over de alternatieve geneeswijze 

uitdrukkelijk overgenomeno 

Dat betekent dus dat aan de nieuwe conmissie gevraagd "WOrdt an een standptmt 

over alternatieve geneeswijzeo Dank u. 

Goed d.arres en heren dan stel ik u voor toch nog even het volgende hoofdstuk ook 

nog te doen dat is hoofdstuk 15 over genetische technieken en dat begint op 

pagina 1979 o Daar hebben wij notie 119 5 van de ondercentrale het groene harto 

De conmissie zegt aanvaardeno Wenst iemand discussiee Nee wenst iemand stemni.ng 

dan is de notie aanvaarde Dan 2077 op pagina 1982 van de afdeling Delfte Mijnheer 

Geurtseno 
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De notie lijkt ree wat al te specifiek om te aanvaarden, naar bevat zoveel waarde

volle gedachte dat ik u zou willen voorstellen de notie voor kennisgeving aan te 

naren zodat dus reet een p::>sitieve grondhouding naar de conmissie verkiezingspro

grarrma kan gaan o 

Goed wenst iemand discussie 11 neeo Kunt u zich vinden in de gedachte van de 

heer Geurtseno Wenst iemand stemming daarover neeo Dan is aldus besloteno 

hellevoetsluis 1788 op pagina 1983 de conmissie zegt aanvaarden. Wenst iemand 

discussieo 

Ja mijnheer de voorzitter ik zou voorstellen deze notie te wijzigen en waarorno 

Orrrla.t als je hem als zodanig accepteert je het huidige justitiele onderzoek 

wat we net opgestart hebben onnogelijk gaat makeno want we kunnen nu al 

huidresten en dergelijke kunnen we nu al gaan gebruiken an dan aan te tonen 

dat ianand de dader is dat maak je dan ornrogelijko Ik zou graag willen aanvullen 

in die zin. 

De heer Geurtseno 

Ik denk dat dat een terechte oprerking is o Voorzitter zoals op rreerdere terreinen 

bijvoorbeeld op gebied van de privacybeschenning waar uitzonderingen gemaakt 

worden voor justitieel onderzoek en terecht denk ik dat we ook niet de conmissie 

verkiezingsprograrrma noeten vragen an rekening te houden reet de eisen die het 

justitieel onderzoek stelt ook al doet de vergadering in principe de uitspraak 

zoals die hier in deze notie is neergelegdo 

Mijnheer de voorzitter dan toch de informatie het is toch dacht ik in Nederland 

zo dat binnen het kader van de strafwetgeving niemand verplicht is in welke vorm 

dan ook rree te werken aan zijn eigen opsp::>ringo En dat dit soort onderzoeken in 

de strafrechterlijke sfeer totnutoe ook alleen heeft plaats gevonden reet 

madewerking van degene die verdacht werdo Dus ik denk dat het probleem dat de 

vorige spreker schetste zich niet voordoeto Juist in de sfeer van de strafwetgevin 

is al gewaamorgd dat alleen op vrijwillige. basis dit soort onderzoeken kan 

geschiedene En het zou inderdaad vreenrl zijn dat het in het strafrecht wel 

gewaamorgd is en in de rest van de sanenleving nieto 

Voorzitter twee heel korte o:prerkingeno Op de eerste plaats de oprerking van 

Mal~ die was als een voorbeeld bedoeld dat justitieel onderzoeko 



Band 10 

Blad 175 

Er zijn neer van dat soort terreineno Dat is de reden waarcm je deze notie niet 

zou noeten aanvaarden.. Wat dat justitieel ond.erzoek betreft is het bepaald niet 

zo dat iedere genetisch ond.erzoek net :rredewerking van de dader zou noeten 

gebeureno Warmeer hij narrelijk sporen van zijn huid achterlaat gaanwe hem niet 

eerst vragen of hij het errree eens is of we dat ond.erzoekeno Dat kunnen we hem nm: 

maal ook niet vrageno 

Wenst iemand nog verder het woordo Ik wil wel in de algenene vergadering zeggen~ 
dit een ondeJ:Werp is wat uiteJ:mate diep ingrijpt in de hele ontwikkeling van de 

samenlevinga Het doen van een uitspraak zonder dat daar een uitvoerige ook in 

liberale zin politieke discussie aan ten grondslag ligt is denk ik altijd een 

zeer zeer heikele zaako Wanneer je in de maatschappij rondkijkt dan noet je denk 

ik gewoon constateren dat we de samenleving als geheel nog helemaal geen duide

lijke rrening heeft over wat we nou net genetische manipulatie en daar hoort dit 

onder noeten doeno Ik wil daar alleen maar even op wijzeno 

Voorzitter .die discussie krijgen we toch straks als wij de voorstellen van 

mijnheer Toxopeus voor het verkiezingsprogramna krijgen waar dit inzito 

Ja dat is juist, maar ik vond dat ik dit toch even tegen de algenene vergadering 

noet zeggeno We zijn nu langzarrerhand aan een besluitvonning toeo De heer 

Geurtsen zegt nog steeds aanvaardeno 

Met de duidelijke toevoeging in principe aanvaarden, maar er rekening :rree horoen 

dat er terreinen kunnen zijn waar uitzonderingen noodzakelijk zijno 

Wenst iemand stercming over deze aldus geanendeerde notie, neeo Dan is deze 

notie in geamendeerde vonn aanvaardo AlJ;ilen ad Rijn 2283o 2283 blz 1984o 

Coomissie zegt aanvaardeno Wenst iemand discussie 17 wenst iemand sterrming nee 

dan is die aanvaardo 790 Reeuwijko Coomissie zegt ontradeno 

Ontraden arrlat voor de vrees die duidelijk uit de tweede overweging blijkt geen 

grond aanwezig is oorlat de wet al regelt wat het geval is indien bij het aangaan 

van de verzekering onstandigheden zijn verzwegeno 

Wenst iemand discussie neeo Wenst iemand Stenming nee, dan is de notie niet 

aangenarena Dan even de toegevoegde notieo Beginnen bij 1989 van de afdeling 

den Haag mijnheer Geurtseno 
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Dat is een heel lange, zo lang dat ik geneigd ben voor kennisgeving aan te nem:mo 

Ik denk dat ik als uw voorzitter noet voorstellen om deze notie voor kennisgeving 

aan te naren dat wil zeggen in bijzondere aandacht van de verkiezingsprogranma

conmissie aan te beveleno 

Mevrouw Busemano 

Ja mijnheer de voorzitter als het niet anders kan dan kennisgeving dan geloof 

ik dat het in ieder geval goed is om dit nee te geven aan de conmissie verkie

zingsprogranmao De naterie staat er helder in en ik geloof dat uit de discussie 

die we net gehad hebben heel duidelijk blijkt dat we juist behoefte eraan 

hebben dat het orgaan wat voorgesteld wordt ook die nedisch ethische richtlijnen 

en problematiek bekijkene Dus ik zou daar graag achter willen staano 

U vraagt stemning11 nee voor kennisgeving aannemeno Goed wenst iemand stemni.ng over 

dat voorstel nee. Dan voor kennisgeving dus bijzondere aandacht van de comnissieo 

Dan krijgen we notie op pagina 2013o 

Mijnheer Geurtseno 

Aanvaarden voorzitter. 

De conmissie zegt aanva.ardeno Wenst iemand Stenming neeo Dan is deze notie aan

vaardo 2014 pagina 2014 de afdeling Enschedeo 

Ik noet u eerlijk zeggen dat dit langzanerhand een m:::>tie lijkt voor het congres 

waar we het specialistencongres waar we het net over haddeno Dat je als algenene 

vergadering over dit soort specifieke zaken eigenlijk geen uitspraak zou noeten 

doeno Maar liever overlaten aan de conmissie waar we het net ·bij de notie van 

den Haag over gehad hebbeno 

Ik zou u willen voorstellen om dat inderdaad te doeno Om bij die notie van den 

Haag bewijst ook wat ik zonet zei de ingewikkeldheid en conplexiteit van het 

prcbleemo Dan n::>g even gaande naar pagina 2015 van de afdeling Ieusdeno 

Ja voorzitter ik denk dat de toelichting op zichzelf al aangeeft dat we deze 

notie bij voorkeur niet zoudennoeten aannemeno Een absoluut afsluiten van de 

rrogelijkheden voor verder onderzoek lijkt ma bepaald niet in het belang noch 

van onze sanenleving noch van europese noch van de nondialeo 
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Voorzitter de bedoeling van de afdeling Leusden ligt hierin besloten dat de 

tekst zoals die is opgenarren in liberaal bestek erg absoluut is. Allerlei zaken 

worden op een hoop gegooid, de goede nEt de slechte, er worden echt uitersten 

genoenrl en de bedoeling is nou juist om te· voorkarren dat die uitersten die na

tuurlijk niet toegelaten neeten worden maar de minder slechte zaken die zou je 

zeker niet neeten uitsluiteno 

Ik denk darres en heren dat ik er ook steeds nEer van overtuigd raak dat we 

feitelijk een hoognodig congresje over dit thema nodig hebbeno 'tib\1 ja 

congresje ik zeg dat zo want dat is heel wato Ik zou u willen voorstellen die 

afdeling van Leusden te behandelen confo:rm diè andere noties die we zonet 

hebben gehad en dit rustig aan de verkiezingsprograrrrca over te lateno Want ook 

hier zitten we met een prablanatiek die we niet even in een paar minuten op een 

zaterdagochtend kunnen oplosseno Dus ik zou u willen voorstellen voor kennisgeving 

naar de verkiezingsprograrrrcacomnissie en overigens neet ik denk ik dat het 

dagelijks bestuur nog maar eens neet nadenken over zo~n congresje op relatief 

korte tennijno Goed danes en heren dan hebben wij die hier ook hoofdstuk 15 

afgehandeld. Het woord is thans aan de fraktievoorzitter uit de tweede kaner 

de heer Voorhoeve die daarom gevraagd heefto 

Dank u zeer mijnheer de voorzittero Dames en heren partijvrienden eeigisteren 

heb ik inderdaad de partijvoorzitter gevraagd of ik vandaag in 5 minuten iets 

over de p::~litieke situatie zou nogen zeggeno Ik had gehoopt vandaag alleen maar 

p::~sitieve dingen te ktmnen nElden over hoe het aan dat binnenhof gaato De IIEnSen 

buiten het binnenhof begrijpen niet waarom daar plotseling onweer uitbrako 

De WD had niet om die donkere wolk gevraagdo Maar zoals nuchtere nederlanders 

meestal doen hebben we ons niet uit ons huis laten lokkeno We hebben gewacht tot 

het over was o Het begon steeds opnieuw gisterenavond weer o Ik hoop dat het nu 

eindelijk overdrijfto De IIEnSen worden het nee zand erovero We hel:i:>en belang

rijke taken te doeno Het regeerakkoord uit te voereno We gaan dus samen net 

de premier weer aan de slago Wij dragen dit kabinet een goed hart toeo 

Ik draag de premier niet na dat hij ongerechtvaardigde woorden tegen de WD 

spreekt en ze niet wil intrekkeno Hij heeft de coalitie sinds 1982 naar mijn 

IIEning goed geleido De gebeurtenissen van de afgelopen dagen veranderen mijn 

oordeel nieto De WD is een regeringsgezinde fraktie en zal dat blijven zolang 
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het regeerakkoord wordt uitgevoerdo Gisterenmiddag brak op een heel ander 

weersfront gelukkig een zonnenstraal door o Erica Terpstra werd in het gelijk 

gesteld door de rechter toen zij bezwaar maakte tegen een lasterlijke 

passage in een weekblado Erica heeft door haar kordate aanpak een voorbeeld 

gesteldo Door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen vind ik. het vandaag niet 

zo gemakkelijk an een erg enthousiast verhaal te houdeno Zeker het gaat goed net 

de WDo De beleidsdicsussies over liberaal bestek tonen dat er een prima 

eensgezinde sfeer in onze partij iso De publieke opriniepeilingen gaan de 

laatste maand anhoogo De ccmnissie Toxopeus is aan de slag. Wij stellen daar 

veel vertrouwen Ï.!lo Het gaat goed net de partij-organisatieo Gisteren was de 

WD 2e karrerfraktie in de kanercentrale Den belder voor een werkbezoeko Wij 

zagen weer hoe intensief de partij in alle geledingen net liberaal beleid 

bezig iso De tweede kamerfraktie hoopt het karende jaar een aantal kanercen

trales aan te doen om overal te luisteren naar de problenen die de p::>litiek 

noet oplosseno Mijnheer de voorzitter misschien mag ik ook enkele woorden aan 

de volksgezondheid wijdeno In de partij wil nen weten wat er net het Dekkerplan 

gaat gebeureno De fraktie volgt de uitvoering van dat plano Kritische De voor

stellen van het kabinet betekenen een orrwenteling van het volksgezondheidsstelsel 

Dat raakt alle 14 miljoen nederlanderse Dat kan dus alleen stap voor stap, 

Er mag net die volksgezondheid niets mis gaano Er is in het parletrent geen 

overeenstamring over het einàm::xlel van de veranderingene De partij van de arbeid 

wil een volksverzekering net premies die voor 90% afhangen van het inkomene 

Dat wordt dan een soort tweede inkomstenbelasting e De volksgezondheid zou daar 

niet beter van wordene De WD wil een gerrengd stelsel waarin de premie voor niet 

neer dan zo 0n 70% afhangt van het inkonene Door de resterende nominale premie 

dus een guldensbedrag dat niet van het inkanen afhangt worden verzekeraars en 

verzekerden gestimuleerd om de premiekosten zo laag nogelijk te houden en de 

zorg doelmatiger te makene De WD wil die inkonenseffecten opvangen net lasten

verlichting en waar nodig net andere middeleno We noeten letten op de p::>sitie 

van allenstaanden, anbtenaren en gezinnen net kinderene Volgende week vindt 

in het parlenent de derde ronde van dit debat plaatse De WDfraktie noet zich 

as dinsdag nog op onze lijn beradeno Ik denk dat de coalitiepartners samen tussen 

nu en 1990 een klein stapje in de richting van stelselveroetering kunnen zetteno 

Dat stapje bestaat uit een kleine nominale premie en een bescheiden uitbreiding 

van de werking van de algenene wet bijzondere ziektekostene De WD heeft daar een 

aantal voo:rwaarden voor gefonnuleerd in het debat deze week en het kabinet bleek 

daaraan te willen voldoeno Alle verdere stappen zullen wij steeds onbevangen 

en op hunneritus blijven beoordeleno 
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Wij zullen ons niet in een richting laten dUNen die wij niet verantwcx:>rd vindeno 

Als het te ver in de richting van een volksverzekering gaat en de kosten dreigen 

te stijgen door afwenteling krijgen de :rrensen in de jaren 90 een dubbele rekening 

gepresenteerd door een te dwr en niet doelroa.tig stelsel mat te hoge inkorrens

afhankelijke premies. De uiteindelijke richting van deze hervonning van de volks

gezondheid zal verder bij de kabinetsforrratie 1990 goed geregeld rroeten wordeno 

Alleen een zorgstelsel dat kwaliteit en doelroa.tigheid stilruleert zal het rrogelijk 

maken de kosten van de vergrijzing op te vangeno 

Volgende week praten wij in de tweede kaxrer ook over de collegegelden" 

In plaats van de zeer forse verhoging na het zesde studiejaar die minister 

Deetman voorstelde zal de VVD sareen mat de CDAfraktie een andere invulling 

maken" Dat is bereikt door constructief overleg mat het cm en minister Deetnano 

Zo zullen we doorgaan in deze coalitie" Steeds als wordt geprobeerd om de VVD 

tot bijwagen te maken zal man marken dat VVDers niet volgzaam maar richtinggevend 

zijno Zelfstandige mansen die rustig en zonder andere te kwetsen hun eigen weg 

gaan, de weg naar een liberale sarrenleving" Dank u zeer" 

Dank u wel mijnheer Voorhoeveo U begrijpt uit het applaus dat de algenene verga

dering vol vertrouwen is om datgene wat de fraktie de volgende week allanaal 

gaat doen en naar ik aanneem ook in datgene wat de fraktie in de daarop volgende 

weken zal doeno Laat ik inderdaad nog eens even beklemtonen ik zou dat ook van de 

zijde van het hoofdbestwr nog eens even heel duidelijk willen zeggen dat de 

VVD alleen maar een troUNe coalitiepartner wil zijn die echt van maning is dat 

gezanenlijk die eerstkonende jaren m:Jeten worden doorgebracht dat er veel 

preblaren zijn die nog om een oplossing vragen en dat een gezarrenlijk optreden 

uit een oogpunt vanuit een invalshoek van wederzijds vertrouwendaaibij voor wat :b!l 

betreft de VVDzeker aan de orde zal zijn" Dank u wel voor uw woordeno 

Danes en heren wij lopen nu 25 minuten op het tijdschema voor wat rnavrouw Tangel 

voor mij had klaar gemaakt. Dat is geweldig. Wij rroeten om een uur uit deze zaal 

zijn onrlat zoals ik gezegd heb in de middag op een andere plaats wordt vergaderd 

dat is dus in studio 1 het trapje af" U weet ik heb dat al een aantal nalen 

gezegd dat ik daar vanmiddag niet bij zal zijn" Ik ben ervan overtuigd dat 

de dan fungerend voorzitter de heer <l:>stelten op gepaste wijze de corcmissie 

liberaal bestek namens u zal bedanken" Ook het stenbureau zal bedanken en ook 

u allen zal bedanken naar ik wou daarop vooruitlopend toch een enkel woord 

zeggen" Ik heb meerdere nalen betoogd .dat ik grote waardering heb voor datgene 

wat de corcmissie liberaal bestek heeft gedaan~ Ze hebben zonder een erg duide

lijke opdracht in feite alleen naar wat vage opdracht een stuk geproduceerd 

Ze hebben daaibij hun nek uitgestokeno 
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Er zijn velen ook in de media over hen heen gevallene Ik denk dat ik wil dat 

toch nogmaals benadrukken het feit dat zij dit hebben willen doen van bijzonder 

grote betekenis is geweesto Ook wanneer ik door het land trek en ik bezoek 

zo een enkele afdeling dan kan ik niets anders doe dan constateren dat de WO 

volop in discussie is en dat het discussiestuk liberaal bestek daal::bij zeer 

bevruchtend heeft gewerkta tbgmaals ik wil dat heel uidrukkelijk zeggen daarvoor 

dient de conmissie liberaal bestek ons aller waardering dat zij dit hebben durven 

doen a 

En dan darres en heren rest mij nog een woord of slechts enkele woorden nanelijk 

dat ik en in Veldhoven gedurende twee dagen en hier in Ede gisterenavond en 

vandaag het een bijzonder groot genoegen heb gevonden om uw algemene vergadering 

te rrogen voorzitteno Ik vond die discussies bijzonder prettigo Er werd inhoude

lijk goed gediscussieerdo U was een duidelijk grote betrokkenheid bij de discussie 

en bij het ondel:Werp waar het over gingo tbgmaals ik heb het bijzonder prettig ge

vonden an deze algemme vergadering trouwens ook de vorige te hebben rrogen voor

zitten en ik wens u dan daarvoor hartelijk dank te zeggeno Ik~ u verder een 

goede middag toe en een prettig weekendo Dank u weL 

KWart voor twee in studio 1 o 

De vergadering is heropendo Aan de orde is hoofdstuk 16 cultuurbeleido Ik nag u 

venlijzen naar blz 2021 en volgende eerste notie die aan de orde is is die van 

den Bosch 2277 blz 2021o Ontraden stelt de canmissie vooro h-t woord is aan de 

heer Geurtseno 

Voorzitter ik wist eigenlijk niet precies hoe ik net deze notie uit de voeten 

rroesto, ~ kunt hem op .2 Iranieren lezeno Je kunt lezen dat het individu per 

zitplaats gesubsidieerd rroet worden en dus zijn subsidie persoonlijk rroet 

gaan halen waar dan ooko Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat zou een 

administratieve ro~lonp opleverenvan heb ik jou daara Tweede rrogelijkheid 

is het lezen dat in plaats van gezelschappen gebouwen worden gesubsidieerde Ik 

vrees dat als we dat doen de rrogelijkheid an de verscheidenheid in het culturele 

aanbod te st:i.muleren vanuit de overheid te ontbrekeno Daarom denk ik dat het 

niet verstandig zou zijn an deze notie aan te nemeno 

Dank u wel mijnheer Geurtseno 

Wie nag ik daarover het woord geveno Niemand van u, niemand discussie, geen 

stenming o Dan stant u in met het voorstel deze notie de aanvaarding daarvan te 
ontraden11 

-----~-~·~-------
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Aan de orde 2402 Amsterdam voorstel aanvaardeno iemand discussie. 

Kroezen afdeling us GravenlancL Mijnheer de voorzitter ik begrijp niet hoe 

de conmissie enerzijds deze notie van Amsterdam kan aanbevelen en dan ook nog 

de volgende notie van de afdeling Rotterdam, want die gaan tegen elkaar ino 

Mijn voorkeur gaat heel duidelijk uit naar de notie van Rotterdam. Ik geloof 

niet dat wij Nederland buitenlandse culturennoeten gaan subsidieren en dan 

ondersteuneno De nederlandse overheid doet toch al heel weinig aan cultuur

ondersteuning o Als ik dat vergelijk net wat de alliance francaise voor Frankrijk 

of het Goethe instituut voor Duitsland doet dan blijven we nergenso En dat 

beetje wat v.e er voor over hebben noet in onze eigen cultuur gaan en niet in 

die van andereno 

Dank u wel o Iemand anders nog o 

De heer Geurtseno 

Voorzitter we praten over twee verschillende zakeno Amsterdam en Rotterdam 

kurmen wel degelijk naast elkaar staano Amsterdam vraagt dat er in Nederland ook l:'1 

ruimte dient te zijn voor de culturen van de niet autochtone en van de niet 

nederlanderso Rotterdam zegt dat je op je eigen cultuur zuinig noet zijn en die 

zo breed nogelijk noet bevorderen ook in het buitenlande Ik zie geen tegenspraak 

tussen deze beide noties o 

Rotterdam wil dat ondersteunen en zeggen dat ze in dit geval geen bezwaar heeft 

tegen een amsterdams idee o 

Maar wij wel o 

U kant niet uit Amsterdam en ook niet uit Rotterdam voor u is het makkelijker o 

Wenst iemand nog discussie hierover over notie 240 2 Amsterdamo 

Emrens Bloerrendaal. 

Ik vraag wel sterrming voorzitter o 

Ja dat kon ook, maar die vraag had ik nog niet gesteldo Het ging nog over de 

discussieo Wie nog discussie nieto Stenming heb ik begrepeno 2402 dus voor 

of tegen de notie Amsterdamo Voor rocxl, tegeno Geel voor, tegeno Groen voor, tegen 

Dan is die notie aangen<:m:mo Aan de orde 582 Rotterdame Aanvaarden is voorgesteld. 
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Wenst ianand nog discussie dat is niet het geval o Wenst iemand stemming niet 

dan is de rrotie aanvaa.rdo Rotterdam 583 voostel aanvaardene Wenst iemand discussie 

nietu Starming niet aangenarena 1817 Apeldoorn 2025 de blz aanvaa.rdeno Wenst iemJ1 

discussie niet, stenming nieto Aangenenen 279 Eindhoven en oogeving o Ontraden te 

algemeen a 

De voorzitter van de conmissieo 

lbvendien voorzitter hebben we bij 583 in het eerste streepje al gezegd dat wij 

steun aan scheppende kunstenaars de kwaliteit bepalend dient te zijn nede gerreten 

enzo En ik denk dus dat 297 in het licht van 583 nauwelijks maer bespreking behoef 

Bent u het eens net die stelling en die uitleg dat is het gevalo U wenst geen 

stemning daarovero Dan is het advies van de conmissie overgenorreno 1463 

Bornsterhierna De rrotie aanvaarden wordt voorgesteldo Wenst iemand discussie 

niet, stenmingo Niet dan is die aanvaardo 2180 Harderwijko De conmissie 

Geurtsen, de voorzitter o 

De rrotie gaat uit van een veronderstelde opvatting bij de conmissie bestek dat 

decentralisatie zal dienen plaats te vinden zonder het beschikbaar stellen 

van financiele middeleno Het tegendeel is het geval de conmissie bestek vindt 

dat waar gedecentraliseerd rroet worden de middelen neegegeven rroeten wordeno 

Daarom denk ik dat het uitgangspunt van deze rrotie een onjuist uitgangsprmt iso 

Men adviseert ontradeno 

Ja ik kan rroeilijk ontraden een rrotie die vraagt een duidelijke a.rgurrentatie 

voor het afwijkend beleido Het is geen afwijkend beleido Dus ik acht hem over

bocliga 

Wie wenst daarover het woordo Niemando U kunt instermen net de conclusie van 

de carmissie o Wenst geen stemning daarover o Dan is dat overgenemeno 

Dan kaoon we bij 2024 den Haago Advies is ontradeno De voorzitter van de 

conmissie a 

Uiteraard gaan wij ervan uit voorzitter dat ook de ondernemer rroet kwmen bestaan 

van de inkomsten uit zijn onderneming maar we hebben het hier niet over onder

nerrers we hebben het hier nou eenmaal over cultmn:beleid en kunt en is het 

wat onlogisch als je andere dan kunstenaars hier gaat bespreken. 
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Ja mijnheer de voorzitter ik ~u juist zeggen dat het onlogisch is an dan elders 

niet andere groepen ook op deze manier toe te spreken in de notieo Waarom noeten 

juist kunstenaars een uizondering vorrren en het idee dat we dus net een bepaald 

hoofdstuk bezig zijn dat gaat wat dat betreft wat de logica betreft waarom 

juist zou ik zeggen niet opo 

Ik denk dat het hier op zijn plaats is oorlat het uitgangspunt van de ccmni.ssie 

is dat je kunstenaars niet in het leven en aan het werk noet houden door ze 

te subsidieren. Maar dat je noet stimuleren dan een kunstenaar van zijn werk 

kan leveno Daarom lag het op zijn plaats om hier op deze plaats er iets over te 

zeggeno 

Maar nogmaals mijnheer de voorzitter dat geldt voor alle groepen die zich 

eigenlijk zelf niet kunnen onderlloudeno 

Maar natuurlijk als u een aantal andere passages in het bestek nog eens doorleest 

bijvoorbeeld in het hoofdstuk groei en werk dan vindt u ook daar dat het beleid 

erop gericht noet zijn dat de mensen voor zichzelf kunnen zorgen en dat ze niet 

noeten worden gesubsidieerd an andere wijze ondersteunde 

Ja ik neen toch dat het hier heel erg specifiek naar voren gehaald is en wij 

virrlen dus dat dat niet noodzakelijk iso 

Voorzitter een kunstenaar kan wel degelijk van zijn werk leven als hij n.anel.ijk 

werk levert wat voldoende aftrek vindto En dat geldt voor ongeveer iedere 

beroep in deze samenleving o Bij gevolg zal de kareercentrale den Helder als 

het tot stemnen aankomt voor deze notie stercrceno 

Dat is helder naar zover zijn we nog niet. 

Mevrouw Meulanans van de conmissie cultuur o 

Ik denk dat het juist is an voor kunstenaars hier wel een uitzondering te rnaken 

oorlat tot voor kort veel kunstenaars afhankelijk waren van de BKRregeling o 

Die is afgeschaft en er dus nu een heel nieuwe situatie ontstaato En dat geldt 

voor meerdere ondernemers. Dus het is gs-loon een heel andere situatieo Ik denk 

dat je daar wat aan doen noet voor de toekomsto 
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Ik heb daar niks aan toe te voegen VCXJrzittero 
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Wenst u nog neer discussie over dit punto Dat is niet het geval dan zou ik 

willen VCXJrstèllen an de notie in stemning te brengen als u dat wensto 

Dat is het geval dat had ik al begrepen en verwacht u stelt mij niet teleuro 

Dan is het dus de notie VCXJr of tegen rcx:x:l 11 ·VCXJr, tegeno Geel VCXJr, tegeno 

Groen VCXJr, tegen. Deze notie is verworpene 

535 Rheden Roosendaal VCXJrstel ontradeno 

Geurtseno 

Voorzitter op zichzelf lijkt het erg sympathiek om cultuur te spreiden naar de 

provincie toe met het oog op de beschikbare middelen denk ik toch dat we 

het verstand noeten o};brengen om te constateren dat met concentratie het cultuur 

beleid niet verloren hoeft te gaan maar de efficiency wel woerdt bevorderde 

Dank u welo Wie wil daarover nog het woordo Nienand van Uo Wenst u stemningo 

Niet u kunt instemren met het voorstel van de conmissie aldus beslotene 

728 Almelo blz 2031 voorstel cammissie overbodige 

Geurtsen a 

Hetnederlands is in de EEG een gelijkwaardige taaL Soms ben ik geneigd te 

zeggen helaas maar dat mag je nieto Het aantal talen zou daar best beperktnogen 

wordene 

Mag ik vragen discussieo Er wordt in de zaal nee geschud maar men wenst toch 

niet het woordo Geen discussieo Wenst u stemn:ing~ Niet dan is dat aldus beslotene 

1462 Bornsterhierna Voorstel aanvaardene ianand daarover discussieo Nieto Stenming 

nieto Beslotene 1799 van de ccmnissie belastingen. +oorstel ontradeno 

De VCXJrzitter van de cammissieo 

Ontraden duidelijk op zakelijke grondene Dat neemt niet weg VCXJrzitter dat je de 

wens toch wel mag uitsprekeno Ik zie de realisatie ook nog niet 1-2-3 gebeurene 

Maar aangezien ik de nogelijkheid toch zou willen openhouden dat iedere 

realisatie zou kunnen plaats vinden zou ik de uitspraak wel willen doeno 

Dus ontraden de notie o 
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Wie van u daarover nog het woordo Niemando U kunt instermen rret het advies en 

de toelichting van de voorzitter van de oonroissie. Geen stemning, dan is dat 

aldus besloteno 1692 Schagen ontradeno 

Ontraden orcdat een cultuurgoed rreer dan een louter economische benadering 

vraagto Wie van u daarover het woordo Niemando Stenming niet. U kunt inst.ermeno 

1805 op blz 2035 Loenen-Vreeland ontradeno 

Mijnheer Geurtseno 

In de toelichting voorzitter staat dat het gaat om een te veiWaarlozen percen

tage van de fotokopiën die besteed worden aan illegale reprodukties o U hebt 

onlangs in de krant kurmen lezen ik denk een week of 3-4 geleden van een niet 

onaanzienlijke vordering die juist uit deze hoofde bestaat van de kant van de 

auteursrecht hebbende uitgevers gaat het hierom op de universiteiteno Die kennis 

ou.z.iillen naren van de hoeveelheden fotokopiën die daar gemaakt worden die zal 

denk ik onderschrijven dat we niet över een te verw.aarlozen percentage sprek.eno 

Wat wel te verwaarlozen is is als de gedachte zou worden gerealiseerd is het 

bedragje dat nodig zou zijn om de hele administratieve rampslorrp die er vandaag 

bestaat rond de inning van de rechten opzij te zetten dooe een heel sinpel 

heffingssysteem dat je niet eens in centen kunt uitdrukken per papiero 

Dank u wel mijnheer Geurtseno U wenst het woord gaat uw gango 

lk wou er even op wijzen dat er op onze zaak ook heel wat gefotokopieerd wordt 

en ik ril bij het idee dat als bij onze zaak en bij al die andere finlla 0 s 

waar fotokopieerapparaten staan dat ze daar op een of ander ingewikkelde manier 

centjes gaan zitten vangeno lk vraag rre af hoe dat zal rroeteno 

Helenaal niet ingewikkeldo U betaalt die centjes nee als u de papieren aanschafto 

Op mijn zaak wordt ook veel gefotkopieerd en ik noet eerlijk bekennen ook weleens 

van spul dat auteursrechterlijke Jaesk..,~scherm:l iso 

Nou bij ons nieto 

Nou ook bij u vast welo 

Misschien toch goed om dat naandag eens even te vrageno 
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Voorzitter ik vind het prachtig om te zeggen dat wij dat dan gaan betalen via het 

papier oM caar ik wijs er alleen op dat er steeds m:er kopieerapparaten zijn 

waar je net gewoon papier op kunt kopieren en dan is een heffing op papier 

dus volstrekt ondoel.natig en dan zul je misschien als dat zich doorzet xooeten 

switchen naar het apparaat zelf o 

, Rfecies maar het prc:bleern is dat de apparaten ook niet stilstaan en dan neet 

u ook een heffing gaan doen op scanning-apparatuur en ik denk dat we langzaam 

maar zeker dan bezig zijn achter de technische ontwikkelingen aan te renneno 

Er zijn op een goed m::m:mt situaties waarin je maar neet berusten in het 

feit dat de technologische rrogelijkheden sneller gaan dan onze nogelijkheden om 

er belasting op te heffeno De ben er als liberaal niet ongelukkig nee o 

Geurtsen nog o 

Dat kan ik ne leverrlig voorstellen want ik wou dat dat voor alle belastingen 

gold maar dat is vers 2 o 

De denk dat we toch iets te makkelijk aankijken tegen het systeem zoals het 

vandaag werkto De auteurswet geeft recht op vergbeding o Daarvoor hebben we 

een conmissie net een controle-apparaat van heb ik hou daar om te kijken 

hoeveel er door universiteiten scholen en weet ik wat allemaal neet worden 

afgedrageno Als we via de prijs van het papier centraal bij de leveranciers 

van het papier of door de prijs van het apparaat bij de leverancier van het 

apparaat die bedragenkurmen innen zijn we van een massa administratieve 

ronpslonp afo Dat is de achterliggende gedachteo 

Van Poppel Gilze-Rijeno 

lk zou er de vergadering op willen wijzen dat een heleboel infonnatiedragers 

zoals papier disquettes en barrljes dat er ook infornatie op komt waarop geen 

auteursrechten berusteno Eigen infornatieo Bovendien staat er in nederlandook 

een vrijheid van nieuwsgaring o Er is een wet openbaameid bestuur een heleboel 

infcornatie is gewoon voor iedereen toegankelijk en beschikbaar o En nu wordt als 

nen dit zou accepteren dan gaat nen ervan uit dat juist alle infornatie dat er 

auteursrechten op zoooen rustenen dat is niet best denk iko 

De dacht dat de conmissie Geurtsen een duidelijk standpunt heeft ingenonen. 

Wenst de heer Geurtsen dat nog een keer kort en bindig sareen te vatteno 
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Misschien mag ik nog iets toevoegene Fen van de wezenlijke elerrenten van de 

auteurswet is dat de auteur zelf bepaalt of zijn werk wordt openbaar gemaakt en 

verveelvuldigde En al die maatregelen die in discussie zijn om dan via 

hardware enzOJ.teer een heffing binnen te halen die leiden ertoe dat je absoluut 

niet weet aan wie dat geld noet toekonen en dat is in strijd met het wezen van 

de auteurswete 

De heer Geurtsene 

Wie het toekant zegt juist de auteurswet en dat is niet alleen de auteur dat 

is bijvoorbeeld ook de uitgever e Ook die heeft rechtene Dat klopte 

Dat klopt maar dan zit je precies met hetzelfde probleeme De rechthebbende 

volgens de auteurswet zijn absoluut niet meer op te sp:>ren wanneer je 

gewoon maar op een fotokopieerapparaat een heffing legt en dan komt dat 

ergens in een fondse Ja wat noet je dan àoen9 

Dat is vandaag het gevolg o Het komt vairlaag in een fonds en het wordt vandaag 

verdeeld overeenkomstig binnen de conmissie gemaakte afsprakene Iets anders 

is er nieto Natuurlijk is het ook de oommissie bekend dat er veel niet 

auteursrechten hesehemd wordt gekopieerde Het enige wat wij zeggen is waarom 

al die administratieve ranpslonp voor een deel als je het eenvoudiger kunt 

doen door over het geheel net een zeer gering berlrag ik denk dat het over 

hondersten van centen praten overigens met een zeer gering berlrag kunt volstaane 

En dan neem je het feit dat je niet recht in de leer bent op de koop toee 

Sans is het nuttiger om efficient te zijn dan principieelo 

We sluiten de discussie nu afe 

Ik zou graag aan de heer Geurtsen nog vragen hoe hij in dat verband 1992 

ziet wanneer het probleemloze nogelijk is om papier over de grenzen vandaan te 

halen waar geen rechten geheven wordene 

Ik constateer dat het vand-ag al probleemloos nogelijk is an allerlei soorten 

papier te kopiereno Ik constateer tegelijkertijd dat nergens zo'n grote handel 

in bestaat als in het zogenaamie fotokopieerpapier o 

Discussie is afgesloteno Wenst iemand stenroingo Ja. Dan is in stenming nu notie 

1805 van Loenen en Vreeland blz 2035 voor of tegen die notiee Rood voor, tegeno 

Geel voor, tegeno Groen voor 17 tegeno 

---------- ----
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De stem:x:>mnissie beraadt zich. We gaan door de uitslag zal zo bekend gemaakt 

wordeno Aan de orde toegevoegde notie 2000 of op blz 2052 numrer 180 van de 

ccmn:issie cultuur. 

De heer Geurtseno 

Voorzitter ik zou u willen voorstellen deze notie voor kennisgeving nee te nenen 

opdat de ccmnissie verkiezingsprogramna net de inh.oud daarvan rekening kan houdeno 

Dank u welo Kan de ccmnissie cultuur daarnee instenm:mo Ja dat is het gevalo 

Wil iemand nog het woordo Niemando Wenst iemand stemning daarover. Dan is dat 

besloteno Aan de orde blz 2064 Heilooo 

De heer Geurtseno 

Voorzitter we hebben de zin laten staan dat het kunstenaars ganakkelijker gemaakt 

rroet worden te leven van hun artistieke produktieo Daarop volgt de zin hiertoe 

rroeten de burgers worden gestimuleerd zich het eigendom van artistieke produkten 

te ve:rwerveno Ik zou niet weten hoe je anders een kunstenaar rrogelijk rroet 

naken om van hun artistieke produktie te leven en daaran heb ik er bezwaar 

tegen om deze zin te schrappen en rroet ik de notie dus ontradeno 

Ja dank u wel o Mag ik vragen 

Meijero 

Voorzitter ik zou eventueel die zin best wel willen laten staan maar dan wil ik 

wel weten wie door wie en net welke middelen gestimuleerd rroet wordeno 

Geurtseno 

Dat zal allereerst liggen op de ~ van de kunstenaars zelf o Die zullen door 

hun produktie en door het bekendheid geven aan hun produkten en door de aard 

en de kwaliteit van hun produkten de orrrzet daarvan rroeten stirnulereno 

Dat is punt eeno Ten tweede als er net nane in de beginperiode een stimulans 

vanuit de sanenleving nodig zou zijn dan zou maar dan krijg ik de belansting

ccmnissie gelijk tegen ne dan zou je misschien aan een fiscale stimulans kunnen 

denkeno Maar gegeven het feit dat we denken aan vereenvoudiging van het belasting 

stelsel en niet aan het ingewikkelder naken daarvan denk ik dat die laatste 

gedachte geen kans maakto 

Voorzitter gehoord het eerste deel van de toelichting van mijnheer Geurtsen 

ben ik het helemaal net hem eenso 
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Wenst iemand nog verder discussie over deze notieo Nianand dan kunt u instenmen 

net het advies ontraden van de corrmissieo Dat is het geval dan is dat besloteno 

Ik kan u meedelen de uitslag van de stenmingnotie 1805 I.oenen Vrrelarrl die 

is aangencm:m net 341 stenm:m voor en 316 tegeno En tot die conclusie was 

u zelf ook al gekameno Blz 2 

Mijnheer de voorzitter zouden de punten 2048 en 2044 ook in beharrleling kunnen 

kaneno 

Blz 2048 zei u en welke notie welk nl.liii'Ier 294o We gaan nu naar blz 2047 de 

notie 293 van Geldropo Voorstel aanvaardene iemand discussie daarovero Niemando 

Stenming nieto Dan is dat aldus besloteno 2048 294 ook van Geldrop heer 

Geurtsen a 

Mag ik van de afdeling Geldrop een verduidelijking hebben van de betekenis van 

het woord waardooro Ik lees hem zo dat Geldrop zegt de nederlandse taal is 

het belangrijkste middel an de nederlandse cultuur in het kader van aoSo 

europialisering herkenbaar te laten blijveno Ik denk dat het dan wat eenzijdig 

benaderd iso Er zijn neer middelen dan alleen nederlandse taal en ik zou niet 

durven uitspreken dat de nederlandse taal van al die middelen uitgerekend het 

belangrijkste middel iso 

Mijnheer de voorzitter-norenvliet-het is niet Geldrop het is de ondercentrale 

Eindhoven, rraar dat maakt weinig verschil en dat geeft ook niet hooro 

Wij stellen juist dat het een van de cultuurdragers is te:rwijl wij uit 

liberaal bestek gelezen hebben dat het de belangrijkste zou zijno U vroeg een 

uitleg voor het woord waardooro Daar overvaltune eigenlijk wel neeo 

Ik wou hem toch nu behandelen graag o 

Uiteraard ter zaako Kijk taal dat is de nanier waarop of de enige nanier behalve 

als je net gebaren iets doet waarop mensen net elkaar corrmunicereno En vandaar 

dat wij gezegd hebben dat die nederlandse taal een van de belangrijkste cultuur

dragers is en dat de nederlandse cultuur daardoor in de europeanisering herkenbaar 

noet blijven en nou denk ik dat bij het sarrenstellen van de zin het woord daardoor 

wat ik net zei verschenen is als het woord waardoor o Maar ik kan op dit :m::::.rcv:nt 

nou niet zonn ontzettend verschil daarin zieno 

Met deze uitleg aanvaardeno 
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Kunt u instemtEn dat is het geval o U wenst geen stemning dan is dat besloteno 

2044 op verzoeke 2044 n\.liiil'er 1943e Dat is de afdeling Heemstede. 

De heer Geurtseno 

Lijkt mij een goede gedachte, aanvaardene 

Wenst iemand discussie, stemningo Dan is dat beslotene Ik dacht dat hcx:>fdstuk. 

16 nu is behandeldo Dan konen we bij hcx:>fdstuk. 17 de nediao Vanaf blz 2089 

en volgendeo Aan de orde allerleerst bladzijde 2091 nUIIIIer 2570 afdeling 

Neerrijneno Ontraden. 

De heer Geurtseno 

Vcx:>rzitter warmeer je in een dual bestel aan de pulbieke poot concessies wilt 

verlenen en je wilt dan cx:>lc nog ilà.gaan in welke mate je over de verschillende 

stromingen de beschikbare tijd noet worden verdeeld dan denk ik dat je auto

matisch in het systeem van omroepverkiezingen terecht komto Je kunt natuurlijk 

cx:>k net NI:ro-enquettes werken enzo maar dan lijkt rre verkiezingen toch een zorg

vuldige graadneter dan enquettes o 

Dank U welo Wenst iemand het WCX>rd daartoee 

neijero 

Ik ben het net mijnheer Geurtsen eens dat als je inderdaad groeperingen 

of zendtijd over groeperingen noet gaan verdelen dat je een instruirent noet 

hebben waaroij je dat doeto Totnutoe is het zo dat een omroep zijn aanhang 

nocht aantonen middels ledeno Er zijn -ok best andere nogelijkhed.en waardcx:>r 

je een aanvragen van een zendmachtiging kunt laten -antonen dat .hij een bepaalde 

groep van de bevolking of een bepaald aantal nederlanders vertegenwoordigto 

Ik denk dat verkiezingen een uiter.mate omslachtige en bovendien nogal kostbaar 

systeem iso Dat dan venmedelijk ten laste van de omroepgelden zal noeten worden 

gefinancierd en die cmroepgelden zie ik veel liever ten goede karen aan 

progranma u s in plaats van technische zaken als verkiezingeno 

Dank u welo De heer Torenvliet maar eerst even en dan de conmissieo 

Mag ik een klein beetje aansluiten op wat daarnet gezegd werdo Ik heb het idee 

dat omroepverkiezingen alleen maar denocratisch lijkto Op het ogenblik kan rren 

lid zijn van de omroep en rren kan cx:>k tientjeslid zijno En je zou dus in 

principe van alle omroepen lid kunnen zijno 
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Maar je mag maar op een cmroep st:.emren straks neem ik aana Daarnaast vraag 

ik ne af hoe mensen er werkelijk zullen stermen en of het misschien niet noge

lijk is dat er een andere anroep uit de bus komt dan wij op het ogenblik 

hopen dat het zal gebeuren als die verkiezingen eemnaal geweest zijna Maar 

als goed liberaal mag dat natuurlijk geen bezwaar zijno 

In ieder geval als er gestend wordt zal ik hiertegen zijno 

Mijnheer Geurtseno 

Voorzitter als je kijkt naar het systeem zoals het vandaag werkt dan kun je 

ook noeilijk volhouden dat het lidmaatschap van een omroepvereniging een bewuste 

keus voor zöan anroepvereniging net zich neebrengto Het is vaak rreer het 

geabonneerd zijn op het programnablad dan de bewuste keus voor die vereniging a 

Als u trouwens de ledenwerfsp;:>tjes nog weleens volgt dan weet u dat niet gead

verteerd wordt net het lidmaatschap, maàr net het dikste het rreest volledige 

het rreest overzichtelijke het meest kleurrijke· en gaat u maar door progranma

blad dat bovendien de eerstkooerrle 13 weken of tot 1 januari of tot ·1 augustus 

voor maar tien of 25 gulden verkrijgbaar iso Zo ~kt het vandaaga Dat is denk 

ik niet het rreest denocratische systean dat je kunt bedenkeno Ik denk dat cmroep

verkiezingen dan toch nog iets denocratischer ~kena Of dat veel geld zal neeten 

kosten ja of nee hangt ervan af of je separaat houdt of geconbineerd net arrlere 

verkiezingeno Misschien dat dan de minister van binnenlandse zaken kans ziet om 

een stukje omroepgelden naar zijn begroting toe te sluizeno En niet terugge

floten te wordeno Dat die verkiezingen niet al teveel belangstelling te zien zul

len geven dat daarvan ook ik overtuigde Ik denk dat dat voor de mate waarin 

omroepen in dit land zichzelf belangrijk achten een heilzarre uitwerking zou kunnen 

hebbene Daaran voorzitter blijf ik toch maar voor die anroepverkiezingen en 

ontr-ad ik deze notieo 

Mevrouw Korthuis e 

Ja voorzitter we hebben als Rotterdam gevraagd toe te voegen notie 2105 dat is 

een vrij lange notie, maar daarin wordt het middel anroepverkiezingen in het een 

na laatste gedachtestreepje wat staat onder toelichting maar een onderdeel is 

van de notie cmroepverkiezingen naast nog een aantal andere factoren genoenrl om 

te kijken of een zendgemachtigde een aanvraag toegewezen krijgto Dus misschien 

is het nogelijk dat de notie op blz 2091 in behandeling wordt genaren bij de notie 

van 2105e Want dan is het iets minder strikt wat de anroepverkiezingen betrefto 

Dan wordt er gesproken over een van de middelen en niet alleen het middele 

u zei 2105o De heer Geurtseno 
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Ja het is daar wel een heel pakket van voorstelleno Ik noet u zeggen dat 584 

ondanks dat hele pakket bij mij op minder weerstanden stuit dan 2570 op 

2091 0 

Kijk dat is dus de suggestie van nevrouw Korthuis wil de voorzitter overneneno 

Voorzitter van de carmissie om het daar aan de orde te stellen en het dan in 

dat breder verband nee te naren en daar dan een uitspraak te vrageno 

Ik vind het janroer want ik vind het idee van artroepverkiezingen juist heel goedo 

Het zou best wel goedkoop kunnen als je datwant wij weten ons wel te vinden bij 

toesturen van de acceptgiro voor de artroeibijdrage en dan zou je er neteen ook 

een stenbiljet van kurmen makeno Ik zou graag dit punt toch in stenroing gebracht 

willen hebbeno 

Wilt u apart dus de notie 2570 in stenming brengeno Dan doen wij dat nuo 

De heer Kleino 

Nou naar aanleiding van in tweede instantie wel of geen omroepverkiezingen wil 

ik graag toch naar de heer Geurtsen toe dat ik zeker in het perspectief van 

een duaal bestel het een zeer slechte zaak zou vinden om over te gaan tot 

anroepverkiezingen. Ten eerste gaat het daanree om dat juist alleen de publieks

anroepen daar zouden verkiezingen voor noeten geldeno Gaat het daaDtee om dat juis 

die publieksanroepen daar zouden verkiezingen voor noeten gelden en dus de 

conrrerciele anroepen dan wel de artroepen die daar voor kiezen op dit rrorcent en 

dan denk ik bijvoorbeeld aan de A'!Vanroepen die vallen daar dus buiteno Ik denk 

dus dat een heel gekke situatie zou worden wanneer dus het hele nederlandse 

volk voor een gedeelte van de anroepen narrelijk dat ene net van die publieke 

artroepen een stem noeten gaan uitbrengeno Ik zou niet weten noet ik nou gaan 

kiezen voor de~ of voor de VAFA.o Mijn keuze is voor geen van beideno Ik 

denk dat het veel verstandiger is om het aan het huidige systeem te relateren 

Iléiiielijk het ledenaantal en wanneer u zegt dat het wellicht wat onvolkomen-

heden heeft in verl>and net het produkt omroei;blad dan is het veel beter om te 

denken over een splitsing van het anroe!Dlad en het liàmaatschapo Dat is een 

andere discussie. 

Dank u welo Mijnheer Geurtsen nog behoefte om hierop in te gaano Niet dan geen 

discussie neer over 2570 is de wens uitgesproken om deze notie in stenming 

te brengen. Dat gaat nu gebeureno Voor of tegen de notie 2570 van de afdeling 

Neerrijneno 

----~~---~ 
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De IrDtie is aangenemmo Dan gaan we over naar 2399 Amsterdam ontraden advieso 

De heer Geurtseno 

We hebben de notievering schriftelijk gegeven voorzitter o Ontraden oorlat we 

op het gebied van de FM nog altijd etherschaarste hebbeno Ontraden oorlat als 

je op de kabel doet wat de IrDtie vraagt je daardoor toch -wel een erg sterke 

verwatering van de reelarre en sponsorgelden zal gaan krijgeno 

Dank u -weL iemand het woord erover niet. Stenming nieto U kunt instelmeno 

Beslotene 1792 bellevoetsluis ontraden de heer Geurtseno 

niet voor wat de inhoud betreft ontraden uiteraarde Natum:lijk rroet je taal 

verruwing in kinderprogranma 1 s het liefst tegen gaano Maar dat is geen uitspraak 

die een politieke partij IrDet doen dat is een· uitspraak van leden van anroep

verenigingen rroeten doen in de richting van htm omroepvereniging o Kan natuurlijk 

niet de bedoeling zijn dat wij dé inhoud van de progranma 1 s gaan. bepa.leno 

Terecht geeft de wet voor wat de inrichting van de progranma u s betreft 

de anroepverenigingen volstrekt de vrijheido. bet ligt aan de leden van de vereni

ging om ervoor te zorgen dat hun vereniging datgene doet wat ook IrDreel aan

vaardbaar iso Gelet op die uitleg van het advies kunt u daal::nee instermeno 

iemand het woord nog o Niet. Stenming niet dan is dat besloten a 1214 reiderdorp 

blz 2094 ontraden de heer Geurtsen a Oirlat het niet gaat cm het ·financieren van 

de podi~ en theaterproduktles als zodanig maar om het financieren van de 

uitzending van die produktieso En daarom is het terecht dat daar omroepgelden 

voor gebruikt wordeno 

iemand daarover het WOOrdo Niemando Iemand Stenming nieto Beslotene 

299 Eindhoven en engeving ontradeno Mijnheer Geurtsen oorlat wij liever niet zien 

dat de overheid nog meer vingers in· de pap heeft dan vandaag het geval is o 

Iemand het woordo 

'lbrenvlieto 

Ik denk dat het idee leeft wat dus net geopperd wordt en de klemtoon die je in 

de zin legto Het gaat niet cm een algemane zender maar het gaat om een algenene 

zender o En ik denk trouwens als -we het nou maar dit was geloof ik al op:reschreven 

voordat het zover waso Als -we nu kijken naar Nederland 3 dan gaat dat toch redelij 

aardig die richting uit net de IDso 
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Die daar alleen op zit en een vrij grote aandeel in die zender heefto De bedoeling 

althans van de ondercentrale Eindhoven is om een zender te maken te hebben dan 

desnoods onder toezicht van de rijksoverheid waar alle rrogelijke zendgemachtigden 

die no:rmaal niet op een zender komen of alleen daarop laten we zeggen gezet 

kunnen worden dat die daar verzaneld kl.mnen worden en de andere twee, 1, 2, 

tien of weet ik hoeveel die kunnen dan voor de andere zendgemachtigden gebruikt 

wordeno Dus ik heb het idee· het ligt aan de klemtcx>no 

Niet geheeL het ligt ook aan het tussenzinnetje waar de overheid voorwaarden 

aan kan stelleno Dat is daar stoot ik mij neer aan dan aan de klemtoon op eeno 

Stelt de overheid dan geen voo:rwaarden aan de IDS o 

Aan schooltelevisie nee, g~ enkele. 

Nee dan is het goeclo 

De overheid bepaalt de hoeveelheido 

Ik geloof overigens dat die notie nou niet zo ontzettend veel kwaad kan en 

desnoods schrapt u dan dat ene kleine stukje u maar ik denk dat de 

notie min of neer overbodig geworden is door de invoering van neder land 3 o 

Dus u trekt hem in 0 

Nee want nederland 3 zou dan wel noeten blijven. En ik heb al gehoord van 

politieke partijen die weer ontzettend graag naar andere artroepen willeno 

U mag han intrekken .. 

Dan is dat bij deze gebeurd, geconstateerdo Aan de orde 1201 het groene harto 

Aanvaarden in zijn intensieo Dus als zodanigo iemand daarover het woordo 

Niemando Stenming niet dan is dat besloteno 

1677 0 

Mag ik er misschien nog even bij aanhaken mijn naam is Steins van de afdeling 

Laren, we hebben een notie ingediend onder nurrrter 307 dat is dus niet bij dit 

hoofdstuk geplaatsta Die gaat nog iets verder dan deze situatie in de notie 
die nu aan de orde iso 
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Het is duidelijk dat de oonsunenten van de kabel totnutoe geen stem hebbeno 

Ik denk dat het ronsulteren zoals dat in deze notie van de groene hart is 

aangegeven te weinig iso Ik denk dat wij ernaar neeten streven dat de kabeloonsUil'el 

ten kurmen participeren in het beheer van de kabel o Dat gebeurt op het . ogenblik 

via de gerceenteraad dat heeft allerlei nevenaspecteno Dat is ook een klusje 

wat nen er zo af en toe eens bij doet. Het is iets wat direkt de oonsunent 

raakt en wij zijn ervoor dat dus echt die participatie plaats vindto Dat kan 

gebeuren door een zetel in de direktie of de raad van ccmnissarissen of wat dan 

ook van de fN die de kabel beheerd, maar dat neet denk ik nog verder worden 

doorgetrokken dan de-e notie bepleito 

U spreekt dus over de notie 307 o 

In de toelichting ziet u staan dat 

1156 van de afdeling 

Nee dat is blz 307 en daar wordt in het algereen bepleit om neer participatie 

te laten toepassen van de nederlandsebevolking in haar direkte rakende 

belangen en daar is in de toelichting als voorbeeld ondermeer genoem:l dat . er een 

vereniging van kabeloonsurnenten neet karen en dat de WD die zou neeten stimu

leren. 

Mag ik vragen de heer Geurtsen wat die 

100rzitter het is een algenene notie waarin de participatie van de nederlandse 

bevolking inzake de besluitvonning van haar direkt rakende belangen 'WOrdt bepleit. 

Ik denk terecht en als voorbeeld wordt daar genoem:l het oprichten van vereni

gingen van kabelconsunenten die een plaats binnen de besluitvorming zouden 

neeten krijgen naast andere verenigingeno Ik denk op zichzelf voorzitter daar geer 

enkel bezwaar tegen deze notie te aanvaardeno V\brdt daar in een ruinere oontekst 

gezeto 

Voorzitter ik zou wel willen opnerken dat wij in Nederland een aantal algemene 

oonsunentenorganisaties hebbeno We hebben nog een vereniging van autooollSlllreilten 

en nog een vereniging van harrburgerconsumenten dus ik zou niet weten wat we rret 

een vereniging van kabeloonsumenten zouden neeten. 

Mag ik de besluitvonning zo kortsluiteno Wij hadden al geconstateerd dat de notie 

- I 
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van het groene hart is aanvaard door l.M vergadering. Daarna werd er aarrlacht 

gevraagd en dat is als zodanig besloten daarna is ·er aandacht gevraagd voor een 

bredere contekst en dat is 307 e De voorzitter van de conmissie Geurtsen stemt 

in met deze rrotiee Kan stelt voor an die te aanvaardene Ik vraag of iemand 

daar nog over het woord wil voeren want dan ben ik bereid an dat bij u ter 

besluitvorming voor te leggene Dat is het gevale Geen sterrminge Dan is dat ook 

als zodanig beslotene Dan kom ik bij 1677 W::>udenberg. Voorstel ontradeno 

De heer Geurtseno Allereerst ~rdt gevraagd waarom dag- en nieuwsbladen 

en opinie weekbladen kunstmatig in het leven rroeten ~rden gehoudeno Een 

vraagstelling die eigenlijk niet aan het adres van de camrodssie gericht zou 

rroeten zijno De camrodssie heeft gezegd dat aanvaardbaar is tijdelijke steun

verlening die niet bestaat ~ een volledige verliesc:x:>npmSatie voor overigens 

levensvatbare bladeno Dat is dus niet het kunstmatig in leven houden het 

is het overbruggen van een tijdelijk probleemo 

Dank u wel o Wie van u daar het woordo 

Torenvliete 

Mijnheer de voorzitter ik heb toen gevraagd an toe te voegen 2111 en die gaat 

over hetzelfde prooleem als in de eerste drie regels staat alleen is de 

zin iets anders gezete 2111 nurrner 300 Eindhoven en omstreken. 

Die gaat iets verdero De heer Geurtsen heeft gesproken over tijdelijk en nou is 

er weinig zo eel.Mig als het tijdelijkee Ik zei weinig zo ik zei niet dat alles 

eel.Mig is o Ze hangen dus nal.M samen, 

We kurmen beide noties met elkaar behandelen dus dat in de verdediging dat beide 

kan ~rden beoordeelde 

Geurtsen 

Ja ten aanzien van 1677-op 2097 heb ik dus al gezegd hoe de conmissie erover 

denkto Ten aanzien van 300 op blz 2111 de conmissie bepleit de rrogelijkheid 

van een tijdelijke overbruggingssteun te handhaven en is dus tegen de rrotie 

numner 300. Ontraadt de aanvaarding e 

Wenst iemand het woord over 1677 e De blz 2097 e Niemande Sterrming niete 

Jao U wesnt niet het woord naar wel stemming e 2097 de rrotie 1677A W::>'lrlenberg 

stenminge 

Die hebt u al afgewezen vandaar dat ik op het tweede stuk niet meer ingegaan beno 
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U hoeft niet bang te zijn, naar je kan het altijd voor de zekerheid vrageno 

Geen stenmingwenst u dan is dat als zodanig beslotene 

Dan zou ik gelet op de betrokkenheid qua onderwerp net-een aan de orde willen 

stellen blz of 2111 nunmar 300o Advies van de corrroissie is duidelijk ontradeno 

Iemand daar nog over het woordo Nieto Stemningo De heer Daalderop stemning dan 

wordt er gestarrl over notie 300 blz 21llo Rood voor de notie, tegeno 

Geel voor, tegene Groen voor, tegeno Dank u wel de stem::x::mnissie beraadt zich 

de uitslag wordt u zo rreegedeeld. We gaan naar 210e Capelle Biezelingeo 

230 excuus blz 2098 Capelle Biezelinge ontraden de heer Geurtseno 

Ontraden mijnheer de voorzitter orrdat nog altijd sprake is van een etherschaarste 

en je de verdeling van de schaarse ether noeilijk anders dan via een overheid 

kunt doeno 

Dank u wel iemand daarover het woord nieto Stenming nieto Dan is dat beslotene 

Dan k.cm:m we bij blz 2099 afdeling Strijen advies ontradene De heer Geurtseno 

Ik denk voorzitter dat we hier hetzelfde aan het behandelen zijn als dat we 

op blz 209 5 gedaan hebben net 299 e Ook daar streefden we naar een algenene 

zender en alle overige noeten zich maar bedruipene 

Dank u wel afdeling Strijen kan zich daarin vindene U ook dan is dat als zodanig 

beslotene Ik kan u zeggen dat de notie even kijken dat was de notie Vbudenberg 

1677 nee wacht even 300 op 2111 afdeling Eindhoven en arstreken die is ver

worpen net 292 sterrmen voor en 296 tegeno Dan korren we bij 1461 blz 2100o 

13ornsterhiano Voorstel overl:xxiig de heer Geurtsen. De rrediawet voorziet erin 

dat wie voldoende aanhang verkrijgt voor een landelijke omroep vanuit de 

omroepniddelen wordt gefinancierde En voorzover het gaat om regionaal omroep 

vice regionale omroep voorziet de mediawet in de provinciale financiering door 

middel van de opslag op de omroei;i>ijdrageo Dus wat hier gevraagd wordt staat 

dacht ik al in de wete 

Dank u welo iemand het woord hierover nieto Stenming nieto Beslotene Blz 2101 

nurmer 2400 dacht ik Amsterdame Voorstel aanvaarden. iemand daar het woord 

over e Niete Stenming o 

Nu de verkiezingen weg zijn is deze notie overl::>odig gewordene 
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Akkoord. U kunt instamen net die conclusie. Dan is dat besloten" Dan kc:lren we bij 

een aantal toegevoegde" Blz 2105 afdeling Rotterdam is als zcx:lanig al genoem:L 

De heer Geurtseno 

Aanvaarden voorzitter. 

iemand daarover het woordo Nianarrlo Stenming niet dan is die notie aangenaren.o 

2108 vervolgens Eindhoven en omstreken" De heer Geurtseno 

Aanvaarden. 

iemand van u daarover het woordo Niet dan is dat stemning niet" Dan is dat 

besloten. Er is nog over 307 hebben wij al besloten" Die is al besloten hebben 

we al keurig behandelde Dan is het hcx:>fdstuk 17 behandeld" Gaan we naar hcx:>fdstuk 

18 vanaf we gaan eens een eindje reizeil een goed aantal notieso 

Hoofdstuk 18 buitenlands beleido 

Wij gaan beginnen met blz 2128 notie 2522 de conmissie buitenlandse zaken" 

De heer van Leeuwen. 

Vcx:>rzitter een oprerking vooraf die ik vannorgen cx:>k gemaakt hebt besluitvo:rming 

over Europa 92 heeft plaats gevonden 3 weken nadat wij ons rapp::>rt gepubliceerd 

hebbene Ten aanzien van deze notie is duidelijk dat er afgesproken is dat 

getracht zal worden dit niet als een eindpunt te beschouwen maar tegelijkertijd 

op te laten gaan net die ontwikkeling" Dus ik denk dat er geen bezwaar is 

tegen aanvaarden van deze notieo 

Dank u weL Iemand daarover het woordo ·Niet constateringa Stenming" Ook niet" 

Dan is dat besloten. Aan de orde 2129-2524 notie conmissie buitenlandse zaken" 

Vcx:>rstel aanvaardene \e.IIlëll1d het wcx:>rd nieto Sternning nieto Besloteno 

2526 conmissie buitenlandse zakeno 2130 blze Aanvaardeno semand het woordo 

Niet" Stenming niet. Besloten" Blz 2131 - 2527 nee 87 blz 2131 notie··2527 staat 

er bij mij cx:>k conmissie buitenlandse zakeno Aanvaarden" Wie van u daarover het 

woorde Niet dan is dat besloten" 2000 blz 2132 afdeling Utrecht 2087 voorstel 

ontradeno De heer van Leeuweno 

Ja de notie past niet in de lijn die door het bestek is opgezet" En ik denk dat 

ik vanwege de tijd het daarbij kan lateno 

Dat is helder en vooral duidelijko 
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Mijn naam is van Bràderode afdeling Utrechto Ter toelichting op pagina 37 

van het liberaal bestek wordt ook erkend de ncx::xlzaak tot een heldere voor

lichtinga Haaks daarop staat de conclusie de funktie van het :OCO thans voomij 

zou zijno Kermelijk wil ook het liberaal bestek wel geld voor voorlichting 

uittrekken tenminste dat zegt ze enerzijds. Anderzijds wil ze er kennelijk 

niet aan bestedeno De bedoeling van die notie is aan te geven dat het :OCO 

toch in een behoefte voorziet maar net een toevoeging mits zakelijke en 

objectieve voorlichting wordt gegeveno 

De strekking van datgene wat de ccmnissie liberaal bestek daar gezet heeft 

is dezelfdeo Wij zien :OCO niet als een noodzakelijk middel om het voorlichtings 

beleid op dit terrein gestalte te geveno 

iemand nog het woord hierover o 

Mevrouw Terkurs afdeling Eindhoven lid van de plenaire ccmnissie van de :OCO 

danes en hereno Het :OCO bestaat niet dat is punt 1o In de tweede plaats zou 

ik willen oprerken dat het beeld wat de WD heeft van de :OCO een zeer verouderd 

beeld is o De :OCO heeft in de laatste 8-6-8- jaren een zeer aanzienlijke hervonning 

doorgemaakt en is wel degelijk in staat an een plurifome er wordt door de WD 

altijd gesproken over een evenwichtige voorlichtinga Moet ik altijd wat an lachen 

want d:>jectieve en evenwichtige voorlichting nou die kan je haast niet vindeno 

De N:O geeft de kans tot een plurifome voorlichtinga En is een bijzonder waarde

volle instelling waarvan nu gebleken is in de afgelopen canq:agne noord-zuid 

canq:agne dat andere landen ons daaran hebben benijdo Dank u welo 

iemand nog het woord over deze notieo Nieto Wenst u stemningo 

Dat had ik vawachto Dan gaan we stelmen notie op de blz 2132 is aan de ordeo 

Afdeling Utrechto Voor of tegen die notieo Rcx:x1 voor, tegeno Geel voor, tegeno 

Groen voor, tegenaDat is duidelijk notie is verworpene Aan de orde blz 2133 

nurmer 301 notie Eindhoven en omstrekena Voorstel is aanvaardeno Iemand het woordo 

Niemando Besloteno 2134 notie 2088 afdeling Utrecht is voorstel ontraden in 

verband net nunmer 301 o Korte toelichting van de heer van Leel!fleno 
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Ja voorzitter ik heb een beetje rroeite :rret ons eigen advies, want ik denk dat 

er een misverstand is tussen het voeren van buitenlands beleid en het betrekken 

van het buitenland in de nonnale gang van zakeno Ik wijs bijvoo:rbeeld op het 

feit dat er jumilages tweelingsteden tot stand karen tussen allerlei landen 

in de westelijke wereld en sans ook naar elders toeo Daar bestaat op rijks

niveau geen enkele bezwaar tegen en ik zou het nog het kanerlid in het hoofd 

willen zien halen om daar bezwaar tegen te makeno Het buitenland is niet 

begrensd tot het binnenhof en waar het in wezen an gaat is de bewustwording 

van problaren van alledag en ik kan u zeggen dat er is een carmissie noord 

zuid waar :rrevrouw het daarnet over had die heeft de geneente in dit land opge

roepen an op 6 :rrei of daaromtrent een bijeenkanst te houden waarin de ont

wikkelingslanden in beeld gebracht werden en ik zou niet weten wat daar 

slecht aan iso Dus ik heb de neiging om bij dit punt te zeggen dat ik er 

geen bezwaar tegen hebo Dus het is niet ontraden maar aanvaardeno 

Dat is de conclusie die ik stel bij de materiele inhoud van uw advieso 

Dat wordt dus dat kan ooko Het voorstel is an 2134 om die om dat aan te netren 

dat is het voorstel wat de heer van Leeuwen narrens de ccmnissie aan u voorlegto 

Wil iemand daarover het woord voereno Niete Stenming niete Dan iS dat besloteno 

Blz 2135 afdeling Utrecht nU111l'er 2089 voorstel aanvaarden. semand daarover het 

woordo Niete Stemning nieto Besloteno Blz 2136 ccmnissie defensie. 2487 voorstel 

is aanvaardeno iemand daarover het WOOrdo Stemning nieto Besloteno blz 2137 

afdeling den Haag aanvaardeno W:x:>rd · niema.rrli discussie nieto Besloteno Starming 

niet, besloteno 2138 afdeling of kanercentrale den Haago Voorstel aanvaardeno 

Ianand het woordo Discussie niet, stemning niete Beslotene Blz 2139 afdeling 

Rotterdame Voorstel is ontraden de heer van Leeuweno 

Voorzitter deze notie nee ik noet het anders zeggen, de problematiek is dat de 

er een vrij forse onevenwichtigheid op het gebied van de conventionele bewapening 

is e En an die reden ·dient er in de fase dat op dat terrein nog geen vorderingen 

gemaakt zijn dient de lijn van de ccmnissie liberaal bestek gehandhaafd te 

wordene Daarnaast en dat is een ~stie van tijd als blijkt dat er op conventionee: 

gebied zodanige vorderingen worden gemaakt dat de dreigingen over en weer het 

nogelijk maken an op het nucleaire gedeelte verder terug te gaan dan lost de zaak 

zich op, maar ik weet niet waaran wij als WD het voortouw op het andere terrein 

zouden rroeten netren zeker niet oorlat gebleken is dat ons standpunt in de 

nucleaire sfeer ons krachtige standpunt juist tot resultaat heeft geleido 

Dus ik zou de parallel willen doortrekkene Zolang niet tastbare resultaten 

op het conventionele terrein worden geboekt dien je een afschrikking te 
_______ handha~o _____ .. .. ~~ ·-· 
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Voorzitter ik denk dat de heer van Leeuwen en de afdeling Rotterdam het 

eigenlijk helanaal eens zijn want als de heer van Leeuwen het laatste gedachte

streepje erbij pakt wat onder de toelichting gevallen maar wat een onderdeel 

is van de notie dan blijkt daaruit dat een evenwicht ook op conventioneel 

gebied een vereiste daarvoor iso Dus ik denk wat de heer van Leeuwen net gezegd 

heeft overeenkant net wat er in de notie staato 

N:>u mevrouw ik heb helanaal geen kritiek op uw typewerk maar ik heb rre daardoor 

inderdaad laten vez:warreno 

Ik denk dat het een kwestie van kopiëren was in dit gevalo 

Dat kan me niet schelen maar dan is er geen bezwaar tegen aanvaardingo 

Goed iemand daarover discussieo Dat is niet het gevalo Stenming nieto Dan is 

dat als zodanig besloten. Aan de orde blz 2139 die hebben we net gehado 

2140 N:>ordwijkerhout. Voorstel aanvaardene iemand daarover het wcx:>rdo 

Torenvliet a 

Mijnheer de voorzitter wilt u ook kijken naar 2146o Dat gaat over dezelfde regels. 

Die kamt ook aan de ordeo 

Ja dat weet ik, maar ik denk dat er ongeveer dat het met elkaar sanenhangto 

Dat allebei wordt voorgesteldan ze te aanvaardeno 

Maar kan dat dano 

Dat is een vraag die aan u wordt voorgelegd, maar die wordt voorgesteld door 

de ccmnissieo Dus ik wou nu aan de orde stellen 1977 N:>ordwijkerhouto 

Mag ik vragen wie van u daarover het wcx:>rdo Niemando Stenming niemando 

Besloteno 1215 nurnrer en blz 2141 voorstel ontraden. De heer van Leeuweno 

Voorzitter ik denk dat wij ons bij onze leest :rroeten houdeno En daar zijn best 

aangelegenheden waar wij bij betrakken wordeno Ik denk aan de Golfoorlog en 

dergelijke, maar ten principale pas op het m::ment dat er wezenlijk belangen 

aan de orde zijno En dit gaat ons veel te vero 

-------~ 
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Iemand daarover het woord, nieto Wenst u sterrming nieto U kunt instemren net het 

ontraden en dus het venJerpen van deze rrotieo Aan de orde blz 2142 afdeling 

Maassluise Voorstel aanvaardeno Iemand daarover het woordo Niemand. Stenming nieta 

Besloteno Aan de orde blz 2143 afdeling Luxenburgo Voorstel ontradeno 

Heer -an Leeuwen. 

Het zal waarschijnlijk in de afstand liggen die deze rrotie heeft rroeten afleggen 

an bij ons te koneno De inhoud van het woord harrronisatie is niet het gelijk

schakelen van waarbij harrronisatie an gaat is dat net rekening houdend net de 

bestaande systenen in de verschillende landen te zorgen dat de effecten 

zo goed rrogelijk op elkaar aansluiterlo En wat· dus de suggestie bij de toelichting 

dat dit tot gelijke uitkeringen of ·gelijke fiscale systenen of wat dan ook zou 

leiden die is niet juisto Dus dat is de reden van het en ik denk dat net het 

woord harrronisatie in ieder geval de bedoeling zoals ik dat zie van de afdeling 

Luxenburg ook gedekt 1NOrdto 

Goed dank u welo Iemand daarover het woord nogo Niemande Stenming niete 

Dan hebt ingestenrl net het voorstel van de corrmissie dus is die rrotie niet 

overgenareno Aan de orde de volgende rrotie blz 2144 conmissie belastingene 

Voorstel aanvaardeno Iemand het woordo Niemando Iemand. stenming, niemando 

Aldus beslotene Aan de orde blz 2145 Eindhoven en Omstrekene Voorstel aanvaardene 

Iemand daarover het woorde Niemande Stenming nieto Beslotene Blz 2146 net al 

genoenrle Eindhoven en anstreken voorstel aanvaardene Iemand het woordo 

Niemand Starming niemande Beslotene Dan konen 'Ne bij 2147 het groene harte 

Voorstel aanvaardene Iemand daarover het woorde Dat is niet het gevalo Stenming 

nieto Dus beslotene 2148 Hengeloe Voorstel ontradene De heer van Leeuweno 

Ja voorzitter dit is typisch een zin van begin januari en het vorig jaar wat 

is blijven staan en wat hopelijk nu na de besluitvonning van de europese 

ministers dat die dat dat tot het verleden behoort, maar ik zou willen zeggen 

dat 'Ne deze voor kermisgeving aarmenene 

Goed wie van u daarover het \'oiOOrde Niet u kunt instermen daarrreeo Wenst ie.mand 

stenming nieto Dan is als zodanig besloteno Dan karen we bij blz 2149 afdeling 

Dordrechto Voorstel ontradene De heer van Leeuwene 

Ja voorzitter na hetgeen wat ik daarnet abusievelijk aan het adres van Rotterdam 

gezegd heb bij die rrotie denk ik dat het duidelijk is dat het zeMel kwantitatief 

als kwalitatief rroet zijn op dit narente 
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iemand het woord daarover nieto Stenming nieto Dan is die notie ook verworpene 

Dan karen we bij blz 2150 Harmelen voorstel aanvaardene ienarxl daarover het 

WJO:rdo Niet. Stenming nieto Beslotene 2151 Reeuwijk voorstel ontradeno 

De heer van Leeuwene 

Voorzitter ik wil toch de vergadering verzoeken rekening te houien net de teneur 

van het bestek wat wij in de teneur waarin we het geschreven hebbeno Dat is 

gericht op een positieve benadering en is gericht ook op een stuk solidariteit 

net diegene die dat nodig hebbene En in dat kader zien wij dat de noden die in 

deze wereld bestaan bepaald van een heel forse orde zijne En ik ga niet zeggen 

het verhaal van dat wij het zo goed hebben en andere zo slecht, maar ik vind 

dat het wel een taak van ons is om zwakke nensen leren zich te ontplooien en 

sterk te makene En om die reden hoef je niet net een maatlat te zeggen het zal 

1u3 of 1, 7 rroeten zijn, maar ik denk zoals het nu doen net 1~% dat dat in de 

loop der tijd verder evalueerto En dat betekent dat het best kan zijn dat we 

arhoog rroeten om die doeleinden te bereikene En om die reden heeft de conmissie 

zich vastgehouden aan datgene wat er nu gebeurt en zouden het zeer betreuren 

als de vergadering daaronder ging zitteno 

Dank u wel mijnheer van Leeuwene Iemand van u het 'W(X)rd daarovero 

Niet het geval constateer iko Stenming naar aanleid;f.ng o Stenming ja. dat kan a 

Ik dacht alo We gaan dus 2151 de notie van de afdeling Reeuwijk advies is helder 

kant in stemning voor of tegen de notieo Mag ik uw aandacht daarvoor o 

Voor rood u tegeno Geel voor., tegen a Groen voor 1 tegen a futie is ve:rworpeno 

Aan de orde blz 2152 de afdeling Puttene Voorstel ontradeno 

Heer van Leeuwene 

Ja voorzitter ik denk dat wij liberalen in ons erfgoed hebben de internationale 

ameidsdeling en dat houit in dat de consl.llreilt ook die in de ontwikkelingslanden 

daar koopt waar hij het best terecht kano Ik begrijp wel dat de strekking 

op wat anders doelt, rraar dat rroet toch het uitgangspunt zijne Tweede punt waar 

ik een beetje kriegel van ~rdt, maar dat rrag ik niet is dat hier die 600duizerrl 

werkelozen emij gehaald wordene In andere veihalen zeggen we dat die 600duizerrl 

dat getal vervuild is, maar als u weet dat er in Europa 31 miljoen werkelozen 

zijn denk ik dat wij ik zeg niet dat het hier goed isu maar dat wij dat soort 

argumenten niet rroeten bezigene 

Dank u wel mijnheer van Leeuwene iemand daarover inhoudelijk corrmentaar, discussie 

Niemando U wenst stemning niemando Dan is het voorstel van de conmissie overgenorre 
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en is de notie verworpeno Aan de orde Luxerburg blz 2153 voorstel aanvaardeno 

Iemand daarover het woordo Niemando Stenming ook nieto Dan is die notie aange

I'lOIIet'lo Zijn een drietal toevoegingeno Ik wou ze maar even in de volgorde 

van de blz afdoen of rroet dat nieto 2107 -2177 dan komt die toch het verl>aast 

ons al maar dan komt die toch als eerste aan bodo Even kijken van wie die 

kant a Eindhoven en cxrgeving e De heer van Leeuwene 

Aanvaardene 

Iemand het woord daarover o 

Ik wou alleen vragen of u 2182 ook kunt toevoegeno 

U bent net op tijde Gaat echt dicht anders hoor e 2177 dat wou ik nu eerst af

rondene Iemand het woord. Niemando Stemhing niete Aanvaarde Dan karenwe 2182e 

Dit is Larene 

De heer van Leeuwene 

Voorzitter ik zou willen voorstellen gelezen hebbende ook het ELDR verkiezings

progranma althans het concept voor de verkiezingen van volgend jaar dat de 

vergadering die voor kennisgeving aanneemt en dat in welk gremium in de partij 

ook een studie gemaakt wordt over de overlappingen en het is een ik vind het een 

goede notie alleen ik denk dat u precies dezelfde problemen hebt bij het formu

leren van de notie als wij van wat rroet je er nou concreet nee en het is echt 

een heel groot probleemo 

U kunt da.anree instenmeno 

Nou ik heb net ook afgevraagd waarcm die bij buitenla.rrl.s beleid hier in dit 

hoofdstuk gevoegd is, maar ik wou er een verzoek aan het bestuur aan toevoegene 

In feite gaat die notie er over dat het zo belangrijk is cm steeds wanneer we 

onszelf wat afvragen in de fraktie ook in de tweede kamer hoe het dan toch 

op -at punt in het buitenland zito Dat wordt ook een steeds nadrukkelijker item 

en ik zou het bestuur de vraag willen voorleggen of zij wellicht aan de telder

stichting het verzoek wil richten en aan de redaktie van vrijheid en darocratle 

cm eens te inventariseren en een artekelenreeks te maken hoe het op bepaalde 

punten waar wij nu voorstaan in het buitenland is geregeldo Want het lijkt ne 

zeer interessant voor de leden cm daar kennis voor te nerrene 
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kan ik u toezeggen dat dit onderwerp zeer bezig houdt en dat we inderdaad 

bezig zijn om te bekijken hoe we de prd>lematiek rond 92 noeten gaan bekijken 

analyseren en van goede rapp::>rten noeten voorzien om uiteindelijk een goed 

standpunt te kunnen innerre:no Voorstel van de comnissie is om deze notie 

voor kennisgeving aan te nemen en als zodanig te deponeren bij de ccmnissie 

van de heer Tozopeus o 

De heer Meijer o 

Ja voorzitter om onszelf niet al teveel op voomand in de underdog positie 

te creëren zou ik bij die notie in ieder geval een regel willen toepassen 

toevoegen nanelijk daar wa-r wij vinden dat hetnederlandsbeleid beter is 

dan het buitenlandse wij ook best zouden kunnen proberen om het buitenlands 

beleid afgestenrl te krijgen op het nederlandsec 

Jk denk dat de impliciet is in een beleid wat je voert, dus ik zou die toe

voeging als zodanig als o;gerl:xx:lig willen kwalificeren oorlat we dat natuurlijk 

altijd rret elkaar afwegeno Als verstandige liberalen en die zijn uitsluitend 

hier aanwezig o Kunt u instam'en an deze notie nu voor kermisgeving aan te 

nerreno Iemand daarover nog het woordo Niemarrlo Stenming ook nieto Dan is 

dat beslotene Dan kwalren we bij 2219 dat is denk ik van Eindhoven en ongeving 

nummer 304o Het is blz 2219 o 

De heer van leeuwene 

Voorzitter er staat in die regel in het bestek de besluitvonning binnen de europe

se instellingen dient doel.natiger te worden en bij besluitvorming reken ik ook 

de voorbereiding van het besluit en de uitvoering uiteraarde Dus wat hier in 

deze notie staat daarvan zeg ik dat het wat overlxxlig is ten opzichte van de 

bedoeling wat het bestek gehad heeft rret deze regel 25 o 

Mag ik vragen iemand van u daarover o 

Mijnheer van leeuwen bedoelt dus dat het ingesloten zito 

Dan is het overbodig inderdaado 

Goed dank u weL U kunt rret deze conclusie instenmeno Dat is het gevalo Dan 
------~JI!II'D' --- --
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gaan we naar de laatste van dit hoofdstuk en dat is de allerlaatste neem ik aan 

de aller-aller-allerlaatstee Tenzij blz 2247 nurmer 310 afdeling Eindhoven en 

ongeving o De heer van Leeuweno 

Voorzitter wij ontraden deze notie oorlat we het verschijnsel als zodanig ernstig 9 

genoeg vinden om onder w:::x:>rden te brengeno 

Goed dank u 'Wel o iemand het woo:rd daarover o Niemando Stenming niemando Dan is 

dat aldus beslotene 

Voorzitter mag ik nog even een vraagje stelleno Is het ook de bedoeling ik weet 

n iet of u daar een rrededeling over zou doen dat er een besluitenlijstje gepu

bliceerd wordt voor wat wij in Veldhoven en in Ede besloten hebben ten aanzien 

van alle noties van liberaal besteke 

Mevrouw wij kanen nog net de afronding van de besluitvonningo Dit was slechts 

224 7 o Ik weet dat dat een risico is aan u vragen is er oog iemand die wat 

betreft dit hoofdstuk vergeten is en vindt dat nog een notie behandeld noet 

worden of anderszinso Dat is niet het gevaL Ik constateer daarmee dat het 

rapport van de cam'nissie Geurtsen liberaal bestek is behandelde Ik sluit mij 

uiteraam bij de woorden van de voorzitter de partijvoorzitter aan dat dat op 

een uiterst zorgvuldige wijze is gebeu:rdo Ik denk dat ik in de eerste plaats 

u daarvoor mag aanspreken en u ook daarvoor mag dankzeggen narrens het hoofd

bestuur e Ik denk dat ik ook bij zonder de conmissie Geurtsen, zijn voorzitter 

en alle leden wil dank net de opdracht die ze hebben aanvaarde Het rapport 

wat ze hebben geproducee:rd en wat ze ter discussie hebben willen stellen in 

de partij met de alganene vergadering en ook de wijze waarop ze hebben m-ege

werkt net de procedure e Ik denk dat het op een dat het hoofdbestuur van mening 

is dat jUist op een heel seillant punt binnen onze partij die discussie is 

aangegaan door en aangezet door de conmissie en is overgenenen door alle 

geledingen in de partije U hebt daar bijzonder ha:rd aan gewerkt en ik denk 

dat "We uiterst zerieus en consentieus een vooral ook rustig net elkaar hebben 

gewogen en hebben gekozen voor een aantal zakene En ik denk dat dat toch een 

gelukwens waard is aan iedereen in deze zaal en de algenene vergadering in 

het bijzondere Ik denk ook dat ik de conmissie Toxopeus als zodanig sterkte 

mag wensen net de docurcentatie die zij wellisw-ar later krijgen aangereikte 

Geen zorgen daarover voor het 'Wieekend heer Tozopeuse En er karnt een besluiten

lijst dat hebt u ve:rdiend en zeMel van richtinggevende bouwstenen andere 

bouwstenen en noties voor kennisgeving aangenonen en als zodanig het materiaal 
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de dOCI.IDlantatie wat aan de orde is binnen de 2~ dag dat wij vergaderd hebben 

over het liberaal besteko Ik weet dat de heer Geurtsen nog graag het woord 

wil voeren en ik geef hem graag daartoe de gelegenheide 

Een enkele zin graag voorzitter. Allerleerst nanens de conmissie dank voor de 

vriendelijke woorden en de reaktie vanuit de zaalo In onze inleiding hebben we 

gezegd dat wij ons rijkelijk beloond achten als het werkstuk aanleiding 

geeft tot een levendige en diepgaande discussie a U krmt daarom verzekerd van 

zijn dat de leden van de conmissie als tevreden nensen naar huis gaano 

Hier en daar hebben wij niet volledig onze zin gekregene Dat lag ook voor de 

hand denk iko Het zou wat wonderlijk zijn als 8 leden van de partij onder 

alle anstandigheden uitsluitend de woordvoerder van de juiste gedachte 

van de partij zouden zijn. Terecht hebt u ons hier en daar gecorrigeerde Wij 

voelen ons niet in het minst daardoor aangetaste Integendeel gesterkt in de 

overtuiging dat waar wij nee gestart zijn dat die start de noeite neer dan 

waard is geweest en dat uw reaktie op die start nogrnaals ons voor de inspanningen 

van de leden uiteraard voorzitters leveren geen ins]?ëUU1ing, de inspanningen van 

de leden van de conmissie rijkelijk beloond iso Ik dank u zeero 

Danes en heren ja mevrouw a 

Mag ik heel even het woorda Mijnheer Geurtsen had het daarnet over 8 leden 

van de partijo Ik wilde graag als een lid van de partij en misschien 'Wel nanens 

allenaal bestuur en de conmissie Geurtsen berl.anken voor de goede leiding van 

deze 2 vergaderingen vorig weekend en dit weekendo 

Ongevraagd, ongeensceneerd is dat op ons afgekareno Wij danken u daarvooro 

Ik denk dat we toch wel uitzien naar het norcent dat nu echt gaat aanbreken 

maar voor ik de vergadering zal sluiten wil ik iedereen bedanken die heeft 

geholpen aan het ook aan de techniek vah het goed verloop van deze vergaderinga 

Ook de stem:::anmissie die net veel geduld rood, groen en geel van elkaar heeft 

weten te onderscheiden en ook wie voor en tegen wasa Ik heb daar geen kritiek 

op gehoordo Hartelijk dank daarvooro Ook uiteraard het algeneen secretariaat 

ook hartelijk danka Ik wens u een goede reis naar huis toeo Ik dank u nogrnaals 

bijzonder voor de wijze waarop u hebt vergaderd gisteren en eergisteren nee 

14 dagen gelaen en ook vandaag de vergadering is geslotene 
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