
Band 1 

Blad 1 

Een groep mensen waar het om gaat, Tweede Kamerleden, die helemaal niet 

aanwezig zijn hier, sluiten we gewoon uit van de discussie. Ik zou het een 

blamage vinden,als er met zoveel haast dat punt moet aannemen, juist omdat het 

zo'n fundamenteel punt is. En dat zal niemand ook van de andere sprekers 

kunnen ontkennen. Laten we dat soort fundamentele zaken ook open in de partij 

met zoveel mogelijk mensen bespreken en ik stel U voor om het vanavond te 

doen. 

applaus 

Hartman, Almere: Aansluitend op de vorige spreker wou ik ook zeggen dat ik 

aanneem,dat in de speeches van half acht vanavond er ook nog wel iets tegen 

ons gezegd zou worden, wat we allemaal mee kunnen nemen bij de discussie, ik 

stel daarom voor gewoon vanavond na de speeches te doen zoals U voorgesteld 

heeft. 

Vz: 

Dank U wel. Ik stel U voor, dames en heren, om toch dit punt te behandelen na 

de toespraken van vanavond. 

Hr. Bakker: 

Voorzitter, als U een ordevoorstel doet, dan doe ik een tegen-ordevoorstel, 

dan verzoek ik om stemming daarover. 

?? 

Juist 

Vz: 

Goed 

?? 

Hier wordt niet gemanipuleerd, hè 

M~rpenberg: 
Er mag natuurlijk stemming komen, maar wat voor voordeel heeft men nou ineens 

dat ze Uw voorstel van orde niet willen volgen? Is daar een bedoeling achter? 

Ik begrijp het helemaal niet meer. 



Vz: 

Het is mij ook niet duidelijk. 

Er wordt doorheen gesproken: 

Mag ik daar een antwoord op geven? 

Vz: 

Band 1 

Blad 2 

Het is mij ook niet duidelijk. Mijnheer Vrij, want U bent geen afgevaardigde 

?? 

Dat heeft er geen mallemoer mee te maken, ik ben lid 23 jaar .......... rest 

onverstaanbaar 

Vz: 

Ik moet dus nu even aan U voorstellen, wie er in het stembureau zouden mogen 

zitten. Ik stel voor de heer Bouman uit \fries, de heer Mantel uit Driebergen, 

Mevrouw Blonnet uit Batmum, Mevrouw Bisschot uit Smallingerland, Mevrouw Muis 

uit Simpelveld. En ik stel U voor, dat de heer Mantel uit Driebergen de 

voorzitter is van deze stemcommissie. Mag ik, gaat U daarmee akkoord? 

Applaus 

Ja, dan, mag ik de leden van de stemcommissie verzoeken achter mij plaats te 

nemen? 

Zaalgeluiden 

Er zijn ook flarden van het gesprek achter de tafel hoorbaar. 

Vz.: 

Voor ik tot het stemmen overga, dan moeten we nog eventjes vaststellen wat de 

waarde van Uw stemkaarten is. 

Stemkaarten geel is 1 stem, groen is 5 stemmen en grijs is 10 stemmen. 

Dus geel is 1 stem, groen 5 stemmen, grijs 10 stemmen. 

De waarde van de stembriefjes is blauw 1 stem, oranje 5 stemmen en wit 10 

stemmen. 

Voor deze stemming gebruikt U de stemkaarten. 

Het voorstel van het Hoofdbestuur is: discussie rond het terugtreden van de 

heer Voorhoeve te behandelen onder punt 4 hendrik van de beschrijvingsbrief 

en in elk geval in z'n totaliteit vanavond na de toespraken af te handelen. 

Goed. 

Ik zeg eerst voor het bestuur, mijnheer Wegman 



Hr. Wegman: 

Band 1 

Blad 3 

Voorzitter, U formuleert net, dat het de discussie betreft rondom het aftreden 

van de heer Voorhoeve. Neemt U daarbij in in die discussie die elementen van 

het beleid van het Hoofdbestuur die niet vervat zijn in de punten a tot h? 

Vz: 

Ik denk dat, punt h is alles wat verder ter tafel komt. 

Hr. Wegman: 

Dank U, 

Vz: 

Goed.Voor het bestuur 

Geel voor. 

Zaalgeluiden 

Vz: 

Geel tegen 

Zaalgeluiden 

Vz: 

Groen voor 

Zaalgeluiden 

Vz.: 

Groen tegen 

Zaalgeluiden 

Vz.: 

Grijs voor 

Zaalgeluiden 

Vz.: 

Voor het voorstel van het Hoofdbestuur. 



Vz.: 

Grijs tegen 

Zaalgeluiden 

Vz.: 

Doet Uw handen maar omlaag. 

Zaalgeluiden 

Vz.: 
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Dames en heren, het stembureau vraagt een herstemming bij U aan ... 

Neen, neen, neen, alleen voor de gele biljetten, dus geel, want dat waren er 

zo ontzettend veel, die daar in het geding waren, dus geel. 

Geel voor. 

?? 

Voorzit ter is het wellicht verstandiger, gegeven de uitslag van deze stemming, 

dat het schriftelijk gaat gebeuren? Met alle waardering voor het stembureau 

uiteraard. 

Vz.: 

Laten we dat nu even zo proberen. 

Zaalgeluiden 

Vz.: 

U kunt Uw handen omlaag halen. 

Geel tegen. 

Zaalgeluiden 

Vz.: 

Haalt U de handen maar omlaag. 

Zaalgeluiden 



Vz.: 

Band 1 
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Het voorstel van het Hoofdbestuur is aangenomen met 187 stemmen voor en 170 

stemmen tegen. 

Applaus en boe-geroep 

Vz.: 

Dames en Heren, dient thans nog een aantal formele mededelingen te doen. 

De beschrijvingsbrief werd gepubliceerd in Vrijheid en Democratie van januari 

1990. Amendementen en moties konden worden ingediend tot 26 maart 1990 en 

werden gepubliceerd in Vrijheid en Democratie van april 1990. 

Voor de vergadering zijn voorts van belang het Verenigingsplan, dat 

gepubliceerd werd in Vrijheid en Democratie van december 1989, en de 

aanvulling op de beschrijvingsbrief met het kandidaatstellingsreglement Tweede 

Kamer en het automatisch lidmaatschap van de Vereniging, dat werd gepubliceerd 

in Vrijheid en Democratie van april. 

Conform het besluit van de 41ste jaarlijkse algemene vergadering is het 

jaarverslag van het Hoofdbestuur ter kennisneming verzonden aan de besturen 

van afdelingen en Centrales t.b.v. de afgevaardigden naar de Alg. Vergadering. 

Het is derhalve niet meer al zodanig geagendeerd, maar bij de bespreking van 

het beleid van het Hoofdbestuur kan de inhoud aan de orde worden gesteld. 

Er bestaat de mogelijkheid voor dinerreservering, plattegronden van Zwolle 

zijn daarbij aanwezig. 

Dames en Heren, thans is punt 2 van de beschrijvingsbrief aan de orde. Punt 

2 zijn een aantal voorstellen van afdelingen en centrales vermeld. 

Er is een motie van de afdeling 's-Hertogenbosch, gepubliceerd in V&D van 

januari m.b.t. de kandidaatstellingsreglementen. Hoofdbestuur stelt voor om 

deze motie in bespreking te nemen bij de discussie op het over het nieuwe 

kandidaatstellingsreglement Tweede Kamer zoals die aan U ter besluitvorming 

zijn voorgelegd. Op dit voorstel zijn verder geen amendementen binnengekomen. 

Ik moge U voorstellen, ik moge dus besluiten dat U hiermee akkoord gaat. 

Dan is er een voorstel van de afdeling Hilversum. Afdeling Hilversum zou graag 

een discussie zien over het sluiten van een cultureel verdrag met Vlaanderen 

en het opstellen van een migrantennota. 

De Tweede Kamertractie heeft, zo stelt het Hoofdbestuur, ter zake standpunten 

ingenomen. Het standpunt is nog niet aan U meegedeeld, maar ik stel U voor om 

dat wel te doen, mee te nemen dus die behandeling bij de behandeling van het 

beleid van de Kamerfracties zoals dat morgen aan de orde komt. 



Niemand wenst daar stemming over? Neen? Dan is dat aanvaard. 

Band 1 

Blad 6 

Dan is er de motie van de KC, aangehouden door de eerste en 42ste jaarlijkse 

Alg. Vergadering m.b.t. de positie van een algemeen secretaris schuine streep 

voorzitter van het hoofdbestuur dan wel een bezoldigd algemeen secretaris. 

?? 

Ik wou wat zeggen over Hilversum. Ik heb m'n hand opgestoken. Die beide moties 

die zijn van mij persoonlijk aangenomen en die is overgenomen door de afd. 

Hilversum. Ik zou het op prijs stellen dat wij, omdat het om zulke belangrijke 

dingen gaat, migratie en de contacten culturele en andere contacten met 

Vlaanderen dat deze dingen ons eerst schriftelijk worden meegedeeld en niet 

zo even uit de losse mouw morgen bij een toespraak door mijnheer Bolkestein. 

Graag schriftelijk. Het is te belangrijk om dit zo maar even weg te laten. 

Vz.: 

Het beleid van de Tweede Kamerfractie komt morgen aan de orde. Ik zal Uw 

mededeling aan de heer Bolkestein vooraf meedelen, zodat hij, zodat de fractie 

bij de behandeling van dit van deze motie met Uw opvatting rekening kan 

houden. 

De motie van de KC Leiden m.b.t. de positie Alg. secretaris schuine streep lid 

van het Hoofdbestuur dan wel bezoldigd alg. secretaris niet lid van het 

Hoofdbestuur. Het HB stelt U voor deze motie te betrekken bij de bespreking 

van het al of niet zijn van in dienst nemen van de betaald voorzitter.Dat is 

punt 6 van de beschrijvingsbrief. U gaat daarmee akkoord? Ja. Dan kunnen wij 

overgaan naar punt 3 van de beschrijvingsbrief. De benoeming van leden en plv. 

leden van de commissie van beroep, conform art. 32 van de statuten. Wegens 

periodiek aftreden van de leden en plv. leden van de commissie van beroep 

heeft het HB krachtens zijn bevoegdheid vervat in art. 54.3 kar.di, van het 

huish.reglement, kandidaat gesteld voor het lidmaatschap de heer Polak te Ede 
c_ 

herbenoeming en de leden Mw. Blom-de Kdk" van Leeuwen en de heer Korthals 

Altes. Voor het plv. lidmaatschap de heer B~urkens te Leersum, Mw. Niemansver

driet te Westenschouwen en de heer H.C.G.L. Polak te Rotterdam. 

Er is door de ledenvergaderingen van de afdelingen geen gebruik gemaakt van 

de mogelijkheid om voor 26 maart overige kandidaten te stellen. Ik kan dus de 

genoemde kandidaten benoemd verklaren conform art.73 van het Huish.reglement. 

Applaus. 

Ik wens de leden van de commissie veel succes bij het vervullen van hun soms 

toch wel zware taak. 



Band 1 

Blad 7 

Punt 4 van de beschrijvingsbrief gaat over de bespreking van het beleid van 

het HB. 4a houdt in het verslag van de commissie van 3 leden ter voorlichting 

van de Alg. Vergadering bij de behandeling van de rekening en de verantwoor

ding van de penningmeester over het jaar 1989. 

De commissie bestaat thans, in alfabetische volgorde, uit Mw. Brouwer-van Wijk 
Î:!. iru.-1. 

te Sneek, de heer Mels te Amsterdam en de heer Talham te Son, met als plv. 

leden de heer Boeve te Zuid Beijerland, Mw. Bregman-Kaaks te Roden en de heer 

Don{~e Lelystad. Mw. Brouwer-van Wijk zal aan de Alg. Vergadering verslag 

uitbrengen. Mevrouw Brouwer. 

Mw. Brouwer: 

Mijnheer de voorzitter, ik wou graag de verklaring voorlezen zoals de leden 

van de commissie zoals U ze genoemd hebt, heeft opgesteld. 

Hierbij maken ondergetekenden, leden van de commissie van 3 leden ter 

voorlichting van de Alg. Vergadering bij de behandeling van de rekening en de 

verantwoording hè ........... . 

Voor de 3e keer: hierbij maken ondergetekende, leden van de commissie van 3 

leden ter voorlichting van de Alg. Vergadering bij de behandeling van de 

rekening en verantwoording van de penningmeester conform art. 30.2 van de 

statuten van de V.V.D. bekend de jaarrekening 1989 te hebben gecontroleerd en 

goed bevonden. Ze doen dit onder vermelding van de volgende opmerkingen: 

het HB te adviseren in de komende jaren een voorziening te treffen voor het 

schilderwerk en onderhoud van het Thorbeckehuis, dewelke voldoet aan de te 

verwachten kosten op dit gebied. De commissie stelt vast dat, alhoewel de 

geraamde advertentie-inkomsten van V&D in de begroting van 1989 substantiëel 

hoger lagen, dan de feitelijke inkomsten in 1988 zoals uit de exploitatiereke

ning blijkt in 1989 het inkomstenniveau van 1988 niet gehaald is. Daarom wordt 

aanbevolen in hoge mate aandacht aan deze inkomstenwerving te besteden. 

De commissie neemt met zorg waar dat het aantal medewerkers van het 

Partij secretariaat steeds kleiner wordt, zodat de dienstverlening aan de 

Partij-organen en aan de individuele leden op een ontoelaatbare wijze in het 

gedrang zou kunnen geraken. Deze verklaring is getekend Den Haag mei 1990 door 

het drietal dat U heeft genoemd. 

Mag ik daar een paar dingen aan toevoegen, niet veel.De eerste 2 van onze 

punten vereisen dacht ik geen toelichting. Wat het 3e aandachtspunt betreft 

het volgende: heel vaak wordt tegenwoordig de klacht gehoord, dat als leden, 

afdelingen of centrales iets willen weten of willen ontvangen van het 

Partijsecretariaat het antwoord gebrekkig is of lang uitblijft. 



Band 1 

Blad 8 

Dat ligt o.i. niet aan de kwaliteit noch aan de ijver van de medewerkers, 

integendeel. Maar wel aan het feit, dat er voor een vlotte afwikkeling niet 

genoeg menskracht is. De leden dienen te bedenken dat een uitbreiding van het 

personeelsbestand deze klachten ongetwijfeld zal opheffen, maar dat die 

uitbreiding alleen kan komen als de leden bereid zijn meer bij te dragen, of 

als er meer leden komen. 

Tot slot dit: de penningmeester de heer Resse~aar heeft, geholpen door zijn 

staf, het financiëel beleid consciensieus, zuinig en met grote betrokkenheid 

gevoerd. Hij heeft hierdoor een bijdrage kunnen leveren, zo niet aan het 

volledig oplossen, in elk geval aan het niet-toenemen van de financiële 

problemen van de V.V.D. waarvoor hem veel lof toekomt. De commissie stelt dan 

ook voor hem, onder dankzegging, voor het jaar 1989 te dechargeren. 

applaus 

Vz.: 

Dank U wel Mw. Brouwer. Heeft een van de afgevaardigden van de afdelingen hier 

nog vragen over te stellen? Neen, dan nogmaals de dank aan de commissie die 

het onderzoek heeft verricht. 

Punt 4b. Rekening en verantwoording en jaarverslag van de penningmeester over 

1989 ingevolge art.18.3 van de statuten. De financiële verantwoording van de 

penningmeester en het financiëel verslag zijn gepubliceerd in V&D van april 

1990. De begroting 1989 en het overzicht van het verkiezingstands werden 

gepubliceerd als bijlage 7 bij de beschrijvingsbrief in V&D van januari. Het 

woord is aan de penningmeester. 

De penningmeester: 

Ja, mijnheer de voorzitter. We hebben daarnet al geconstateerd n.a.v. het 

verslag van de commissie van 3, daar kwam het impliciet in naar voren dat 

het in 1989 redelijk is gelukt om de begroting ten uitvoer te brengen, althans 

daar heel dicht bij te eindigen. Gezien de krappe financiële verhoudingen 

waarin wij ons bevinden hebben wij de begroting van 1990 opgesteld op basis 

van het uitgangspunt van ongewijzigd beleid omdat er eenvoudigweg voor andere 

activiteiten aanwezig is en ja we eigenlijk nog steeds met het feit worstelen 

dat er een cumulatief financieringstekort moet worden ingelopen want zoals u 

zich kunt herinneren zaten we 2 jaar geleden nog op een jaarlijks exploitatie

tekort van 1, 4 miljoen. Nou, dat is niet meer aanwezig. We hebben het 

afgelopen jaar dus een positief exploitatieresultaat van iets meer van 4 ton 
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kunnen halen maar dat betekent dat we nog steeds toch van krediet leven en 

tot op zekere hoogte ons negatieve verenigingsvermogen wat U in de balans kunt 

aantreffen moeten financieren, behalve van ons bankkrediet, ook uit het 

verkiezingstands wat, dank zij de dotaties die er naar toe zijn gegaan, wel 

op een niveau van 1 miljoen hebben kunnen handhaven. Nou, dat is in ieder 

geval een goed punt. We hebben die dotaties consequent doorgevoerd en dank zij 

de bijzonder goed geslaagde financiële actie die het afgelopen jaar is 

gehouden en die extra dotaties is het gelukt om dat verkiezingstands op een 

peil te houden waarmee we de volgende verkiezingen in ieder geval wat 

financiële situatie betreft weer met vertrouwen tegemoet kunnen gaan. Maar 

ruimte voor nieuw beleid is er bepaald niet aanwezig, vandaar dat wij U een 

begroting hebben voorgelegd nou ja, die niet bulkt van de creativiteit. We 

zijn gewoon doorgegaan nolens volens op het pad waarop wij ons reeds bevinden. 

En dat betekent, en dat zullen wij aanstonds verder in de discussie zien als 

WlJ extra uitgaven willen plegen dat contributieverhoging zonder meer 

noodzakelijk is.Een probleem is er wel wat nieuw is t.o.v. vorig jaar omdat 

het ledental toch nog trendmatig is blijven dalen is het natuurlijk zo dat de 

inkomsten in 1990 op een lager niveau liggen dan in 1989. Dat vind ik wel een 

verontrustende zaak want dat betekent dat dat overschot bij hetzelfde beleid 

dat we dit jaar gaan voeren van 4 ton dat dat wordt teruggebracht tot een 

overschot van slechts iets meer dan 1 ton 115.000 gulden.Dat is natuurlijk 

uiterst marginaal. Dus daar balanceren we op het scherp van de snede.Dat is 

een situatie die tot uiterste voorzichtigheid noopt.Ik denk, dat ik dat als 

inleiding dat ik daarmee kan volstaan voorzitter. 

Vz: 
Dank u wel mijnheer Ressenaar.Wie van de afgevaardigden zou hierover nog het 

woord willen voeren? Niemand? Ja. Uw naam en afdeling noemen. 

Ik ben Iefke Duymaar van Twist van de afdeling Rheden-Rozendaal. Ik weet niet 

precies of het nu terzake is en het goede moment. Ik heb een vraag over het 

financieel verslag in het aprilnummer. Kan ik daar nu iets over vragen of 

niet? Ja? 

Ik zie op de maar het kan wel zijn, dat ik het allemaal niet zo goed begrepen 

heb hoor, ik heb de balans bekeken bij punt 2 staat op pag. 6 van het 

aprilnummer. Als ik daar kijk bij de activa 31 12 88 en ik tel dat simpelweg 

op dan staat er nu 3905. Ik denk, dacht eigenlijk, dat er dan 3955 uit zou 

komen. Als ik de mutaties optel bij de balans dan kom ik op min 154 als ik 
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bijvoorbeeld de transitoria en geldmiddelen optel dan kom ik niet op 2674 maar 

op 2724. Kortom ik heb zelf een beetje moeite met die vierkantstelling maar 

dat ligt misschien aan mij. Hetzelfde geldt bij de passiva. Als ik daar de 

mutaties vermeer, dan kom ik op min 154. Als ik optel de kolom 311289 dan kom 

ik ook op een ander cijfer uit.Misschien is er iets weggevallen of is er een 

drukfout maar hier links en rechts ????????? heb ik er wat moeite mee. Maar 

misschien dat de echte cijfers anders staan dan die toevallig hier in V&D 

terecht zijn gekomen. En verder heb ik een vraag over het saldo van de baten 

en de lasten bij de realisatie 89. Daar staat een exploitatieresultaat van 

406. Zoals het er nu staat zou het, denk ik, 405 moeten zijn. Maar het is maar 

eentje verschil. 

Vz.: 

Dank U wel. Mijnheer Ressenaar. 

Hr. Ressenaar 

Ja, voorzitter ik ben natuurlijk bijzonder blij, dat dit soort stukken zo 

aandachtig worden gelezen en mevrouw heeft volkomen gelijk wat de balans 

betreft moeten daar wat drukfouten in geslopen zijn. Die optelling is 

inderdaad niet geheel correct. Het is zo, dat wat het exploitatieresultaat van 

het saldo van baten en lasten betreft dat is een afronding want we hebben geen 

halve duizenden guldens willen vermelden in de stukken. Dus het is op hele 

duizenden afgerond. Vandaar dat U op 406 terecht komt. 

Vz: 

Dank U wel, mijnheer Ressenaar. Wie van U zou nog nadere vragen willen 

stellen? Niemand? Dan kunnen wij aannemen dat het de betreffende stukken door 

de Alg.Vergadering goedgekeurd zijn en kunnen wij overgaan naar de bespreking 

van het Verenigingsplan. 

Het is misschien goed, Dames en Heren, als ik nog even probeer in kort bestek 

over te gaan tot een plaatsbepaling van dat Verenigingsplan. 

Zoals U zich wellicht herinnert is er van de zijde van het HB op de jaarlijkse 

Alg. Vergadering in Leeuwarden, nou inmiddels al weer 3 jaar geleden, verslag 

uitgebracht van een rondtocht die het toenmalige Dagelijks Bestuur heeft 

gebracht langs de KamerCentrales om te horen wat er in de partij leefde en om 

te luisteren en om te discussiëren. 
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In de betreffende toespraak, die ik toen gehouden heb, werden er een aantal 

conclusies besproken die later ook nog formeel zijn gediscussieerd. Waar 

sprake van een ondoorzichtige structuur in de partij, ondoorzichtige 

besluitvorming, vorming en scholing zouden moeten verbeteren, communicatie zou 

moeten verbeteren, maar bovenal zou er discussie dienen plaats te vinden over 

inhoud en toekomst. 

Het Dagelijks Bestuur heeft getracht daarna vorm te geven aan de uitvoering 

van allerlei zaken waarbij ik aanstonds wil opmerken, dat financiën wel een 

beperkende factor zijn geweest. Die maatregelen hadden dus betrekking op 

vorming en scholing, communicatie, andere opzet van V&D, waar overigens nog 

steeds aan gewerkt wordt, discussiëren over de organisatie, partijraad meer 

gezicht geven met een duidelijke taakstelling, positiebepaling van de 

Ondercentrales, andere opzet van het HB en ook wijzigingen in kandidaatstel

lingsreglementen. Maar bovenal heeft het HB toen toch trachten vorm te geven 

aan die discussies die dan voor het eerst sinds lange tijd weer in de partij 

zouden plaatsvinden, discussies over het Liberaal Bestek. Nou, ongeacht de 

inhoudelijke aspecten, denk ik toch, dat die discussies een katalysator zijn 

geweest ook in de partij om tot verdergaande discussies te komen. Verdergaande 

discussies over Liberalisme over genetische manipulaties. Je kunt ook denken 

aan de topkadercursussen die gedeeltelijk het karakter van themadagen hadden 

en tenslotte dan de discussie over het verkiezingsprogramma. 

In de volgende rondgangen langs de KC's, waar ook zeer veel afd. besturen dus 

steeds aanwezig waren, leerden wij, dat een en ander wel in de behoefte 

voorzag.Maar dat aan de andere kant tevens gewenst werd, meer betrokkenheid 

van de partij bij al datgene wat het HB op stapel zette. 

Nou, dat is de vraag natuurlijk aan de orde hoe ga ik de partij meer bij al 

nog die maatregelen betrekken, hoe kan ik vormgeven aan die betrokkenheid, en 

de gedachtenwisseling daarover binnen het HB heeft dan geresulteerd in het 

opstellen van een Verenigingsplan zoals dit voor U ligt. 

Bij dat Verenigingsplan, en de behandeling die dus nu gaat beginnen, nog een 

aantal aspecten heel duidelijk vermelden. Ik wil er uitdrukkelijk op wijzen, 

dat de discussie over dit Verenigingsplan naar de mening van het HB niet een 

vrijblijvende discussie is. Als in bepaalde geledingen van de partij de indruk 

zou ontstaan dat het HB dat wel dacht, dan kan het HB niets anders doen dan 

dat betreuren. Het HB stelt zo'n Verenigingsplan op en de Alg. Vergadering 

keurt zo iets goed of stelt zo iets vast met inachtneming van de aangenomen 

moties en amendementen.En dit past in het ook statutair vastgelegde, n.l. dat 

de Alg. Vergadering het hoogste orgaan in de partij is. Het HB stelt zich 



Band 1 

Blad 12 

daarnaast niet voor dat zo'n Verenigingsplan elk jaar gepubliceerd wordt. Dat 

zou iets teveel van het goede zijn. Maar het is wel zo, dat de betrokkenheid 

van de partij, betrokkenheid van de Alg. Vergadering tot uitdrukking kan komen 

zeg in een jaarlijkse, korte jaarlijkse rapportage van de zijde van het HB die 

ter discussie staat in een volgende Alg. Vergadering en waarbij de wensen van 

de Alg. Vergadering, lees van de partij, geuit kunnen worden en bediscussieerd 

kunnen worden. En het is ook heel duidelijk, dat in zo'n terugkerende 

jaarlijkse rapportage het HB gebruik kan maken van de gelegenheid om nieuwe 

gedachtenwisselingen, ontwikkelingen tevens aan de partij te discussiëren. 

Goed, ik stel dat op prijs, dames en heren omdat toch nog even tegen U te 

zeggen omdat het HB de indruk heeft dat hier en daar inderdaad wat problemen 

waren met de plaatsbepaling van dit Verenigingsplan. 

Ik stel U voor om nou tot de behandeling van dat Verenigingsplan over te gaan 

en dan allereerst over te gaan naar de amendementen 1, 2 en 3. Het spreekt 

vanzelf dat datgene wat ik zonet gezegd heb in feite overeenkomt met datgene 

wat staat in amendement 1 van de afd. Bergen op Zoom, waar de Afd. Bergen op 

Zoom voorstelt om gedachtenwisseling te vervangen door vaststelling. Het HB 

heeft daar geen enkel probleem mee. Wil de Afd. Bergen op Zoom z'n motie nog 

handhaven of kan die ingetrokken worden? 

??? 

Bergen op Zoom trekt in. 

Vz.: 

Wat zegt U? 

??? 

Afd. Bergen op Zoom trekt de motie in. 

Vz.: 

Die trekt de motie in. Dank U wel. 

Dan hebben we een motie van de KC Den Haag. Eveneens m.b.t. ditzelfde punt. 

Ook hier hebben wij gesteld, natuurlijk dat in het voorgaande wat ik zonet 

gezegd heb dat de Alg. Vergadering het laatste woord heeft. Mijnheer de Haze 

Winkelman. 
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Ja voorzitter, wij zijn er ook blij om en wat dat betreft is de motie dan nu 

overbodig. Het enige wat ik U nog had willen vragen of wij hier ook kunnen 

spreken aan de hand van de aanbevelingen, zoals die staan in het Verenigings

plan en niet aan de hand van hier alleen ingediende moties en amendementen. 

Vz: 

Het is de bedoeling hier kennelijk toch weer misverstand, dat het hele 

Verenigingsplan ter discussie staat en niet alleen de moties en amendementen. 

Hr. Klein: 

Ik had even een formeel puntje. Op zichzelf denk ik, dat het juist is wat het 

HB voorstelt om inderdaad over te gaan tot vaststelling. U heeft het goed 

verwoord. Mijn vraag is even er zijn een aantal agendapunten, die niet bij 4c 

zitten, maar die aan de hand duidelijk betrekking hebben op het Verenigings

plan. Neem ik, ik mag aannemen dat die onderdelen van het Verenigingsplan die 

regarderen naar op andere agendapunten dat die in dit punt nog niet expliciet 

vastgesteld worden, maar dat die vastgesteld zullen worden bij de vaststel

ling van het betrokken agendapunt. 

Vz.: 

Daar hebt U volstrekt gelijk in en wij hadden dan ook de bedoeling om dat bij 

die betreffende agendapunten nog even heel betreffende onderdelen nog even 

heel duidelijk naar voren te brengen. 

Hr. Klein: 

Dank U wel. 

Vz: 

Dan hebben we een motie van de KC Den Helder. Ook hier geldt hetzelfde KC Den 

Helder, mijnheer Wi~man. 

Hr. Wigman: 

Ik heb even een vraagje aan U voorzitter. Bij Uw toelichting bij de eerste 

motie die inmiddels is ingetrokken zegt U dat de toezegging van de kant van 

het HB en moties en amendementen zullen worden gebruikt als aanvulling. Ik 

meen te bespeuren uit Uw toezeggingen dat U uiteraard dat U dat iets anders 

ziet dan alleen aanvullingen. Het kan ook vervanging etc. zijn. 



Vz: 

Uiteraard. 

Hr. Wi_grnan: 
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Tweede vraag is, als U het eens bent met de strekking van de moties is er dan 

een groot bezwaar om de motie gewoon over te nemen als HB en hem zonder 

stemming vast te stellen of .. 

Vz: 

Ik denk, dat het voldoende moet zijn dat het HB in feite de inhoud van de 

motie onderschrijft en dat staat in dat verslag vaststellen. We zullen dat ook 

in de besluitenlijst dat heel duidelijk formuleren. Ja. 

Hr. Wi::frnan 

Trekt de motie in. 

Vz: 

Goed, Darnes en Heren, dan is nu aan de orde hoofdstuk 1 van het Verenigings

plan. Zal Mevrouw Den Ouden daar nog een korte toelichting op geven? 

Ik moet er nog even bij zeggen, Darnes en Heren, dat bij hoofdstuk 1 mede ter 

discussie staan de amendementen/moties 4,5,7,6,8,9, en 10. Anders gezegd 4 t/rn 

10. 

??? (Mw. Den Ouden) 

Ja voorzitter, als de techniek mij bij zou willen staan. Hij staat aan zegt 

men. Kunt U mij verstaan? Ja, ik zal er in gaan zitten. Darnes en Heren, een 

toelichting, buitengewoon kort, denk ik, uit het Verenigingsplan blijkt 

duidelijk wat de bedoeling is. Discussie over onderwerpen in de V.V.D. ter 

voorbereiding en ter vaststelling van de Liberale koers van de V.V.D. voor de 

komende jaren. Ditmaal niet met een nota van bovenaf maar met een participatie 

van de leden van de V.V.D. van onderaf. Dat is een invulling van dit HB van 

de grotere betrokkenheid die wij de leden van de V.V.D. willen kunnen laten 

tonen, dus het in de gelegenheid stellen van de leden. HB heeft goed 

geluisterd wat de leden van de V. V.D. gezegd hebben. Ik denk, dat het ook goed 

is om even in de beschouwingen te betrekken wat er gebeurd is met nota's die 

in de afgelopen jaren van bovenaf gekomen zijn. De schuivende panelen, zij 

schoven door en de zorgzame samenleving is nog steeds voor sommige mensen 
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buitengewoon bitter en de kansrijke toekomst, ik heb de indruk dat wij daar 

volop mee aan het werk zijn. Dus wij geven de voorkeur om die discussie echt 

een gedachtenwisseling van de leden onderling te laten zijn, zodanig dat de 

V.V.D. op grond van z'n beginselen de voorhoedepartij kan zijn en niet een 

partij die reageert op zaken, die achter ons liggen. 

Vz.: 

Dank U wel. Wie van de aanwezigen zou over dit hoofdstuk het woord willen 

voeren? 

Baks uit Bussum: 

Voorzitter de afd. Bussum heeft een voorstel ingediend en dat is niet 

eigenlijk in tegenstelling van de toelichting van Mw. Den Ouden maar vooral 

om een zekere versnelling aan te brengen. Wij zijn bang dat als het op zich 

fraaie tijdschema z'n beslag krijgt er pas tegen de verkiezingen van de 

volgende Tweede Kamer, als die dan na 4 jaar ook zouden plaatsvinden tot een 

stuk leiden. Wij dachten dat versnelling nuttig was. Wij dachten dat daar de 

inschakeling van denktank van de partij ??????? nuttig was. Dat is het enige 

doel dus. Doelstelling is identiek aan U, alleen de weg wordt bekort als ons 

idee wordt overgenomen en het heeft ons gespeten dat het HB geen compromis

achtige handreiking heeft willen doen, want ja wij zien in dat we toch ook 

vlugger iets moeten doen dan het Ver.plan aangeeft. Mag ik het daarbij laten? 

Vz: 

Dank U wel.Wie nog meer? Mijnheer Wilmer. 

Wilmer, Den Haag. 

Ik wou graag in herinnering roepen, dat er in 1987 een besluit met algemene 

stemmen door de Alg. Vergadering is genomen, ik wil dan verder verzwijgen, dat 

dat een voorstel van Den Haag was, maar waarbij het in essentie er op neer 

kwam hoe komen wij uit het moeras wat we 3 jaar geleden ook al meenden te 

moeten vaststellen; en daar hebben we toen 3 dingen voorgelegd waar wij het 

HB om een beleid hebben gevraagd. Het eerste punt is van hoe ziet onze 

politieke plaatsbepaling er uit, ten tweede hoe ziet ons verkoopbeleid er uit, 

de propaganda en het derde element in deze motie is geweest en hoe worden de 

leden c.q. de afdelingen bij dit beleid, naar het idee van het HB, betrokken. 
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HB wij zien graag een voorstel en zonder als het verder als zodanig vermeld 

staan begrijpen wij dat het Verenigingsplan een antwoord m.n. op dat derde lid 

is. 

Dit wou ik graag even nog naar voren schuiven om toch de band met het verleden 

niet geheel te vergeten. Als we het hebben om in concreto over de motie van 

Bussum, dan denk ik dat wij daarmee een antwoord geven juist op het tweede lid 

of op het eerste lid, het eerste en tweede lid van die genoemde motie, dus ik 

zou even de integraliteit van de besluitvorming van 3 jaar geleden, die nog 

steeds hoogst actueel is, in gedachten willen houden en onderstrepen, dat het 

inderdaad nu is dat we hoofdlijnen vaststellen en niet op termijn. 

Vz.: 

Mijnheer Zwart 

Zwart: 

Ja, voorzitter, ik denk dat wij het hartgrondig eens kunnen zijn met de 

invalshoek die dit Ver.plan kiest, de behoefte aan discussie over een aantal 

onderwerpen voor de toekomst en de wens daar de leden breed bij te betrekken. 

Er zijn echter bij de voorstellen, die U in dat verband doet wel een paar 

opmerkingen van onze kant. De themadagen, daarvan hebben wij inmiddels de 

eerste mogen hebben, die was op zichzelf .......... . 

Band 2 

vrij minimaal was. Ik denk, dat het ook niet zo verwonderlijk is dat die 

themadag dan ook niet zoveel politieke lijnen heeft opgeleverd waar we als 

partij verder mee kunnen. En ik zou U in dat licht willen vragen om er in 

ieder geval voor te zorgen dat de komende themadagen, niet alleen de intentie 

dat leden met elkaar kunnen discussiëren voorop staat, maar dat dat ook blijkt 

uit het feitelijke programma. Ik denk, dat het heel goed is om themadagen te 

organiseren met het doel mensen wijzer te maken over een onderwerp, ik denk, 

dat dat zeker ook een taak is van de partij, maar dat vraagt een ander soort 

programma dan themadagen, die bedoeld zijn om leden met elkaar te kunnen laten 

discussiëren en te komen tot het ontwikkelen van ideeën waar je als partij 

verder wat aan hebt. In verband daarmee is het, denk ik, ook belangrijk om 
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vast te stellen dat het middel van themadagen goed is om op een bepaald thema 

de discussie in de partij te verdiepen, maar dat het naar z'n aard ook een 

selectie inhoudt en dat het voor een heleboel leden in de partij niet mogelijk 

is om betrokken te zijn bij zo'n discussie. Ik denk, dat het daarom goed is 

om naast die themadagen toch iets te beleggen in de vorm van een congres, een 

discussie in den brede, en dan ben ik het direct eens met Mw. Den Ouden, dan 

behoeven we niet een stuk te hebben, wat bovenaf door een aantal belangrijke 

partijleden wordt gedropt, maar ik denk wel, dat het belangrijk is dat er op 

een goed moment een plaats is waar een discussie wordt gevoerd en die kan 

worden voorbereid in afdelingen en waar je met elkaar over kunt praten en ik 

denk, dat de vorm van themadagen zich daarvoor veel minder leent. U plaatst 

zo'n discussie nu helemaal achterin het traject en wij hebben zelf de indruk, 

dat de behoefte aan een discussie over het gedachtengoed van de V.V.D., een 

discussie over de plaatsbepaling van de V.V.D.in de politiek van de komende 

jaren dat er eigenlijk behoefte is om die discussie eerder te voeren, zodat 

die ook eerder kan leiden tot concrete resultaten, want ik denk, dat een van 

de frustraties uit eerdere discussies is, dat er weliswaar lang en veel 

gesproken is, maar dat je uiteindelijk in de praktische politiek vaak veel 

dingen niet meer terugvindt. En ik denk, dat er toch zou moeten worden 

voorzien in een procedure waarin dat wel het geval is en in dat opzicht denk 

ik, dat de suggestie om op een kortere termijn een Alg. Vergadering te 

beleggen een goede is. 

Vz.: 

Dank U wel. 

Voorzitter mijn naam is Steins. Ik ben vz. van de Ondercentrale Gooi- en 

Vechtstreek en afgevaardigde van de afdeling Laren/Blaricum ik heb het nu over 

amendement no. 7 dat is opgesteld door een 5-tal V.V.D.-ers alom uit den lande 

zeg maar van Maastricht t/m Alkmaar.We hebben daar lang over gesproken omdat 

de intenties van het HB wat betreft het houden van een discussie gelijk lagen 

aan de onze, maar wij vonden ook, dat er op zeer korte termijn een duidelijke 

daad in dat verband moet worden gesteld. Vandaar de gedachte om, zoals ik dat 

gisteren in een artikel in Het Parool heb mogen neerschrijven, en een paar 

dagen geleden in de Gooi en Eemlander en enkele andere bladen van de GBD, 

vandaar een concrete suggestie daartoe. En, ik geef daarbij ook al aan, dat 

het naar onze mening in de praktijk aldus zou moeten worden uitgevoerd dat de 

Alg. Vergadering een drietal mensen aanwijst en die zullen met een stuk komen, 
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die zullen hun informaties overal vandaan halen en die zullen een leidraad 

geven voor een zaak, die tot nu toe onvoldoende in de partij behandeld en 

besproken is. Dan moet ik U zeggen, dat wij als ondersteuning van dit 

amendement het artikel van gisteren in Het Parool hebben gekopieerd en hebben 

getracht neer te zetten aan de ingang hier in dit gebouw, maar na korte tijd 

is de voorraad weggehaald omdat, zoals de betrokken medewerkster zei, op last 

van het HB het niet gewenst was dat dit materiaal zou worden rondgedeeld. Ik 

moet U zeggen, dat ik dat toch een vrij ongebruikelijke gang van zaken vind, 

zeker in onze partij, als ik nou zo'n ontzettend opruiend stukje zou hebben 

geschreven dan kan ik me daar wellicht nog iets bij voorstellen. Ik heb met 

zeer veel moeite die voorraad terug gekregen en heb, het spijt mij, met een 

aantal anderen, die deze dit amendement hebben opgesteld tot doordeling en 

verstrekking van de tekst in de zaal overgegaan. Ik betreur het, dat waardoor 

dan ook, wij in onze normale en legitieme toelichting op een goed doel, dat 

wat dat betreft met dat van het HB overeenstemt, zijn belemmerd. 

Ik ga nu nog even terug naar de tekst van amendement 7. Daar staan inderdaad 

2 aspecten in: enerzijds de Telderstichting zou, wat het amendement betreft, 

iets moeten gaan opstellen inzake het Liberalisme, terwijl het tweede deel van 

het amendement gaat om een discussie die zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden 

over de vaststelling van de politieke koers. Mijnheer de voorzitter indachtig 

ook een discussie die is gevoerd op de Partijraad van 7 april dit jaar, 

waarbij terecht van de zijde van het HB werd opgemerkt van als je dat dan zo 

snel wil, dan moet je niet een hele behandeling via de Telderstichting daarin 

betrekken, want dat kost tijd. En dat behoort ook tijd te kosten aangezien 

zo'n taak voor de Telderstichting zeer serieus wordt opgevat. Dus wij willen 

in die zin het amendement nuanceren dat het zwaartepunt komt te liggen op het 

feit, dat op dit moment wordt gestart met het voorbereiden van zo'n interne 

discussie en van zo'n Alg. Vergadering waarbij het aspect Telderstichting niet 

de boventoon zal voeren en het meer gaat om die praktische politieke koers. 

Wellicht kan dat een aantal mensen, die tegen een punt reserves hebben zoals 

zijn geformuleerd wellicht kan dat een aantal mensen over de streep helpen. 

In een proces, wat mij betreft, en wat ons betreft als opstellers, essentieel 

is voor de partij en wat de partij veel en veel te weinig structureel en 

inhoudelijk heeft ondernomen. Ik verwijs dus voor de praktische gedachten 

zoals het zou kunnen, naar het stuk in Het Parool, dat inmiddels, ondanks de 

belemmering toch is rondgedeeld en ik hoop, dat de aanwezigen het belang van 

deze kwestie inzien en de energie, die zo ongelooflijk op personen is gericht 
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geweest en helaas onze partij is daarmee behept lijkt het wel, die zou dan 

kunnen worden omgebogen in een serieuze zaak waar we voor jaren wat aan kunnen 

hebben. Dank U zeer. 

Vz.: 

Dank U wel. Applaus 

Dank U wel, mijnheer Steins. Overigens t.a.v. dat ronddelen en neerzetten moet 

duidelijk sprake zijn van een misverstand van ons, waarvoor onze verontschul

digingen, het is natuurlijk nooit de belemmering onze bedoeling om discussies 

in deze zaal te belemmeren. Gaat U gang. 

??? 

Afdeling Bergen op Zoom, voorzitter. Het ging over amendement 7,8 en 9. Bergen 

op Zoom trekt No. 9 in. 

Vz.: 

No. 9. Ja ik begrijp het. Wie nog meer? Niemand? Mevrouw Den Ouden. 

Mw. Den Ouden: 

Ja voorzitter, het stemt het HB tot vreugde, dat niemand bezwaar heeft tegen 

de inhoudelijke discussie als zodanig. Ik denk, dat dat winst is. Waar het 

verschil van inzicht ligt,is over de tijdspanne, waarbinnen een aantal dingen 

plaatsvinden en misschien ook enigszins de procedure, die gekozen is. Je kunt 

niet 2 dingen tegelijk hebben. Je kunt niet het volle recht doen aan de leden 

in de afdelingen die ook op hun afdelingsvergadering goed willen kunnen 

discussiëren en hun bouwstenen aan de partij aanleveren en op een hele snelle 

wijze een discussie op gang zetten. Ik denk, dat je dan een aantal mensen in 

de V.V.D. de mogelijkheid van een discussie ontneemt. Dat zijn de 2 dilemma's 

waar wij voor zaten in het HB. Wij hebben gemeend met de procedure, die we 

gekozen hebben, n.l.thema???congressen over hoofdzaken van maatschappelijk 

belang te houden in een opeenvolging in de tijd, waarbij de uitspraken die de 

discussies van die themadagen opleveren, tevens bouwstenen zijn, waarop die 

discussie op hoofdlijnen verder gevoerd wordt. Die discussie wordt gevoerd in 

een Partijraad waar ook een groot deel van de leden bij zitten, die ook 

openbaar is, en vervolgens worden de uitkomsten van een aantal themadagen 

tegelijk, dus dat kan al in het voorjaar van 1991 zijn, voorgelegd aan de Alg. 

Vergadering, over die delen die in de inhoudelijke discussie besluitrijp voor 

de Alg. Vergadering zijn. Wij denken, dat wij daarmee inhoudelijk een goeie 
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opbouw hebben en dat we ook in de tijd de onderwerpen precies de aandacht 

kunnen geven die ze nodig hebben en wij dachten hiermee het haasje-over-effect 

te bereiken zoals een van de moties, de motie van Den Haag meldt, want 

ongeacht die besluitvorming op de Alg. Vergadering over uitkomsten van 

themadiscussies die tot dan toe geweest zijn, gaan de themadiscussies verder 

door om in 1992, dat is dus niet het a.s. voorjaar, maar het volgende 

voorjaar, om in 1992 dan een hoofdlijnennotitie aan de Alg. Vergadering te 

kunnen voorleggen, die dan ook koersbepalend is voor het verkiezingsprogramma 

dat dan geschreven wordt. Dus ik denk, dat er alleen optisch enig verschil is. 

1992 lijkt verder weg dan 1991, maar ook in 1991 zal het HB aangeven, d.m.v. 

stukken en onderbouwd met stukken, hoe het met de inhoudelijke discussie in 

de V.V.D. staat en daarmee is dan feitelijk voldaan aan het verzoek ook van 

Bussum, zij het, dat het dan nog niet de volledige hoofdlijnennotitie is, maar 

er is wel voldaan aan het verzoek van Bussum om die onderdelen op de Alg. 

Vergadering te bespreken. Dat is de procedure, die wij hebben voorgesteld. En 

ik denk, dat we de discussie in de V.V.D. ja, mogelijk een beetje geweld aan 

gaan doen in de richting van de leden van de afdelingen, als wij nu zeggen OK 

we stoppen de procedure, die we nu in gang gezet hebben en alle krachten 

worden erop gebundeld om een kant en klaar stuk op tafel te hebben liggen in 

92 of in 91, terwijl het verkiezingsprogramma pas 92/93 gaat draaien. De 

bedoeling van de inhoudelijke discussie, de bedoeling van de themacongressen 

is dat dat een continu proces is in de V.V.D. met een voortdurende terugkoppe

ling naar die gremia in de partij, dat is Partijraad, maar bovenal Alg. 

Vergadering, waar men dan ook over de uitkomsten van die discussie kan 

spreken. Dus ik zou, in dit geval, de Alg. Vergadering willen aanraden de 

visie, die het HB heeft op de ingediende moties over te nemen. 

??? 

Misschien mag ik daar nog even op reageren, mijnheer de voorzitter, want ik 

denk, dat het plan wat achter dit amendement zit, wat dat betreft niet goed 

is overgekomen. Het gaat er eigenlijk vanuit, dat je het ene kunt doen en het 

andere niet hoeft te laten. Als ik U hoor zeggen, dat de hele gang van zaken 

met de themadagen zal moeten worden gestopt, dan is dat iets wat niet in het 

amendement is terug te vinden, integendeel, want anders zouden wij wel een 

amendement hebben opgesteld wat zei: stop met de themadagen en richt de 

energie in een andere richting. Dus daar moet een misverstand over bestaan 

waarvan ik hoop, dat ik dat uit de wereld kan ruimen. Een tweede opmerking, 

die ik maak, is dat U zegt ja de leden in de afdelingen die worden dan zo 
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overvallen, want dat gaat allemaal zo snel en op die manier moet je niet zo'n 

serieuze zaak aanpakken. Als U mijn stuk in Het Parool van gister der bij 

neemt dan treft U op dat punt niets aan. Ik weet n.l. niet hoeveel maanden na 

heden, na een hopelijk positieve beslissing van deze bijeenkomst, dat congres 

zal plaatsvinden. In elk geval is er in geïntegreerd dat een stuk door de 

partij heengaat, langs alle gremia en dat daar natuurlijk redelijke termijnen 

in acht moeten worden genomen omdat iedereen zijn mening moet vormen. En het 

voordeel van die aanpak is dan, dat men daarover, in het kader van een plan 

in de partij overal gaat discussiëren. Het toegezonden krijgen van via het HB 

gemaakte samenvattingen van themadagen dat is iets anders. Dat is een wat 

passiever proces, dat kan je lezen, dat kan je interessant vinden of niet 

maar daar is niet onmiddellijk aan gekoppeld dat je met elkaar in werkgroepen, 

in besturen of wat dan ook aan de slag gaat in je eigen meningsvorming voor 

iets nieuws in de partij wat de partij zo broodnodig heeft. Ook dat moet een 

misverstand zijn, dat wij met het amendement hebben beoogd om de leden te 

overvallen. Ja en dan inderdaad dan dan blijkt toch in onze ogen vrij 

schrijnend het moment van 1992 wat U dan noemt. We zijn dan al bijna als 

Europa weer zoveel verder dat we misschien wel hele nieuwe plannen aan het 

maken zijn dat we op dit moment kunnen overzien, maar in 1992 komt dan 

eindelijk het ei van het HB tot uitdrukking in een bijeenkomst waar we dit 

allemaal kunnen behandelen. Ik denk, dat dat niet goed is. Ik denk, dat we nu 

moeten zeggen: We moeten nu aan de slag, zorgvuldig aan de slag, laat iedereen 

z'n krachten daarop richten, laten we daarmee iets doen waardoor we ook gaan 

voorkomen dat er weer duizenden kiezers en leden afbrokkelen en weglopen, laat 

ons zien, dat wij op dit punt ons mannetje staan zoals we dat in het verleden 

te weinig hebben laten zien.Dank U zeer. 

Applaus. 

Vz.: 

Mevrouw Bruggeman. Mevrouw Bruggeman, ja gaat Uw gang. 

Bruggeman is mijn naam, KC Den Haag. Ik wou het voorstel van Bussum 

ondersteunen en ik wil ook nog eens nadrukkelijk zeggen, inderdaad themacon

gressen en inhoudelijk over het liberalisme praten. Het een doen en het ander 

niet laten. Maar vooral niet te lang wachten, vooral niet met het inhoudelijke 

van het liberalisme, en ik zou zelf voorstellen dat eh, het was enig de 

discussie, die we hebben gehad over Liberaal Bestek, maar dat was veel en veel 

te gedetailleerd, daar hebben ontzettend veel afdelingen hebben zich daarop 
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gestort met veel animo en veel interesse, maar ik zou in dit geval zou ik 

zeggen 1992 is inderdaad te ver weg. Dan zit je bovendien alweer zo tegen de 

volgende verkiezingen aan dat je toch altijd discussieert in afdelingen en ook 

in Partijraad en in ledenvergadering met de verkiezingen straks in het 

achterhoofd, het geeft je een minder vrij gevoel om te discussiëren over het 

liberalisme, probeer met het HB proberen om iets eenvoudigs, iets simpels, 

wat een aanzet kan geven tot discussie, maar niet tot in de details is 

uitgewerkt te doen. Ik kan me niet voorstellen hoe een ledenvergadering drie 

leden zou moeten benoemen om deze commissie plaats te zitten. Op een goed 

moment moeten we dat natuurlijk toch aan het HB overlaten zo'n commissie te 

benoemen. Maar zo'n commissie zou als opdracht mee moeten krijgen: snel, 

inspirerend en kort en dan inderdaad door alle afdelingen heen en dan op de 

Partijraad en op de ledenvergadering zodat iedereen mee kan praten en dan ook 

tijd genoeg inderdaad dat een vorige spreker al zei, niet eerst 's morgens 

eindeloze inleidingen, maar tijd genoeg voor het volk om te discussiëren voor 

het ledenvolk, zodat dan de communicatie waar het bestuur zegt behoefte aan 

te hebben van de leden naar hun toe ook z'n kans krijgt en ook van de leden 

onderling. Maar vooral snel. 1992 is inderdaad wel heel erg ver weg. 

Applaus 

Vz.: 

Dank U wel. Mijnheer Bakker. 

Hr. Bakker 

Voorzit ter, vooropgesteld, ik waardeer het bij zonder Uw aanzet voor het 

Verenigingsplan, ook op dit punt. Ik moet alleen daarbij aangeven dat ik toch 

de zienswijze van de heer Steins en de vorige spreekster ook. Mw. Bruggeman, 

beter kan ondersteunen. Ik zal U aangeven waarom. U heeft zelf nu de aanzet 

gegeven tot een aantal themacongressen waarbij U zelf de thema's heeft 

aangeduid en die specifiek worden uitgekauwd, mag ik het zo maar even proberen 

te omschrijven. U heeft ook zelf in Uw beschrijvingsbrief nog aangegeven en 

de stellingen zullen vooraf naar de afdelingen worden toegezonden, zo zegt U 

het. 

Het punt is alleen, dat dan afgevaardigden daar naar toe terug moeten, er 

komen dan stellingnames over dat ene specifieke thema. Dat is Uw opzet ook om 

dan straks de zaak te bundelen. Maar als U gaat bundelen zult U dan 

uiteindelijk constateren, dat een aantal zaken haaks op elkaar kunnen staan, 

en dat betekent, dat uiteindelijk de hoofdlijnen compromis-hoofdlijnen gaan 
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worden. Ik denk, dat dat net verkeerd is. Het is beter, dat een partij 

haarscherp op hoofdpunten aangeeft wat zij wil, met daarbij hun prioriteitsbe

paling om op grond daarvan de verdere uitwerking te vinden in themacongressen. 

Ik acht dat de enig juiste manier. Ten tweede, ik heb bemerkt dat de behoefte 

aan politiek-inhoudelijke discussie bij de afdelingen op dit moment 

levensgroot aanwezig is. U kunt daar de beste invulling aangeven, als U een 

paar hoofdlijnen dan ook voorlegt op korte termijn aan die afdelingen opdat 

men hun uitspraak kan doen. En de verdere uitwerking, natuurlijk, daar kunnen 

ze vrolijk aan meedoen, en dat zal dan daarna ook gebeuren. Maar ik zou zeker 

beginnen met die hoofdlijnen en niet anders. 

Vz. 

Dank U wel. Mijnheer Wilmer. 

Hr. Wilmer 

Ja voorzitter, ter verdere accentuering van wat er hiervoor is gezegd, ik 

denk, dat het om 2 zaken gaat bij deze discussie. Hierin zijn de moties 4 Den 

Haag en 7 Bussum verbonden. Het eerste is, dat er nu behoefte aan een 

duidelijk vertrekpunt in het politieke veld bestaat. Ik denk, dat daar gans 

de wereld behoefte aan heeft en niet alleen de partij maar dat is een veel 

breder draagvlak. Het tweede punt, en die twee doelen liggen duidelijk in 

elkaars verlengde, is dat je, hoe moet je nou een algemene lijn achteraf 

vaststellen wanneer thema's qua strekkingen/of toon zo verschillend zijn qua 

politieke oriëntatie. Eerst de algemene lijn en dan de thematische uitwerking 

en maar mijn idee, of naar het Haagse idee, hoeft dat helemaal niet te bijten 

met het voornemen van het HB, het schuift in theorie 1 congres op. 

Vz.: 

Dank U wel. Wie nog meer? Mijnheer Zwart. 

Hr. Zwart 

Ja voorzitter, ik heb heel concreet gevraagd naar de opzet van de themadagen 

op zichzelf en ik hoop dat ik daar nog een antwoord op krijg. 

In tweede instantie denk ik, dat het belangrijk is om ook veel aandacht te 

besteden aan wat er met die resultaten van die themadagen gebeurt en dan 

bedoel ik niet, wat er met de stukken gebeurt, en wie ze dan vervolgens 

vaststelt en waar ze dan uiteindelijk gepubliceerd worden, wat, denk ik, de 

leden van de partij belangrijk vinden is het gevoel, dat datgene wat zij 
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uitspreken ook inderdaad daadwerkelijk leidt tot politiek handelen van de 

partij. En ik heb het gevoel, dat er in dat opzicht in de lijn nogal wat 

storing zit en ik kan me voorstellen, dat het goed is bij de selectie van 

thema's en ook bij de discussie, in gedachten te houden, dat we er als partij 

straks ook mee naar buiten moeten, dat het niet alleen maar een hobby in een 

zijkamer is van een aantal mensen, die over de politiek zitten te discussi

eren, maar dat je in principe bezig bent met als complete partij richting te 

willen geven aan een samenleving .En dan moet je daar bij de keuze van de 

thema's, maar ook bij de organisatie van de discussie, rekening mee houden, 

zodat je uiteindelijk met die resultaten niet alleen iets op papier hebt 

staan, maar ook inderdaad politiek Nederland in kunt trekken en ten strijde 

kunt trekken. Want ik denk dat dat iets is, wat veel mensen op dit moment 

willen. Niet eeuwig in die verdedigende hoek blijven zitten, maar eindelijk 

als V.V.D. weer eens in de aanval kunnen. 

Tenslotte denk ik, dat het goed is, om, als we de discussie breed willen 

voeren, in ieder geval te voorzien in mogelijkheden voor afdelingen om zich 

over zaken uit te spreken. En dat kan alleen maar via een Alg. Vergadering, 

en ik begrijp, dat U stukken van de themacongressen wilt gaan voorleggen aan 

volgende Alg. Vergaderingen. Wat voor vorm moet ik me daar bij voorstellen? 

En kan er inderdaad sprake zijn van amendering door afdelingen? of is dat niet 

de bedoeling? Daarover graag toelichting. 

Vz.: 

Wie nog meer? Ja, mijnheer De Jonge. 

Hr. De Jonge: 

Voorzitter, De Jonge, KC Utrecht. Ik sta zeer sympathiek tegenover het 

voorstel van de heer Steins en de zijnen om de discussie inzake de inhoud van 

het liberalisme te versnellen, te versnellen. Ik onderschat, ik denk 

overigens, dat de heer Steins onderschat, de gecompliceerdheid, en ik denk, 

dat ik Mw. Den Ouden daarover heb horen spreken, van het nu eerst ingelaste 

van weer een themacongres voor alle andere themacongressen. Ik denk, dat dat 

ook niet goed realiseerbaar is. Aan de andere kant onderschat het HB, naar 

mijn gevoel, de dringende behoefte, in alle lagen van de partij, bij de leden 

op de vloer, in de afdelingen, in de Ondercentrales naar discussie over 

datgene wat ons bindt. En dames en heren, mijnheer de voorzitter, ik zou het 

HB willen vragen om zich op korte termijn, dus vanmiddag bijvoorbeeld, even 

toch een oordeel te vormen of het niet mogelijk is om enigszins tegemoet te 
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komen aan de intentie van de heer Steins en de zijnen, die discussie te 

versnellen en tegelijkertijd uiteraard de gewone themadagen doorgang te laten 

vinden. 

Applaus 

Vz.: 

Dank U wel. Mevrouw Van Scherpenberg. 

Mw. Van Scherpenberg: 

Ik ben het ook erg eens met mijnheer Steins. Ik vind trouwens dat het stukje 

in Het parool ook erg goed en met mijnheer Bakker. Het enige wat ik toch nog 

wel op wil merken want het is toch een misverstand dat we steeds denken dat 

we niet discussiëren. We hebben een Liberaal Bestek, we hebben 46 afdelingen 

in onze KC, die hebben zich kapot gediscussieerd over het Liberaal Bestek, 

gaten in geschoten, maar dat mag dan ook, en toen het verkiezingsprogram, het 

verkiezingsprogram is gelukkig door het voorstel op Liberale beginselen steeds 

geënt, dat is ook duidelijk geweest. Toxopeus heeft gezegd dat progressief 

program geworden. Dat hebben de afdelingen, en dat moeten we niet onderschat

ten, met enorme discussies gedaan. Dat we daar mee doorgaan met die discussie 

daar ben ik het dus met de heer Steins en met Bakker eens, maar dan moeten we 

niet zeggen, dat we het niet doen, of niet gedaan hebben. 

Vz.: 

Dank U zeer Mevrouw Van Scherpenberg voor deze rechtzetting in een feitelijke 

situatie. Nog meer opmerkingen? Neen? Mevrouw Den Ouden. 

Mw. Den Ouden: 

Ja, mijnheer de voorzitter ik ben me allereerst antwoord verschuldigd nog aan 

de heer Zwart over hoe er met die themadagen omgegaan wordt.Daarover staat in 

V&D die gisteren uitgegeven is ook enige informatie. De bedoeling is, dat V&D 

een buitengewoon actieve rol gaat spelen in juist ook die voorbereiding van 

die themadagen voor wat betreft informatievoorziening, maar ook als forum van 

van van gedachtenwisseling, mensen die willen reageren op die zaken, die aan 

de orde zijn. Bovendien zal de Telderstichting ondersteunend bij dit werk 

betrokken zijn. De stellingen, waarmee voorbereidende commissies komen die 

worden gepubliceerd in V&D. Op de bewuste themadagen kan men dan opiniërende 

moties indienen, waarmee de zaak verder in discussie in de partij blijft. We 

hebben het plan om ook iets met schrijfwedstrijden voor jongeren te doen, heel 
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belangrijk, dat de jonge categorie in die discussie meedoet,gestimuleerd 

wordt om de gedachte op papier te zetten en zo kun je nog een aantal dingen 

daar aan vast breien. Ik denk, mijnheer Zwart, dat de themadag van 12 mei, die 

inhoudelijk verder uitstekend was, dat die nog niet dit hele traject heeft 

afgelopen, maar de bedoeling is dat in voor de komende themadagen van oktober 

en november dat V&D daar een buitengewoon belangrijke rol in gaat spelen en 

als stukken uiteindelijk naar de Alg. Vergadering gaan dan geldt daarvoor 

natuurlijk hetzelfde als voor alle stukken, die naar de Alg. Vergadering gaan. 

De Alg. Vergadering, de leden van de V.V.D., hebben altijd de mogelijkheid om 

nu het Verenigingsplan is nu ook in het kader van de beschrijvingsbrief aan 

de orde, om daar hun moties en amendementen voor te leggen. In feite is het 

verzoek van Den Haag om op de Alg. Vergadering een agendapunt politieke 

oordeelsvorming of gedachtenvorming is daarmee gehonoreerd. Nou heb ik goed 

geluisterd naar wat de verschillende leden hebben ingebracht t.a.v. de 

inhoudelijke discussie. Ik denk, dat ik het gemeenschappelijke element dat wij 

hebben er graag vast wil houwen, n.l. dat we met z'n allen die inhoudelijke 

discussie willen hebben. Eigenlijk is, voorzitter, en de ledenvergadering 

corrigeert het HB wel als wij het verkeerd zien, maar de boodschap, die in de 

richting van het HB wordt gestuurd, is WlJ zijn als V.V.D. onze onze 

identiteit wij zijn onzeker omtrent onze identiteit en ik zeg U in alle 

eerlijkheid, ik deel die opvatting met U, want 7 jaar regeringsverantwoorde

lijkheid met het CDA dat kost wat identiteit, dat merkt elke politieke partij 

die in die situatie komt. Wat dat betreft is Uw verzoek buitengewoon terecht 

en redelijk. Waar ik voor sta, en dat is eigenlijk een organisatorisch 

vraagstuk, het is dus geen inhoudelijk verschil van mening, ik sta voor het 

probleem dat een dag nu eenmaal 24 uur heeft en een maand 12, een jaar 12 

maanden. En dat ook de leden van de V.V.D., zoals iemand vanmiddag al 

opmerkte, ook nog werkzaamheden hebben, zou de Alg. Vergadering willen vragen 

het HB de mogelijkheid te geven te voldoen aan het verzoek van Bussum om op 

korte termijn, dus zo spoedig mogelijk staat er in de motie, een stuk voor te 

leggen aan de partij, waarover dan besloten kan worden, maar dat vergt echt 

enige tijd en ik verzoek de Alg. Vergadering ook dan mee in de beschouwing te 

betrekken dat het tempo van de themacongressen daardoor misschien iets 

vertraagd zal worden maar dat is een compromis waarop we elkaar dan zullen 

moeten vinden. 

Vz.: 

Ja, Heer Steins. 
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Ja, kleine reactie hierop. Ik ben blij met Uw reactie in z'n algemeenheid want 

een bottleneck is daarmee genomen. Wat betreft het tijdsprobleem. De mensen 

die ik de afgelopen weken hierover heb gesproken daar heb ik er zeer velen van 

horen zeggen, dat zij er graag voor zo goeie zaak als dit amendement betreft, 

hun tijd daarvoor ter beschikking willen stellen. Dus voor zo ver U zegt ik 

heb zo weinig tijd het gaat daardoor misschien wel weer lang duren, dat zou 

nou juist het hart uit het amendement halen. Voorzie U van die mensen, die dat 

willen, ik behoor daar zelf overigen ook toe, ons hele groepje van ~ uit heel 

Nederland, die dat weer met z'n eigen olievlekjes om zich heen kan uitbreiden, 

dat zal het probleem niet zijn en ik denk, dat we dan nu eerder komen in de 

fase van hoe gaan we dit amendement uitvoeren. We hebben daar een gedachte 

voor gelanceerd dat we eigenlijk vinden, dat de Alg. Vergadering zo'n 

commissie zou moeten benoemen, en ik zou bijna zeggen we zitten 2 dagen bij 

elkaar, laat ons dan de kans benutten, zo makkelijk zijn we niet met z'n allen 

bij elkaar, om dat ook uit te voeren. Ik heb daar gedachtes over. Alles vanuit 

de optiek dat het morgen als het wordt afgesloten de commissie er is en dat 

die aan de slag kan dat ie z'n eigen weg gaat, wie er ook allemaal in zitten 

en dat we, wat dat betreft, snel aanvang kunnen maken, want we moeten spijkers 

met koppen slaan. Dank U zeer. 

Applaus. 

Vz.: 

Voordat de heer Wi~man iets gaat zeggen, denk ik, dat ik toch nog even de 

Alg. Vergadering op 1 punt moet wijzen: er zijn 2 tijdsproblemen. Er is een 

probleem van in den tijd n.l. in welke periode doe je zo iets, en er is een 

probleem van de tijd die van een tijdsbeslag, wat op mensen wordt gelegd. Als 

ik, ik denk, dat je dat ook moet combineren. Als zij kans zouden zien op een 

gegeven ogenblik met een met een rapport te komen, naar de Alg. Vergadering 

toe, moeten we natuurlijk wel bedenken, dat zeg vanaf oktober toch in feite 

de campagnes voor de Statenverkiezingen ook gaan beginnen. Ik zou dat even 

heel uitdrukkelijk naar voren willen brengen.En dat betekent, dat er zeer 

veel aandacht nodig is van de afdelingen toch ook weer voor die verkiezings

campagnes van de Staten. En dat betekent dat je dan voor de vraag staat, 

wanneer je een Alg. Vergadering zou moeten beleggen om over deze zaken te 

praten op een zodanige wijze dat je èn een stuk hebt dat inhoudelijk inderdaad 

hout snijdt, waarmee je voor de dag kunt komen,èn op een zodanig tijdstip, dat 
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de afdelingen voldoende tijd hebben om over dat stuk te discussiëren. 

Misschien kan de heer Steins daar nog even op ingaan. 

Hr. Steins 

Ja, onze gedachten gingen uit naar januari, februari, dan zijn de provinciebe

sturen klaar met hun taak, onze gedachten gingen ook uit om het een kwestie 

te laten worden van de door de Alg. Vergadering te benoemen commissie. Dus U 

hebt het al druk genoeg, begrijp ik. Dat U daar natuurlijk op enigerlei wijze 

zitting in neemt of kennis van neemt of verslag van krijgt uitgebracht das 

prima. Laat het die commissie doen. Laat die verder gaan overleggen dat hoeven 

we verder allemaal niet te doen nu. Als we nu komen tot die commissie met de 

personen er in, dan kunnen we aan de slag. 

Vz;, 

Dat betekent wel, dat als U dat zegt in januari of februari wilt doen, laten 

we even aanhouden februari, dat die commissie toch begin september z'n stuk 

klaar zal moeten hebben, omdat de afdelingen anders niet voldoende tijd hebben 

om derover te discussiëren en amendementen of moties klaar te maken die 

verzameld moeten worden en vervolgens weer algemeen door de partij verspreid 

moeten worden. 

Hr. Steins 

Misschien iets later. Maar het is nu mei en september, dat is toch nog wel wat 

van ons vandaan. De intentie van de betrokkenen, die hier mee bezig zouden 

willen zijn indien hen dat geluk gegeven zou worden, die leiden tot een 

tijdschema waar U zich geen zorgen over behoeft te maken. 

Vz: 

Het was ook niet mijn bedoeling om eh aan U mijn zorgen over te brengen, het 

was alleen maar mijn bedoeling om de feitelijke situatie, die dan gaat 

ontstaan nog even heel duidelijk naar de Alg. Vergadering toe te brengen. Mw. 

Den Ouden. 

Mw. Den Ouden: 

Ja, mijnheer de voorzitter, ik verwijs even naar het punt onder de toelich

ting, neen in de toelichting van motie 4 waar wij als HB aangeven, na de Alg. 

Vergadering een werkgroep Hoofdlijnen in te willen stellen op deze voor deze 

punten.Aan dat voornemen dat voornemen handhaaft het HB. Wij hebben geen 
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voorstel gekregen m.n.v. personen die voor de gehele Alg. Vergadering op dit 

moment daarvoor aangewezen kunnen worden, en het voorstel van de uit de Alg. 

Vergadering is buitengewoon constructief. Ik denk, dat die constructiviteit 

ook gehonoreerd moet worden, en ik zou U voor wat betreft het instellen van 

de commissie willen vragen om dat punt zodat we ook even kunnen overleggen wat 

precies de wijdere strekking van een aantal dingen is en hoe we dat in het vat 

gieten. Dat zou ik graag morgen dan nog aan de Alg. Vergadering voorleggen met 

U bespreken om daar mee tot een besluitvorming te komen. Ik zou dat niet ad 

hoc op een middag willen doen en wat betreft het tijdstip, daar heeft de vz. 

het nodige over gezegd. Denk, dat wat ik nu van U vraag is eigenlijk het 

vertrouwen dat we Uw wens, zoals neergelegd in motie nummer 7 voor wat betreft 

de versnelling in de inhoudelijke discussie, dat we die honoreren en zeggen 

wij kunnen kijken wij kijken wat wij doen U hebt januari, februari genoemd. 

Wij van onze kant hebben genoemd dat dat ook moet passen in de strategie en 

gegeven het onderdeel PR van de motie Den Haag ook in de uitstraling die het 

naar buiten heeft, zo'n discussie, dat we dat zorgvuldig moeten afwegen. 'k 

Heb U ook via U via het antwoord aan U heb ik ook de Alg. Vergadering 

voorgehouden dat in de themacongressen zoals die opgezet zijn dan enige 

vertraging zal komen. Dat is een prijs, die het HB graag wil betalen voor een 

gedegen discussie in de V.V.D. en een goede uitkomst daarvan. Ik zou dus 

willen vragen het HB zegt toe, dat we het proces in de versnelling brengen 

zowiezo. Wij streven er naar, dat volgend voorjaar er een stuk voorligt op 

hoofdlijnen en wat betreft het samenstellen van de commissie zou ik op dit 

moment de besluitvorming even willen opschorten. 

Hr. Steins 

Ja, daar kan ik me zeker in vinden. Voor ons was even de vraag daarbij van 

moet je dat nou juist vóór de Prov. sta tenverkiezingen doen of niet zo'n 

congres, moet je daar naar streven omdat het nou juist een élanwerking kan 

kan hebben die wij nodig hebben omdat we anders met die Prov. Statenverkiezin

gen een verkeerde kant uit zouden kunnen gaan. Het punt, wat ik hier alleen 

op tafel leg ik heb er geen duidelijke mening over. Over de commissie, ik ben 

het eens met U dat U daar de ruimte voor moet hebben om dat tot morgen bijv. 

uit te stellen, maar een gedachte die wij hadden was een hele simpele kan er 

niet ergens een bus worden geplaatst waar iedereen, die hier is een naam kan 

invullen met iets er bij, zichzelf een ander, doet er niet toe, zodat daarna 

een groepje dat morgen gaat bekijken en de uitkomst van wat er aan papiertjes 
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in die bus zit mede bepalend laat zijn voor datgene wat wij morgen wellicht 

als commissie en hopelijk kunnen gaan aanstellen. 

Mw. Den Ouden: 

Ja, heel constructief, maar ik denk, dat het HB toch even deze procedure wil 

overwegen alvorens een bus neer te zetten. Ook deze besluitvorming dient 

weloverwogen en en ordelijk plaats te vinden. 

Vz.: 

Mijnheer Schuddeboom. 

Hr. Schuddeboom: 

Ja, mijnheer de voorzitter, buiten alles om, maar je kunt nou toch niet zo 

maar reglementair een commissie gaan benoemen. Dat kan toch gewoon niet. Dat 

zal toch eerst wel weer in een agendapunt of in een beschrijvingsbrief. Dat 

kunnen we nou toch niet zo maar doen vandaag of morgen? Dat lukt niet. 

Vz.: 

Nou, ik denk, dames en heren, dat na de laatste woorden van Mw. Den Ouden de 

intentie van het HB volstrekt duidelijk moet zijn geworden. Ik zou U feitelijk 

willen voorstellen om de discussie over dit a dit punt te beêindigen. Ik weet 

niet of de betrokken afdelingen o.g.v. deze discussie bereid zijn hun moties 

in te trekken. Maar dat hoor ik dan nog wel. En dan kunnen we morgen, zoals 

Mw. Den Ouden voorstelt, nog nader op dit punt terugkomen. De intentie van 

het HB is nu helemaal duidelijk en ik denk, dat dit nu verder in de resterende 

tijd vandaag en morgen even aan moet worden uitgewerkt al vorens de Alg. 

Vergadering daarna nader besluit over neemt. Ja? Mijnheer Bakker 

Hr. Bakker: 

Voorzitter, er is toch 1 ding in het antwoord van Mw. Den Ouden en dus het HB, 

waarvan ik zeg, dat spoort niet helemaal met elkaar althans niet met datgene 

wat ik U daarnet te kennen heb gegeven en daar heb ik ook geen antwoord op 

gehad. Ik heb zelf gezegd, dat ik het liefst had, dat in eerste instantie 

hoofdlijnen worden neergelegd en vastgesteld op grond waarvan verdere 

uitwerking kunnen plaatsvinden in themacongressen.Mw. Den Ouden gaf duidelijk 

te kennen nee, er moet een parallelliteit zijn tussen de hoofdlijnen en de 

themacongressen. Das een manier, waarbij je toch desondanks weer botsingen 
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kunt gaan krijgen. Dat zou ik nou net willen vermijden m.a.w. begin met de 

hoofdlijnen en ga daarna pas door met themacongressen. 

Mw. Den Ouden: 

Ja, ik dat helemaal met U eens, maar er staan nu eenmaal 2 themacongressen op 

de rol. Daar is een commissie voor zijn commissies voor aan het werk, daar is 

publicatie over geweest in V&D. Als wij, wij hebben gezegd dat wij willen 

proberen de zaak te versnellen dat we de zaak zullen versnellen, dat er een 

hoofdlijnen notitie komt, dat er een commissie-globale-hoofdlijnen ingesteld 

zal worden, maar de 2 themacongressen die zijn opgezet kan ik niet meer 

stoppen, dat wil ik ook niet, want dat zou opnieuw een chaotische toestand 

geven met alle gevolgen van van dien. Wat natuurlijk wèl en dat ligt impliciet 

in onze toezegging om het proces te versnellen op gesloten in in het ligt 

opgesloten in die toezegging, dat als er een hoofdlijnen-notitie is, dat dat 

dat die natuurlijk zijn uitstraling naar die thema's heeft. Maar dan wil ik 

duidelijkheid van U op dit punt. Zegt U er mogen geen themacongressen meer 

gehouden worden totdat er een hoofdlijnen-notitie is, want die uitspraak heb 

ik dan wel nodig van de Alg. Vergadering, dan neem ik aan, dat die geen 

betrekking heeft, want U bent ook voor een ordelijk bestuur in deze partij, 

dat dat de 2 themacongressen waarvoor mensen nu aan het werk zijn door kunnen 

gaan en dat er voorlopig geen themacongressen gepland worden, althans de 

planning kan wel plaatsvinden maar de inhoudelijke voorbereiding niet totdat 

die hoofdlijnen-notitie er is, want U moet wel heel helder weten waar we het 

over hebben. Volgens mij zijn ze te zwaluwstaarten en kun je het ene doen en 

hoef je het andere niet te laten, dat is een organisatorisch vraagstuk, maar 

ik zou het buitengewoon betreuren als met het tot stand komen van de 

hoofdlijnen-notitie verder afdelingen verstoken waren van de mogelijkheid om 

over inhoudelijke punten te discussiêren. 

??? 

Voorzitter, als ik daar een korte reactie op mag geven. U heeft zelf het 

initiatief genomen, vooruitlopend op de behandeling hier in de Alg. 

Vergadering om alvast deze initiatieven te nemen. Dat is Uw verantwoordelijk

heid. U bent er ook nog maar net mee begonnen, want we hebben het nog niet zo 

lang geleden in de Partijraad hebben we dat behandeld. Daar wij zijn er toen 

net zo goed opmerkingen over geweest, U wist, dat hierover discussie kon 

komen.Ik denk, dat U best bij machte bent om op korte termijn best een zekere 

opschorting van deze themacongressen boven water te kunnen halen, terwijl de 
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mensen, die er mee bezig zijn, hun bijdrage kunnen leveren aan de hoofdlijnen 

en dan ben je weer precies op het goeie spoor en als daar duidelijkheid over 

is dan kun je er vrolijk mee doorgaan. Dus wat dat betreft, als het gaat om 

het ordelijk besturen kan het op deze manier ook. 

Vz.: 

Mijnheer Meijer. 

Hr. Meijer: 

Voorzitter, het komt mij voor, dat je niet over de accessoires kunt 

discussiëren alvorens je het over het merk en type auto eens bent. Het lijkt 

mij dus verstandig om eerst over hoofdlijnen te discussiëren en daarna 

themacongressen te houden. Het lij kt mij procedureel overigens ook veel 

keuriger. 

Applaus 

Vz.: 

Mijnheer Wilmer. 

Hr. Wilmer: 

Voorzitter, het past de Alg. Vergadering om zelfbewust en kritisch te zijn 

maar het kan natuurlijk niet zo zijn, dat we een HB voor onmogelijke situaties 

plaatsen.En ik denk, dat we voor een hele moeilijke situatie komen, als wij 

op een gegeven moment trachten materieel gezien, een discussie over 

hoofdlijnen, hoewel ik het methodisch zuiver vind om eerst over de hoofdlijnen 

en dan de detailuitwerkingen te achten te nemen, maar zo is het besluit helaas 

in het verleden niet geweest. Het ziet er dus niet naar uit, dat de 

hoofdlijnendiscussie veel eerder dan voor de komende jaarwisseling, eigenlijk 

zelfs daarna zal plaatsvinden, omdat gewoon überhaupt anders veel te veel 

mensen het vel over de oren zal worden gehaald. Dat geeft al aanleiding tot 

een korte reactie als ik dat zo goed inschat, dan denk ik dat we inderdaad die 

zwaluwstaart buitengewoon goed bewust moeten zijn met de mogelijke consequen

ties dat de hoofdlijnen en dat wil ik dan wel op de een of andere manier 

vastgelegd hebben, dat die altijd dominant is over de detailuitwerkingen. Want 

dat wil de afspraak zijn. Het tweede punt is, dat en dat is, voordat er over 

intrekken van moties wordt gesproken, motie 4, het ritsen van de discussie, 

het harmoniseren van de bezigheden op het politieke vlak tot in de afdelingen 

toe, waarbij we dus om en om een gedetailleerd verkiezingsprogramma en dan 
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halverwege weer een hoofdlijnendiscussie zodat in ieder geval die inzet en 

die energie op een doelmatige manier besteed wordt, hoe ziet U dat, want ik 

krijg, ik wil, voordat ik dus namens Den Haag, kan zeggen dat wij die motie 

zullen intrekken wel vastleggen dat materieel gezien die motie ook zo wordt 

uitgevoerd. 

Vz.: 

Wie nog meer? Mijnheer????? 

???: 

Nog een opmerking daarbij, mijnheer de voorzitter, ik denk, dat wat ons 

betreft het bestuur op dit punt naar bevind van zaken kan handelen. Ik heb het 

dan over die verhouding themacongressen t.a.v. hoofdlijnen. Ik heb begrepen, 

dat er al een aantal commissies voor die themacongressen aan de gang zijn. Ik 

zou bijna zeggen laat ze dan in elk geval doorgaan om aan die hooflijnennota 

een bijdrage te leveren, want ze zullen ongetwijfeld op interessante zaken 

stuiten. 

Vz.: 

Mijnheer Wi~man 

Hr. Wi~man: 

Voorzitter, de KC Den Helder zal graag een constructieve bijdrage leveren aan 

die discussie en als het zo is, dat U morgen met nadere voorstellen komt, 

gehoord de discussie hier en wetend, dat onze motie inhoudt een prioriteits

stelling waarbij eerst de grote lijnen en dan de details dan zijn wij graag 

bereid om onze motie aan te houden tot morgen. 

Vz.: 

Dank U zeer. Ik denk, dat we feitelijk zouden moeten besluiten, dames en 

heren, we zijn nu zo'n 5 kwartier bijna over dit punt bezig, en dat we 

inderdaad moeten besluiten dit punt nu even af te kaarten en daar morgen in 

de loop van de dag op een geëigend moment op terug te komen. Met nadere 

conclusies van de zijde van het HB. 

Wat ik wel nu aan de orde zou willen stellen zijn de moties nummer 6, 8, 9 en 

1.0. Die houden immers verband met een ander aspect van die inhoudelijke 

discussie t.w. de financiële. Wanneer niemand daar nog het woord over zou 
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willen voeren, dan denk ik, dat ik die moties aanstonds in stemming zou willen 

brengen. 

??? 

Even een ordevraag. Ik begrijp even iets helemaal niet meer. We hebben het 

over een reeks moties gehad, der is gesproken over intrekken, maar wat gebeurt 

er nou procedureel met deze moties 4, ..... 

Vz.: 

Die worden aangehouden tot morgen. Behalve dus de moties 6, 8, 9 en 10, want 

die hebben met andere aspecten te maken en die stellen wel duidelijk een 

randvoorwaarde aan de themacongressen die belangrijk zijn. Als niemand verder 

over deze moties iets zou willen zeggen dan zou ik U willen voorstellen om 

tot stemming van deze moties over te gaan. U weet de procedure. Ik vraag ot 

iemand stemming wil over een motie, zo niet, dan is de motie aangenomen. Wenst 

iemand stemming, dan gebeurt de stemming met hand op steken. 

Motie No. 6, wenst iemand stemming daar over? 

Neen, dan is de motie aangenomen. 

Motie Nummer 8. Wenst iemand stemming daar over? 

Zo niet, dan is de motie aangenomen. 

Nummer 9. 

??? 

Voorzitter, die was ingetrokken. 

Vz.: 

Die was ingetrokken, dat is juist. 

Nummer 10. 

Wenst iemand stemming daar over? Neen? Dan is ook die motie aangenomen. 

Dan kunnen wij overgaan naar hoofdstuk 2. Daar zijn geen moties over 

ingediend.Wil mijnheer Verwaayen daar nog een toelichting op geven? 

Hr. Verwaayen: 

Voorzitter, voorzitter alleen als er een discussie met de zaal daarvoor 

noodzakelijk is. 

Vz.: 

Wie van U zou iets over hoofdstuk 2 willen zeggen? Ja, Mevrouw Bruggeman. 
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Voorzitter omdat wij op het ogenblik geen bewindslieden hebben zijn ze 

misschien vergeten in het plan, maar de betere overeenstemming, die het HB 

aan, nastreeft tussen de kamerfracties en het HB, het wegnemen van misverstan

den, het voorkomen van misverstanden. Ik zou eigenlijk, denkende aan wat er 

in het verleden is gebeurd, willen dat het HB ook tot zijn taken voelt het 

goed contact houden en het voorkomen van misverstanden tussen ministers en 

kamerfractie en tussen ministers en HB. Ik hoop, dat U dit begrijpt en het is 

niet nodig om het in een amendement of een motie te verwoorden, maar het is 

wel heel erg belangrijk. 

Vz.: 

Ik ben het met U eens, dat dat heel belangrijk is, maar ik kan U niet 

garanderen, dat het HB daar altijd in slaagt. Zal slagen geschiedt het 

scheiden verantwoordelijkheden. Mijnheer Delvaux 

De Heer Delvaux 

Voorzitter, ik zou een 
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het van het beleid ik heb niet zo zeer kritiek op wat er staat als veeleer 

op dat wat er in ontbreekt en misschien kon u het ook niet inzetten maar wij 

moeten het wel zien. De optimale herkenbaarheid hangt secundair af van de 

problemen die u hier aan de orde stelt, maar primair van het beleid zelf, 

van de herkenbaarheid daarvan en van de mogelijkheid het te presenteren. Ik 

denk dat de moeilijkheden die we de laatste tijd ondervonden hebben 

gedeeltelijk daarin gescholen hebben, en ik denk ook dat we er tegen moeten 

waken dat de heel belangrijke punten die u hier aan de orde stelt afleiden 

van het primaire probleem. Ik zeg niet dat er niet over nagedacht is ik denk 

wel dat onze partij hierover beter over moet gaan nadenken. Dat wilde ik aan 

de partij aanbevelen. 

Dank u wel. 

Meneer Zwart. 

Voorzitter er is in ander verband wel opgemerkt dat liberale partijen vaak 

het slachtoffer worden van hun eigen succes. 

Dit lezende miste ik iets wat hetzelfde risico in zich draagt, we zien op 

dit moment in medialand, dat datgene waarvoor wij altijd hebben gepleid, het 

vrijmaken van met name de televisie en het tot stand komen van commereciUle 

zenders, wellicht niet alleen niet alleen internationaal, maar straks zelfs 

ook op lokaal en regionaal niveau, dat het op gang begint te komen. Dat 

heeft denk ik ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we in Nederland 

politiek bedrijven. Ik denk dat we veel meer zal gaan gebeuren met behulp 

van audio-visuele media, ik denk dat het verschrikkelijk belangrijk is dat 

je als partij er een uitgekiende strategie voor hebt, omdat je anders 

weleens weggevaagd kunt worden door partijen die in ieder geval over meer 

geld beschikken, dus waarschijnlijk ook meer know-how kunnen aanboren op dat 

punt. Ik zou het daarom erg plezierig vinden als u in verdere uitwerking 

van het verenigingsplan een nadrukkelijker uitwerking geeft aan hoe wij als 

VVD overeind kunnen blijven in het mediageweld als straks ongetwijfeld, als 

het niet volgend jaar is dan is het wel het jaar daarna, over ons heenkomt 

en dat zal zowel denk ik de landelijke en europese 

verkiezingen, alsook de lokale verkiezingen gaan betreffen. We moeten 

materiaal hebben, we moeten de kennis hebben, we moeten weten hoe we daarmee 

omgaan, en ik heb het gevoel dat we op dat punt in ieder geval geen 

voorsprong hebben. 
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Meneer de voorzitter, naar aanleiding van de opmerking, mevrouw Bruggeman 

heeft u al antwoord gegeven. Wat betreft de opmerking van de heer Delveau 

gaat het inderdaad over de optimale herkenbaarheid zowel in beleid alsook in 

uitwerking. We hebben geprobeerd in dit hoofdstuk een beleidsintentie neer 

te leggen en uw opmerking dat daar nog verder over nagedacht moet worden en 

wat meer reliMf aan moet worden gegeven om die herkenbaarheid ook in beleid, 

wanneer het gaat over woord en geschrift, duidelijk te maken die neem ik 

graag mee. Wat betreft de opmerking van de heer Zwart, kan ik hem melden dat 

de cluster communicatie, de bestuurlijke verantwoordelijke cluster 

communicatie, zal komen met een nadere uitwerking van de globale lijnen 

zoals die hier zijn uiteengezet, daar zal ook nadrukkelijk rekening moeten 

worden gehouden met de veranderingen die er zijn inderdaad in medialand en u 

heeft er enkele aangeduid en ook andere veranderingen die plaatsvinden en ik 

denk dat daar in de nabije toekomst een nadere uitwerking aangegeven kan 

worden als dit verenigingsplan met dit hoofdstuk is aangenomen. 

Meneer Delveau. 

Voorzitter, ik ben daar erkentelijk voor, ik bedoel daar eigenlijk nog iets 

anders, wat en je kunt dan mij tegenhouden 

dat dat nu juist niet in de macht van het hoofdbestuur ligt, namelijk de 

herkenbaarheid en de eventuele problematiek dat van primair gegeven is in de 

kwaliteit van het beleid zelf. En daarvoor wilde ik aandacht vragen en 

waarschuwen dat tegen dat verdenken dat het in hoofdzaak in de presentatie 

zal zitten en niet in datgene wat gepresenteerd moet worden. Dat is mijn 

punt. 

Meneer Verwaar. 

Voorzitter dit is evident dat het zo kan zijn, dat je de inhoud met welke 

fraaie verpakking dan ook niet substantiMel kan aanpakken, dat is duidelijk. 

Dank u wel. Zijn er nog anderen die hierover het woord wensen te voeren. 

Nee? Dan kunnen we denk ik overgaan naar de behandeling van hoofdstuk 3. Ik 

zou u feitelijk willen voorstellen om hoofdstuk 3 niet te behandelen, maar 

te betrekken bij de discussie over het kandidaatsstellingsregelement en dat 

betreft dus ook motie nr. 11. Ik zou wel graag een discussie willen aangaan 

over de moties 12 en 13 die immers buiten het kader van de wijzigingen op 
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de kandidaatsstellingregelement vallen. Wenst iemand nog iets te zeggen over 

motie nr. 12? 

Meneer Wigman. 

Ja, voorzitter, motie 12 die spreekt eigenlijk steun uit voor hetgeen het 

hoofdbestuur bij punt 3.2.5. van het verenigingsplan heeft gesteld, namelijk 

dat er maatregelen dienen te worden genomen etc. De motie van de 

kamercentrale vraagt het hoofdbestuur om het beleid wat zij inzake gaat 

ontwikkelen, om dat ook ter kennis te brengen tot andere geledingen van de 

partij en ook zodanig samen te stellen dat andere geledingen hun nut daarbij 

kunnen hebben. Uw reactie is dat u dat graag meeneemt en daarbij de 

vaststelling van regelementen in de toekomst voor die andere geledingen dat 

wil meenemen. Ik hoop dat de maatregelen en het beleid dat u inzake zou 

willen voeren iets verder gaat en ik denk dat het ook zo is, dan het alleen 

maar opnemen van een aantal regelementsartikelen. Dus als het beleid, wat u 

van plan te maken, ook in al die geledingen wordt doorgetrokken, uiteraard 

met een stukje weerslag in regelementen, maar in zijn totaliteit en niet 

beperkt tot een aantal regelementsartikelen, als u uw toelichting zodanig 

wil wijzigen dan zij wij blij met uw toezegging. 

Wie nog meer? Niemand? 

Mevrouw van Dijk. 

Dank u voorzitter. In antwoord op hetgeen dhr. Wigman naar voren bracht zou 

ik willen zeggen, dat wij getracht hebben zeer verkort weer te geven, wat u 

wat uitgebreider aan ons vraagt. En het opnemen in regelementen kan alleen 

maar, zeg maar de zaken ondersteunen, want je kunt adviseren van zo en zo 

moet het lopen maar als het hier en daar verwerkt kan worden in regelementen 

dan moet men ook rekening houden met, en ik denk dat het advies van het 

hoofdbestuur, zoals hier verwoord, voldoende aangeeft dat wij aan het 

verzoek van de kamercentrale Den Helder zullen voldoen, dus wij zullen regel 

voor regel nauwkeurig nakijken hoe en op welke wijze wij dat in de toekomst 

zullen gaan verwerken. 

Voorzitter ik concludeer dat het hoofdbestuur gaarne invulling geeft aan de 

inhoud van onze motie, dat vastgelegd hebbend, kan ik vervolgens de motie 

intrekken, 
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Dan hebben we motie nr. 13. Motie van ook de kamercentrale Den Helder. 

Meneer Meier. 

Voorzitter, uw toelichting bij uw advies over onze motie heeft ons wat 

verbaasd, met name daarom omdat op de KC-vergadering waar men hem 

behandelde, een gemeenteraadslid spontaan opsprong en zei twee jaar geleden 

hebben mij al een aantal keren formulieren bereikt met het verzoek daarop 

mijn deskundigheid aangegeven, formulieren komend vanuit het hoofdbestuur, 

danwel het partijkantoor, geeft laat ik mij daar mijn deskundigheid op 

aangeven, dacht zij en dan hebben wij dus een deskundigenbank. 

Klaarblijkelijk is uw opmerking -het kost geld- in zoverre achterhaald, dat 

u al maatregelen hebt genomen en een aantal jaren geleden om die 

deskundigenbank in te voeren in zijn algemeenheid en wij komen daar bij een 

aantal andere moties waar diezelfde toelichting van u, het kost geld, ook 

aan de orde komt 

moet ik u wel zeggen dat het in de eerste plaats een kwestie is van een 

mentaliteit en pas in de tweede plaats van geld. Je kunt 

een heleboel dingen ook zo organiseren dat ze niet of weinig geld kosten. 

Daar wou ik het in eerste instantie bij laten. 

Dank u wel. Wie nog meer? Niemand? 

Meneer Hazewinkelman. 

Voorzitter, 1 korte vraag. Is het niet zo dat er in het verleden 

ook al zoiets als een soort deskudigenbank is geweest, en zo ja wilt u daar 

dan iets over vertellen? 

Aansluitend op die vraag zeg ik ook in de richting van de heer Meier, er is 

eens een poging gedaan om inderdaad de deskundigheid te inventariseren maar 

dat is niet een tweetal jaren geleden geweest, dat is minstens 3 of 4 jaar 

geleden geweest. Namelijk niet tijdens mijn voorzittersschap. Meneer 

Steenmeier, wilt u nog daarop ingaan? 

Ja. Voorzitter ik denk dat dit ook gezien mag worden, een klein beetje in 

relatie tot een motie die aanstonds nog aan de orde komt, namelijk en motie 

van de afdeling Maassluis, die terecht opmerkt dat het niet helemaal goed 

voorbereid opzetten van een begin van een deskundigenbestand, heel goed kan 
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leiden tot frustatie en verwachtingen die niet waar gemaakt worden.Het 

probleem is dat je niet alleen een deskundigenbestand moet hebben maar dat 

je er vervolgens iets mee moet doen. Onze opvatting is dat dat inderdaad 

moet gebeuren. Mentaliteit is een ding maar mankracht om het te doen, en 

daarmee komt onmiddellijk het geld om de hoek kijken, is een tweede en 

bovendien moeten we ook met de mensen die in dat bestand zitten iets kunnen 

doen. Wat wij tot nu toe gedaan hebben in de praktijk is in ieder geval een 

klein begin maken met die leden, die hebben deelgenomen aan de 

topkadercursussen van vorig jaar en van dit jaar van wie een groot aantal 

ook inderdaad op bepaalde punten waarin zij sterk zijn gebleken zijn ingezet 

om activiteiten te gaan ondernemen in het kader van de partij, bijvoorbeeld 

bij het voorbereiden, helpen voorbereiden van de themacongressen. We zijn 

wat dat betreft wel op de goede weg maar willen we het systematisch en 

grootschaliger aanpakken, dan zal het onontkoombaar zijn dat daar ook 

middelen voor geporteerd worden. 

Meneer Meier. 

Ja, voorzitter, met alle respect voor meneer Steenmeier, hij heeft wel 

gelijk als hij zegt, als je het opzet moet je het goed opzetten en dat kost 

een beetje mankracht, dat is volstrekt juist. Ik zou meneer Steenmeier toch 

in overweging willen geven, gehoord ook de wens van de voorzitter van deze 

vergadering die hij al een op aantal malen en bij een aantal gelegenheden 

heeft geuit dat een deskundigenbank hem na aan het hart ligt. ik zou meneer 

Steenmeier toch willen verzoeken om te kijken of het nou niet mogelijk is op 

een eenvoudige manier, althans een begin te maken, al was het maar met het 

meedelen aan de afdelingen dat er dus kennenlijk het begin van een 

deskundigenbank is. 

Meneer Steenmeier. 

Ik neem je gedachten graag mee en ik kan de vergadering bovendien meedelen, 

dat wij op dit ogenblik bezig zijn op het Algemeen Secretariaat om ook de 

juridische implicaties van het geheel na te gaan. Zoals u weet is kort 

geleden de wet Persoonsregistratie tot stand gekomen die ook bepaalde eisen 

stelt aan het opbouwen van dit soort bestanden. Ook daaraan moet aandacht 

worden besteed en om u aan te geven dat wij hier serieus mee bezig zijn, we 

zijn op het ogenblik aan het onderzoeken op welke wijze wij onze 

activiteiten binnen die wet Persoonsregistratie kunnen brengen. Maar het zal 

een kwestie zijn van klein beginnen en regelmatig uitbouwen. Daar zijn we 
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Meneer de voorzitter, gezien de opmerkingen van de heer Steenmeier, het feit 

dat het hoofdbestuur hier al mee bezig is, zou ik willen zeggen dat wij geen 

behoefte hebben aan deze motie en wellicht dat het het verstandigst is dat 

kamercentrale Den Helder die dan ook intrekt. 

Meneer Meier. 

Voorzitter, gegeven de toelichting die vanachter de tafel is gekomen zal ik 

aan het verzoek van de heer Hazewinkelman graag voldoen. 

Dank u zeer. 

Nog iemand meer over hoofdstuk 3? Dan krijgen we hoofdstuk 4. 

Meneer Steenmeier nog een toelichting? 

Als er geen vragen uit de vergadering zijn, dan niet voorzitter. 

Dank u wel. Wie van de leden zou iets willen zeggen. 

Hieltjes, afdeling Den Haag. 

Het gaat hier om vorming en scholing, toch een zeer belangrijk onderwerp. In 

de afgelopen jaren is er een aardig bestand van cursussen opgezet, ook heel 

duidelijk en overzichtelijk. Liberalisme vaardighedencursussen. Ik denk dus 

dat het heel belangrijk is dat het hoofdbestuur veel aandacht schenkt aan 

deze cursussen om de kennis en de vaardigheden van de leden te vergroten. Ik 

denk echter dat het niet juist is om dat te gaan belonen met certificaten en 

dan ook nog de eis te stellen dat mensen die zich kandidaat stellen voor 

vertegenwoordigende organen toch wel, dat verwacht wordt zoals ze staan in 

de aanbevelingen, dat die een aantal certificaten hebben. Wij zijn bang dat 

het er toe kan leiden dat een aantal mensen gaan zeggen van "kijk eens ik 

heb zoveel certificaten en iemand anders heeft die niet, dus ik moet hoger 

op die lijst staan" we zijn bang dat dat een eigen leven gaat leiden en het 

moet ook zo zijn dat het bij die kandidaatstellingen puur om kwaliteit, 

kennis en vaardigheden gaat en niet om het aantal certificaten. 
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Ja voorzitter, ik zal meteen maar de moties als met uw welnemen overigens de 

moties 14 en 16 hierbij betrekken, die op dit hoofdstuk 4 betrekking hebben, 

eerst even beginnen met motie 16, die vraagt het hoofdbestuur om eens te 

bekijken of de cursusgelden dergelijke bedragen moeten zijn zoals die tot 

voor kort met name richting topkadercursussen gebezigd waren. U zegt toe dat 

u de hoogte van de cursusgelden wilt bezien, wij zijn daar heel blij mee en 

u zegt zo mogelijk met voorstellen te komen. De tekst van de motie is 

uiteindelijk dat u zo wie zo 

met voorstellen richting de LCV komt. Is het voor u een groot bezwaar om toe 

te zeggen dat u, niet alleen zo mogelijk, maar uberhaupt met voorstellen 

komt. 

Dan zouden we die motie alweer kunnen intrekken als u dat doet. 

Dan motie 14, daar wordt gesteld dat een aantal leden van onze partij die 

regelmatig met media te maken hebben, dat het daarvan 

wenselijk zou zijn als daar wat meer op het gebied van scholing zou worden 

gedaan. De motie spreekt zich in een aantal dingen uit namelijk dat deze 

mensen dient te worden gevraagd nadrukkelijk zich op dit terrein te scholen 

en meer te ontwikkelen, vervolgens zegt de motie zeer impliciet dat dit wel 

of niet volgen van de oproep om daar aan mee te doen, dat dat consequenties 

moet hebben, dat dat een van de factoren dient te zijn die moet meewegen bij 

de commissie nieuwe stijl, zoals u die heeft voorgesteld onder een afweging 

te komen van wie adviseren wij als commissie aan het hoofdbestuur in welke 

volgorde of in het scala van geschiktheid voor bijvoorbeeld tweede 

kamerlidmaatschap. Dat element is toch een vrij principieel element daaruit. 

U zegt in uw toelichting dat, of in uw advies, dat u dat ook haalbaar acht 

deze motie, daar ben ik blij mee. De noodzakelijke middelen kom je dan op. 

Als u hier concludeert we willen de strekking van de motie in al zijn 

elementen graag meenemen, dan kom ik terug op wat zostraks verteld is, dan 

zou het eigenlijk zo moeten zijn dat deze motie in afwachting van de 

discussie over financien in een later stadium of nu moet worden aangenomen 

met het voorbehoud dat het geld kost of ja wat wilt u dan met deze motie als 

u zegt de intentie neem ik graag over maar het kost geld. 

Wie nog meer? Niemand? 



Meneer Steenmeier. 

band 3 

blad 8 

Voorzitter, om te beginnen de vraag van dhr. Hieltjes over de certificaten 

en de consequenties die daaraan verbonden kunnen worden. Hij zegt zelf dat 

het gaat bij kandidaatstellingen om de kwaliteit van mensen en er is niemand 

in deze vergadering, denk ik, die hem dat zou willen tegenspreken. Het 

volgen van cursussen, daarmee hebben wij uiteraard natuurlijk wel de 

bedoeling om de kwaliteit van de mensen daarmee te verhogen. En de kwaliteit 

van hun vaardigheden te verhogen. Als zodanig moeten die certificaten ook 

worden gezien als een bewijs dat men die cursus gevolgd heeft. In hoeverre 

dat nu een zwaar of een licht argument, een argument zal het zeker moeten 

zijn, of het een zwaar of een licht of een doorslaggevend argument zal zijn, 

de kandidaatstelling, ja daar bent u als afdeling of als centrale als het om 

staten of kamer gaat, bent u daar natuurlijk zelf bij. We zijn het eens dat 

dat een aspect is, maar dat men dat niet moet overdrijven, dat er zeker ook 

niet een soort kwantitatief gedoe moet ontstaan van X heeft zoveel 

certificaten, Y heeft er zoveel dus X komt hoger op de lijst dan Y. Zo werkt 

dat niet, zo zal dat, naar mijn vertrouwen, ook in de partij niet werken. De 

opmerking van de heer Wigman wat betreft de kosten van de cursussen, in 

beginsel gaan wij ervan uit dat de cursussen kostendekkend moeten zijn of 

ten naasten bij kostendekkend voor wat betreft de variabele kosten. En daar 

ligt dus ook een bodem in de mogelijkheden om de cursusgelden te verlagen. 

Als wij voorstellen willen doen, wat mij betreft mag het zo mogelijk er wel 

af, maar we moeten wel met iets nieuws kunnen komen, als wij voorstellen 

willen doen zal het toch gaan in een iets verder uitwerken van de 

mogelijkheden, die overigens ook nu al bestaan voor die mensen voor wie de 

cursuskosten een wezenlijk en ook het enige beletsel zijn om aan de cursus 

deel te nemen om daarin een tegemoetkoming te krijgen. Maar misschien is 

het goed om dat nog een keer wat duidelijker aan de partij mee te delen, 

opdat iedereen ook wat beter weet waar hij aan toe is. In de praktijk, moet 

ik zeggen, heb ik sterk de indruk dat het goed werkt en dat eigenlijk 

niemand die echt een cursus wil volgen en dat niet kan betalen, van een 

cursus hoeft weg te blijven. Wat betreft de motie over de mediatraining, u 

moet het antwoord van het hoofdbestuur maar lezen als de mededeling dat het 

hoofdbestuur het een ondersteuning vindt van zijn beleid dat deze motie is 

ingediend, wij vinden het ook wenselijk dat mediatraining wordt gegeven, het 

kost wat, hebben we er eerlijk bij gezet en dat zal dan de beperkende factor 

zijn. In hoeverre het meeweegt bij de kandidaatstelling, zeker als het gaat 

om de tweede kamer, is dat primair natuurlijk een zaak die aan de commissie 
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wordt voorgelegd, maar voorzover het hoofdbestuur, en dat is natuurlijk niet 

een onbelangrijk onderdeel als de voorstellen later in de vergadering worden 

aangenomen, dan nog een zeggenschap heeft over de in te dienen 

kandidatenlijst, denk ik dat het hoofdbestuur hier inderdaad nog al het een 

en ander mee zal doen. Ik denk dat we het op dat punt aardig eens zijn. 

Dank u wel. 

Meneer Wigman. 

Ja voorzitter eerst maar even weer terug naar motie nr. 16, kort wat mij 

betreft, als de heer Steenmeier, en ik heb begrepen dat hij dat van plan is 

in de komende LCV wat meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden die er 

zijn, daar waar er financiele 

drempels de enige zijn die een deelname belemmeren ben ik er blij mee als u 

dat verder kond van doet bijv. in de LCV, in ieder geval dat veel mensen 

daar kennis van kunnen nemen dat die mogelijkheden er zijn. Die toezegging 

heb ik genoteerd, die motie trek ik in. Dan naar motie 14 en dan ben ik heel 

content met de opmerking van de heer Steenmeier dat hij stelt, wij kunnen 

ons als HB daar in vinden. Het is aan de commissie om vast te stellen welke 

criteria zij gebruikt, dan denk ik toch dat het ook aan de centrale 

landelijke vergadering kan zijn om hier al uit te spreken, dit is een 

element waarvan wij vinden dat die commissie dat mee moet wegen en dat is de 

strekking van dit element van de motie. Overigens zou het voor mij niet 

helemaal vreemd voorkomen als mensen die het betreft, ik denk daarbij aan 

kamerleden, prominenten, eerste- en tweede kamerleden, statenleden, 

hoofdbestuursleden die regelmatig met media te maken hebben. Zou het zo gek 

zijn als ze zelf een stukje investering doen in dit stuk opleiding zonder de 

partij daarmee te belasten? 

Gaat uw gang. 

Ik wil nog graag even ingaan op de certificaten en de cursussen. Ik zal even 

een stelling voorlezen een aanbeveling uit het verenigingsplan, daarin 

staat: van kandidaten voor vertegenwoordigende lichamen wordt verwacht dat 

zij cursussen gelegen op terreinen die voor hun functioneren belangrijk zijn 

hebben gevolgd. Ik denk dat die stelling zoals die hier geformuleerd staat, 
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niet in overeenstemming is wat net vanuit de hoofdbestuurstafel is 

geformuleerd en ook niet juist mag zijn. Je kunt van kandidaten niet 

verwachten dat ze die cursussen hebben gevolgd. Een heleboel kandidaten, 

daarvan is al bekend dat ze een bepaalde geschiktheid hebben uit andere 

functies, al dan niet binnen de partij, daarvan is duidelijk dat ze ook 

zonder het volgen van die cursus een geschikte kandidaat zijn. Ik denk dat 

je niet een stelling zoals die hier geformuleerd staat in het 

verenigingsplan kunt laten staan, dus wij stellen voor deze stelling 

aanbeveling aan de algemene vergadering ter besluitvorming voor te leggen. 

De heer Steenmeier. 

Voorzitter de opmerking van de heer Wigman kan men voor de mediatraining 

zelf niet iets betalen, die neem ik graag mee naar het hoofdbestuur, daar 

moeten we nog maar een keer over spreken. Wat die Hieltjes zegt over de 

zinsnede over de kandidaatstelling en de certificaten en de certificaten 

zijn in wezen onbelangrijk het gaat om het volgen van de cursussen. Ik 

herhaal wat ik gezegd heb, iedere afdeling, ieder kandidaatstellend 

gezelschap moet zelf daar een zekere weging aan geven. Mijn indruk is dat 

naarmate het gewoner wordt, normaler wordt om cursussen te volgen, dat 

blijkt uit de cursus voor de gemeenteraadsleden en kandidaat

gemeenteraadsleden die dit seizoen gehouden is ook het geval te zijn, 

naarmate het normaler is om deze cursus te gaan volgen, de weerstand tegen 

dit enigszins nieuwe verschijnsel ook zal afnemen en dat men het ook als een 

hele normale zaak zal gaan beschouwen. Maar vooralsnog zou ik willen 

vasthouden aan de stelling dat het de gezelschappen die bevoegd zijn tot 

kandidaatstelling zijn, zelf om deze zinsnede in het verenigingsplan te 

interpreteren en een zwaarder of lichter gewicht eraan te geven. Daarom is 

ook voor een voorzichtige formulering gekozen, wordt er niet iets geMist 

maar wordt er iets verwacht. 

Mevrouw van der Stoel. 

Meneer de voorzitter, ik hoor nu de heer Steenmeier weer heel enthousiast 

betogen dat die certificaten er moeten komen. Die discussie is ook wel 

eerder op de partijraad gevoerd en ook toen 

heeft de kamercentrale Amsterdam laten weten er geen behoefte aan te hebben, 

aansluitend met de argumentatie die de heer Hieltjes naar voren brengt, als 

ik u nu hoor zeggen dat het ook zo belangrijk was voor die cursussen 

gemeenteraadsleden er is er ook een geweest voor de grote vier, apart maar 



band 3 

blad 11 

voor lof want dat was een goed initiatief, maar zelfs als zou een 

kamercentrale of een afdelingsbestuur die certificaten bij een beoordeling 

willen betrekken, dan moeten die certificaten wel uitgereikt worden. De 

grote vier zouden ze dan ook graag ontvangen, want we hebben ze nog steeds 

niet. 

U wilde, denk ik, ook nog iets zeggen. 

Ja ik wil toch nu even reageren er wordt toch in de stelling gezegd van het 

wordt verwacht van kandidaten dat ze die certificaten hebben behaald. Die 

stelligheid willen wij niet onderschrijven. We zijn het erover eens, dat 

cursussen heel belangrijk kunnen zijn voor het verwerven van kennis en 

vaardigheden, maar het is echt niet het middel bij uitstek waarbij je kennis 

en vaardigheden toetst en alleen bij het volgen van cursussen dat er 

gebleken geschiktheid is. Er zijn veel meer criteria die meespelen en de 

stelling, zoals die hier staat, kunnen wij niet onderschrijven en dragen wij 

dus ook voor stemming voor. 

Ja, u wilde nog wat zeggen. 

Ik wil de vorige spreker graag van harte ondersteunen. Gezien het feit dat 

er in de partij geruchten worden verspreid, en anders zou ik ze nog niet 

willen aanduiden, dat bij de volgende verkiezingen, de volgende 

kandidaatstellingen gesteld wordt dat er dan geMist wordt dat je minstens 

aan bepaalde certificaten moet voldoen en dat vind ik een angstig streven. 

Ik vind het gebrek aan democratie als dat wordt doorgevoerd en daarom zou ik 

misschien zelfs in dat geval eerder willen voorstellen om de hele 

certificatenhandel om zeep te helpen. 

Meneer Meier. 

Voorzitter, ik dreig vermoedelijk als ik zo doorga dit congres in te gaan 

als degene die vergelijkingen met auto±s maakt. Ik moet het toch weer een 

keer doen. Indien men in dit land een automobiel wenst te besturen heeft men 

een rijbewijs nodig. Ik vind het niet meer dan logisch dat van een 

bestuurder, een politiek- of verenigingsbestuurder, enige vaardigheden 

worden gevraagd. Wanneer het hoofdbestuur die vaardigheden vraagt en wenst 

vastgelegd te zien ben ik het daar niet alleen van harte mee eens, kan ik 

het alleen maar verstandig vinden. Een en ander maal heeft deze vergadering 
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uitgesproken dat deskundigheid een criterium zou moeten zijn bij het kiezen 

van kandidaten. Ik begrijp de beide vorige sprekers dan ook volstrekt niet, 

want hoe anders moeten wij dan deskundigheid vaststellen als bijvoorbeeld 

mede uit certificaten die behaald zijn met cursussen. 

Meneer Welmink. 

Meneer de voorzitter, dit is baarlijke nonsens. Iemand die iets geleerd 

heeft hoeft nog niet deskundig te zijn. 

Meneer de voorzitter. 

Gaat uw gang. 

Mijn naam is Lamberts, afdeling Zwolle. Ik wil graag de sprekers uit Den 

Helder van harte ondersteunen. Binnen de VVD wordt de politiek vaak 

vergeleken met het bedrijfsleven en als je een functie wilt bekleden binnen 

het bedrijfsleven, dan kan dit niet zonder dat je je verplicht bepaalde 

cursussen, opleidingen te volgen. Het is zo, indien je binnen de politiek 

een functie wilt uitoefenen, dan kan het gebeuren door opleidingen buiten de 

politiek om. Maar er zijn zeker bepaalde bekwaamheden op politiek gebied, 

die je alleen kunt bekleden als je een politiek gerichte opleiding hebt 

gevolgd en daarom wil ik van harte ondersteunen het voorstel van het 

hoofdbestuur om cursussen op politiek gebied te houden en ook zo mogelijk 

verplicht te stellen aan kandidaten op hoge posten. Dank u wel. 

Mevrouw Bruggeman. 

Voorzitter ik moet er niet aan denken aan alle goeie kandidaten die we 

mislopen omdat we ze verplichten om cursusjes te volgen. 

Meneer Meier. 

Voorzitter, het enige wat de andere sprekers aan het bewijzen zijn is de 

volgende stelling. Iemand die niets geleerd heeft is in elk geval niet 

deskundig. Ik begrijp uit de vorige sprekers niets anders dan dat zij 

deskundigheid als een handicap zien voor een kandidaat. 

Goed, meneer Steenmeier nog een keer. 

Voorzitter, ik ben eerst een antwoord schuldig aan mevrouw van der Stoel die 
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vraagt waar de certificaten blijven voor de leden van de 

gemeenteraadsfractie in Amsterdam die de cursus gevolgd hebben. Ik kan haar 

geruststellen, de certificaten zijn inmiddels gedrukt, ze worden op het 

ogenblik op het algemeen secretariaat aan de hand van de presentielijsten 

bewerkt en ze worden zo spoedig mogelijk worden ze via uw 

kamercentralevertegenwoordiger in de LCV uitgereikt. Dus ze komen eraan. 

Voorzitter er is een groot aantal sprekers geweest die een boeiende 

discussie heeft geleverd met elkaar ook over de mate van deskundigheid, wat 

moet je eisen en wat moet je verwachten. Ik denk dat we het met elkaar eens 

zijn dat wij deskundigheid verwachten van onze politieke vertegenwoordigers. 

Ik denk ook dat we het met elkaar eens zijn dat die deskundigheid op 

verschillende wijze kan blijken. Ik zou het van de gekke vinden wanneer 

iemand die jarenlang goed gefunctioneerd heeft als lid van een 

vertegenwoordigend lichaam en die bereid is om dat nog een aantal jaren te 

doen, wanneer wij van zo iemand zouden vragen dat hij nog alle mogelijke 
papieren moest gaan halen. Dat is natuurlijk ook nooit de bedoeling geweest. 

Het kan overigens ook voor iemand die een ruime ervaring heeft in een 

vertegenwoordigend lichaam best een verfrissende ervaring zijn om samen met 

een aantal mensen die groen zijn in het vak, gezamenlijk een cursus te 

volgen, omdat daarbij ook kennis en ervaring tussen de een en de ander wordt 

uitgewisseld en ook dat is een ervaring die we de afgelopen maanden hebben 

opgedaan. Natuurlijk zijn cursussen niet alleen zaligmakend, ze zijn noch 

een voldoende voorwaarde om deskundigheid te garanderen, noch zijn ze een 

noodzakelijke voorwaarde om het te garanderen. Maar ze zijn wel bedoeld, en 

zo werken ze ook, om de deskundigheid te bevorderen en het is dus zo dat het 

hoofdbestuur in het verenigingsplan heeft neergelegd dat de mensen die zich 

nu gaan warm lopen voor een functie in de politiek, dat daarvan verwacht 

wordt, en verwacht is met zorgvuldigheid gekozen, er wordt dus niets geMist 

en geruchten dat er later het woord "verwacht" vervangen zal worden in 

theorie of in de praktijk door het woord "geMist", moet ik met kracht en met 

klem tegenspreken, want zo gaan wij hier niet met elkaar om. Er wordt 

verwacht van de mensen die zich nu warm gaan lopen voor een nieuwe politieke 

functie dat zij een aantal cursussen volgen en ik denk dat dat volstrekt 

redelijk is. En wanneer men op de een of andere andere manier van 

buitengewone capaciteit is en ook zonder die cursussen best in een 

kandidaatstellingsprocedure mee kan doen, dan bent u dat, als leden van de 

partij die daar een oordeel over geeft. 
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Dank u wel. Ik moet u zeggen dames en heren, dat hier toch weer uit blijkt, 

het belang blijkt van het feit dat wij regelmatig langs kamercentrales en 

afdelingsbestuurders en andere bestuurderen in onze partij rondtrekken, want 

al eerder was uit de discussies gebleken dat wij met betrekking tot dit punt 

het echt niet in ons hoofd zouden hebben moeten halen om daar het woordje 

"verplicht" neer te zetten. Dat was een hele duidelijke consensis die in al 

die gesprekken al naar voren is gekomen, het woordje "verplicht" is 

volstrekt uit den boze, dat gebeurt niet, het is en blijft "verwacht". 

Mevrouw. 

Ik ben mevrouw de Jonge van de afdeling Vught. Met een kleine glimlach hoor 

ik dit aan, vooral dat verplichte want ik wil u namelijk de andere kant van 

de zaak eens even vragen, hoe gaat u met de mensen om die zo gemotiveerd 

zijn en zo graag aan een cursus deel willen nemen, maar daarvoor een CV in 

moeten leveren of dat ze wel mogen deelnemen aan zo±n cursus en vaak genoeg 

daarvoor afgewezen worden. 

Meneer Steenmeier. 

Dat is iets dat alleen maar voor een aantal cursussen geldt, en 

zeker niet voor de cursussen waar we het nu over hebben voor leden van 

gemeenteraden bijvoorbeeld. 

Nou in bepaalde gevallen wel, want wanneer ik de financtUle cursus zou 

willen volgen dan moet ik a. eerst de cursus gemeenteraad hebben gevolgd 

daarnaast moet ik dit ook in mijn portefeuille hebben want anders mag ik 

daar ook niet aan deelnemen terwijl ik dat eigenlijk best interessant vindt 

om ook wat over de financiUn binnen de gemeente te weten. 

Dan komt u, mevrouw, zeker aan de beurt, als u dat wilt, alleen de 

prioriteitstelling is zo, dat eerst diegenen de gelegenheid krijgen een 

bepaalde cursus te volgen die het in hun portefeuille hebben, omdat het 

aantal cursussen beperkt is vergeleken met het aantal potenttUle deelnemers, 

maar in de loop van de komende vierjarige periode, zal het zeker mogelijk 

zijn om zoveel cursussen te organiseren dat ook ge!nteresseerde raadsleden 

een cursus kunnen volgen die niet op het terrein van hun huidige 

portefeuille liggen. 
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Dank u wel. Wie nog meer? Niemand? Dan denk ik dames en heren, dat wij 

kunnen stellen dat wij nog over 2 moties moeten stemmen, namelijk 14 en 15 

En het punt wat de heer Hieltjes uiteraard aan de orde heeft gesteld. 

Ja, daar wilde ik nog even wat over zeggen, want meneer Hieltjes die stelt 

iets aan de orde wat procedureel en nou wil ik niet vervelend zijn, 

procedureel natuurlijk een beetje moeilijk ligt, als die een stemming vraagt 

over een specifiek onderdeel. 

Nee voorzitter, want dat heb ik u nou juist in het begin gevraagd en daarvan 

heeft u gezegd dat dat tot de mogelijkheden behoorde. 

Aaah, ja, ja, ja, ja, maar ik heb wel gezegd, ik heb gezegd dat alle punten 

ter discussie staan. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja en zo heb ik uw opmerking ook 

verstaan. Zo heb ik uw opmerking verstaan en ja ik moet wel constateren dat 

de afdeling Den Haag geen amendement heeft ingediend, wacht nou even, wacht 

nou even, geen amendement heeft ingediend in deze zin, maar ik ga het goed 

met u maken. Ik ga het goed met u maken. Als de algemene vergadering er geen 

bezwaar tegen heeft, zullen we het punt specifiek in stemming brengen. Goed? 

Ja? Maar dan moet de algemene vergadering er geen bezwaar tegen hebben. 

Eerst even motie 14. Daar is uitvoerig over gesproken. 

Meneer Wigman. 

Meneer de voorzitter ik zou u toch in dezen willen vragen, gezien de 

opmerking van de heer Steenmeier, dat hij ten aanzien van de financiering 

bij aanneming van de motie dat graag nog in het HB wil bespreken om ook mijn 

suggestie daarover meenemend, zou ik u als hoofdbestuur nu de suggestie 

willen doen, neemt u deze motie over zodat die dan zonder stemming kan 

worden vastgelegd. 

Meneer Steenmeier. 

Geen bezwaar voorzitter, als we het kunnen betalen, dat is duidelijk. Maar 

het komt dan hoog op de prioriteitenlijst. 
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Belangrijk punt, nogmaals voorzitter, is dat als we deze motie nu aannemen, 

dat er ook alle drie de gedachtenstreepjes dus als mening van de vergadering 

worden genoteerd en maar een heeft betrekking op financien. 

Ja, klopt, dat is duidelijk. De motie is dan dus in de termen van de heer 

Wigman overgenomen door het hoofdbestuur. Motie nr. 15 van de afdeling 

Maassluis. Meneer Steenmeier daar nog iets over zeggen? 

Voorzitter, het advies van het HB is duidelijk en ik meen die motie al even, 

zij het in een bijzin, te hebben beantwoord bij een voorgaande motie. 

Goed, afdeling Maassluis handhaaft de motie. 

Voorzitter, dat is mij niet opgevallen wat de heer Steenmeier heeft gezegd. 

Misschien heb ik wat gemist. 

Nou misschien kan de heer Steenmeier dat nog even toelichten. 

Ja. ik heb bij de motie, moet ik even bladeren, van Den Helder, over het 

deskundigenbestand al aangegeven dat Maassluis terecht argumenteerd, dat het 

opzetten van een bestand en het vervolgens niet gebruiken, leidt tot valse 

verswachtingen en dus tot teleurstellingen. En in die zin heb ik de motie 

Maassluis meegenomen in mijn beantwoording over hoe wij met het 

deskundigenbestand willen omgaan. 

Dank u wel. 

Voorzitter, betekent dat dan ook dat het hoofdbestuur de intentie uitspreekt 

om in voorkomende gevallende uit die deskundigenbank, hoe die dan ook wordt 

opgezet, te putten? 

Ja. want daar doen we het voor. 

Oke, dank u wel. Dank trek hem in. 

Goed, afdeling Maassluis. Motie afdeling Maassluis. Wenst iemand stemming. 

Zo niet, dan is de motie aangenomen. Dan eh, oh sorry mijn aandacht werd 

afgeleid. Neemt u mij niet kwalijk. 
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Ik heb hem dus ingetrokken, naar aanleiding van wat de heer Steenmeier heeft 

gezegd. 

Dan hebben wij Den Haag. Dat gaat over 4.2.5. als ik mij niet vergis. En dat 

zou u heel specifiek in stemming gebracht willen zien. Gaat de algemene 

vergadering daarmee akkoord? 

Meneer Wigman. 

Voorzitter, is er misschien te leven met door de vergaderingen door het 

hoofdbestuur met een kleine tekstuele wijziging van 4.2.5., namelijk, dat er 

wordt verwacht dat men kennis heeft gelegen op terreinen die etc.? 

Meneer Steenmeier. 

In feite bedoelen we natuurlijk hetzelfde. Als de vergadering dat een 

mooiere formulering vindt en dan tegelijkertijd wil erkennen en uitspreken 

dat het volgen van cursussen een methode is, een zeg ik met nadruk, methode 

is om die kennis te verwerven vind ik het best. 

Meneer Hazewinkelman. 

Voorzitter, het gaat om de woorden "wordt verwacht". Daar hebben wij grote 

bezwaren tegen. De objectieve situatie die in die woorden zitten en daarom 

zijn wij tegen die stelling. 

Jawel, maar de heer Steenmeier zegt nu, dat was het voorstel van de heer 

Wigman, kan je dat nou niet vervangen. Van kandidaten voor 

vertegenwoordigende lichamen wordt verwacht, dat zij kennis hebben op de 

terreinen enz., enz. Dat was het voorstel van de heer Wigman. En de vraag is 

dus of u daarmee akkoord gaat. 

Maar dat is toch al te kinderachtig. We gaan toch geen kandidaten stellen 

waar dat niet van verwacht wordt. Dit gaat niet. 

Nou ja, ik breng alleen maar het voorstel van de heer Wigman, leg ik aan u 

voor. 

Meneer Zwart. 

Ja voorzitter, misschien nog een laatste suggestie. Ik begrijp het bezwaar 

van de heer Hazewinkelman, dat hebben wij ook. Wij zouden kunnen lezen met 
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de redaktie, dat het op prijs gesteld wordt, in plaats van verwacht. 

Nou, ik denk dat we, dat dat verder niet zo moeten doen. U wilde daar nog 

iets over zeggen? 

Meneer de voorzitter. Ik denk dat we eerlijk tegen ons zelf moeten zijn, die 

cursussen en de onderwerpen spreken allemaal voor zichzelft en ik denk dat 

het heel gemakkelijk en heel goed leven is zonder deze strofe onder 4.2.5. 

en ik nodig de vergadering uit om deze regels gewoon te laten verdwijnen. 

Goed, het voorstel van de afdeling Den Haag is om hier een stemming over te 

hebben. U gaat daarmee akkoord heb ik inmiddels begrepen. Meneer Wigman, u 

gaat niet akkoord. 

Voorzitter, is het de bedoeling van Den Haag om heel 4.2.5. te schrappen of 

allen de eerste zin? Want als het de bedoeling is om heel 4.2.5. te 

schrappen dan is het in strijd met wat we net hebben besloten, namelijk dat 

er krachtig mediatraining ter hand dient te worden genomen. De motie van net 

is overgenomen door het hoofdbestuur in de algemen vergadering. 

Alleen dat deel voor de punt-komma. 

Het deel voor de punt-komma in 4.2.5. Voorstel van Den Haag is, om dat te 

schrappen. Dan moet ik nu even kijken. Dat ben ik natuurlijk weer kwijt. 

Daar gaan we dus over stemmen. V66r het voorstel van de afdeling Den Haag? 

Geel. Geel tegen. Groen v66r. Groen tegen. Grijs v66r. Grijs tegen. Het 

voorstel van de afdeling Den Haag is aangenomen. De zinsnede in 4.2.5. voor 

de punt-komma, wordt geschrapt. Goed wij gaan over naar hoofdstuk 5 van het 

verenigingsplan. 

Meneer Opstelter. 

Inclusief motie 17, Nee die niet. 

Voorzitter, ik heb eigenlijk geen behoefte om dit nader toe te lichten, 

graag aan de hand van vragen, dat lijkt mij sneller. 

Goed, dames en heren, het woord is aan u. 

Meneer Meier. 

Voorzitter, ik had het u al een beetje voorspeld, ook hier is weer zo'n 
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motie waarvan u zegt, wij onderschrijven de strekking, maar we zitten een 

beetje met de financiMle middelen in onze maag. Ik mag u er toch op wijzen, 

dat het creMren van communicatie van beneden naar boven en ik ben bang dat 

we een beetje een voorschot krijgen op de discussie die we ongetwijfeld 

later vandaag nog zullen voeren. Het hebben van goede communicatie van 

beneden naar boven, is op de allereerste plaats een attitude en vermoedelijk 

pas op de allerlaatste plaats een kwestie van geld. Wat de motie van de 

kamercentrale Den Helder u vraagt, is om zodanige voorwaarden te scheppen, 

dat het voor die communicatielijn van beneden naar boven een goede lijn kan 

komen. Dat is van de heel brede, en misschien wat abstracte attitude tot en 

met het uitschakelen van het telefoonantwoordapparaat op de gracht op de 

juiste momenten. 

Wie nog meer? 
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Er wordt namelijk gesproken over een soort van brief die gestalte moet 

krijgen dan ook, ik ben bang dat ik ook misschien wat vooruit loop op de 

discussie straks bij de begroting, bij de contributieverhoging sorry, bij 

deze brief wil het hoofdbestuur kennelijk, en ik neem aan dat als dit 

hoofdstuk zo blijft staan, dat dat dan ook direct consequentie heeft voor 

die begroting die we straks moeten behandelen, een belasting op de begroting 

leggen. En ik vraag me af of het misschien niet beter is om deze brief 

gewoon door degene die die willen ontvangen te laten bekostigen, d.w.z. via 

een abbonnement of iets dergelijks. Dat is een vraag die ik had, een tweede 

vraag betreft de communicatie van het hoofdbestuur naar de afdelingen. Ik 

heb namelijk begrepen dat naast de vrijheid en democratie ook bij onze 

secretaris zo nu en dan mededelingen van het hoofdbestuur binnenkomen en ik 

vraag me af of daar enige co8rdinatie tussen is, want op het moment dat we 

zo'n mededeling van het hoofdbestuur binnenkrijgen, ligt er meestal al een 

vrijheid en democratie in de bus waar ongeveer dezelfde mededelingen al in 

zijn opgenomen, dus mijn vraag is, is er uberhaupt co8rdinatie en zo niet, 

kan dat worden verbeterd? 

Wie nog meer? 

Postumus. afdeling Capelle a.d. IJssel. Om misverstanden te voorkomen. Ik 

neem aan dat punt 5.2.1. aan de orde komt bij de moties die hierover zijn 

ingediend. Mijn later agendapunt. Is dat correct? 

Ja. 

Mijnheer de voorzitter, mijn naam van Boetselaar, afdeling Apeldoorn. Het 

hoofdbestuur heeft bij onze afdeling sterk de nadruk gelegd op de mores die 

zou moeten heersen in de partij. Wij van onze kant zijn het daar graag mee 

eens. Maar als wij dan zien dat het hoofdbestuur twee onschuldige leden 

royeert, na opmerkingen van ons bestuur daar niet op reageert en tot op 

heden geen excuses heeft gemaakt, dan denk ik dat er iets erg mis is in de 

communicatie tussen hoofdbestuur en afdelingsbestuur en ik zou die motie van 

harte aanbevelen, die nu onder de hamer is, en ik zou bovendien daarvoor 

willen pleiten dat het hoofdbestuur niet eens geld vrijmaakt, maar gewoon 

hoffelijk en mores toepast. 
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Meneer de voorzitter. Communicatie is naar mijn mening het grootste probleem 

in de hele VVD. We zijn nu allemaal gezellig bij elkaar en dat doen we 2 

keer per jaar en daartussen weten we niet hoe we met elkaar contact moeten 

hebben. Ik moet u zeggen, ik maak mij, ik verbaas mij altijd in deze partij 

over de manier waarop iedereen alle heil van het hoofdbestuur verwacht en 

ook alle onheil aan hoofdbestuur toeschrijft. Vorig jaar was er in het 

najaar een vergadering van de partijraad, waar dit verenigingsplan werd 

besproken. Dit plan werd door de partijraad aangenomen, iedereen was het 

ermee eens en iedereen ging naar huis. Toen heb ik een tijdje later in de 

eigen kamercentrale de daar uit die kamercentrale afkomstige partijleden 

uitgedaagd. Ik heb gezegd nu hebben jullie dat verenigingsplan aangenomen en 

nu zou je eigenlijk allemaal de provincie in moeten trekken, naar de 

afdelingen toe, je zou moeten vertellen wat dat verenigingsplan bevat en 

vooral omdat daar in staat die politieke discussies. Je zou nou eens van de 

leden moeten horen of ze bereid zijn aan die politieke discussies mee te 

doen en wat daarvan de mogelijkheden zijn. De reactie die ik daarop kreeg 

was eigenlijk verwondering. Waarom moeten wij dat doen? Het verenigingsplan 

wordt toch gepubliceerd door vrijheid en democratie. Dat kan iedereen wel 

lezen. En die politieke discussies die worden georganiseerd door het 

hoofdbestuur, daar hebben wij niks mee te maken. Een naar mijn mening een 

gemiste kans voor de communicatie. Waarom moeten wij praten over nieuwe 

vormen van communicatie, als toch de gebruikelijk communicatiekanalen die in 

onze structuur ingebakken zitten, als die aanwezig zijn? Zijn die kanalen 

dan zo verstopt? Ik denk wel eens, arm hoofdbestuur. Dat zit daar met een 

handje vol mensen achter de tafel, tegenover 600 afdelingen of zo iets 

dergelijks. Hoe moet dat goed gaan. Het gaat dan ook niet altijd goed. Want 

ik denk ook wel eens, misschien is dat hoofdbestuur ook wel een beetje 

onwijs. Om in dit verenigingsplan zo en op alle bladzijden de nadruk erop te 

leggen dat de verantwoordelijkheid bij het hoofdbestuur ligt. Dat het 

initiatief bij het hoofdbestuur. Om zoals hier nu een uur geleden of een 

half uur geleden een initiatief uit de vergadering kwam om in de politieke 

discussies mee te werken, om dan te zeggen nee, nee, daar moeten we nog eens 

even over denken, we moeten nog eens even kijken of het wel kan en of het 

wel past in onze plannen. Onwijs hoofdbestuur, dacht ik, maar eigenlijk ook 

onwijze leden, dacht ik, ik durf het niet te zeggen. Want waarom gaan die 

leden, waarom klagen die leden over slechte communicatie? Waarom gaan ze 

niet vanuit hun afdelingen naar de kamercentrales naar het hoofdbestuur via 
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de kanalen die daar voor liggen? Waarom roepen ze hun 

kamercentralevoorzitters en hun partijraadsleden niet ter verantwoording 

over wat er gebeurd? Die mensen zitter immers zo dicht bij het vuur? Waarom 

gaat de communicatie zo slecht? Ik geloof, meneer de voorzitter, dat, ik wil 

de motie die hier ligt van Den Helder, volledig ondersteunen. Ik zou daar 

alleen een ding in willen veranderen. Die motie vraagt aan het hoofdbestuur 

om maatregelen te nemen ten behoeve van die communicatie heen en weer. Ik 

zou, als dat goed is, die motie willen veranderen, de vergadering roept de 

partij in alle geledingen op om aan de communicatie wat meer te doen. Alle 

geledingen dat is het hoofdbestuur, dat is de partijraad, dat zijn de 

kamercentrales en dat zijn de afdelingsbesturen. Ik wil mezelf er niet van 

uitsluiten, maar ik geloof dat communicatie een zaak is van ons allemaal. 

Dank u wel, meneer Kingma. 

Meneer Meier. 

Voorzitter, het voorstel van de heer Kingma is mij uitermate sympathiek. Ik 

zal het dan ook graag overnemen maar dat dan wel weer met een extra 

aanvulling, zo wordt het wel een lange motie overigens. Ik zou daarbij 

willen aanvullen dat de besturen en met name het hoofdbestuur, daarin een 

voortrekkers rol neemt. Omdat van individuele leden niet verwacht kan worden 

dat zij aan het trekken gaan aan die communicatie, als niet bij de 

bestuurders van hoog tot laag er een attitude ontstaat waarbij men ook 

bereid is om die communicatie aan de gang te helpen, ook als die niet 

spontaan vanuit de leden zou komen. Ik wij u erop dat voor een aantal 

afdelingen een behoorlijke stap is om al binnen een kamercentralevergadering 

een motie in te dienen, laat staan dat hier te doen. Dat is een technisch 

ingewikkeld en moeiljk verhaal. Ik mag u er wat dat betreft op wijzen dat de 

kamercentrale Den Helder zeer intensief zijn afdelingen, en met name de 

kleine, begeleidt op dit traject. Ergo er is hier sprake van een 

voortrekkersrol van bestuurderen in het algemeen, het hoofdbestuur in het 

bijzonder en als meneer Kingema het op dat punt met mij eens is dan denk ik 

dat wij elkaar kunnen vinden. 

Ik heb gesteld, meneer de voorzitter, dat naar mijn mening deze motie de 

partij in alle geledingen moest oproepen om de communicatie te verbeteren. 

Ik heb gezegd, die geledingen, daar maakt het hoofdbestuur een eerste plaats 

deel van uit, daar maken de kamercentralebesturen deel van uit, daar maken 



band 4 

blad 4 

de partijraadsleden deel van uit, daar maken de afdelingsbesturen deel van 

uit en misschien vergeet ik er nog een paar. Is dat uw bedoeling? 

Dat is precies mijn bedoeling. 

Wie nog meer dames en heren? Niemand? 

Meneer Opstelter. 

Voorzitter, ik denk dat het hoofdbestuur het eens is met zowel hetgeen de 

heer Meier heeft gesteld en wat de heer Kingma heeft gesteld, dat in feite 

dat ook toejuicht. Een dank voor juist deze aanvulling op de motie en de 

inbreng in de discussie.Het is ons uit het hart gegrepen. En ik denk dat 

ook, en misschien is dat in onvoldoende mate in het verenigingsplan dan 

duidelijk gemaakt, dat het juist een bedoeling is om de informatiestromen 

communicatie heen en weer te doen, dus van de afdelingen naar de leden, van 

de afdelingen naar het hoofdbestuur, van kamercentralehoofdbestuur etc. 

dwars door de partij heen. En inderdaad zoveel mogelijk gebruik maken van de 

gebruikelijke kanalen van de attitude die en ook van de mores die wij in 

onze partij gewend zijn. Dan kan het wel voorkomen dat je om dat de tijd 

speelt veranderd, de behoefte aan informatiestromen om die communicatie goed 

te laten plegen, ook via de gebruikelijke kanalen, die hier en daar iets wil 

intensiveren en zo moet ik dit hoofdstuk ook zien. Dus naar de heer Meier 

toe en de heer Kingma als de motie zo uitgelegd wordt, zoals u dat hebt 

gesteld, kan het hoofdbestuur daarmee instemmen, dat staat dan even los van 

een aantal moties die later nog aan de orde komen en die financiUle 

consequenties hebben, ik wil daar namelijk ook een punt nu al vast 

wegenemen, dat is misschien ook een angel die in de discussie straks zit ook 

wegnemen, ik dacht ook dat het in de schriftelijke beantwoording van het 

hoofdbestuur t.a.v. een aantal moties ook is aangegeven, met name t.a.v. 

motie 23, dat er misschien door de stukken, ik het trouwens ook in de 

partijraad aangegeven, wat al te zeer in financiUle zin een koppeling is 

gemaakt tussen de frequentieverhoging en hier staat een streven tot 

frequentieverhoging van vrijheid en democratie en een contributieverhoging. 

Dat hebben we wat bijgesteld het neemt niet weg dat het streven als zodanig 

door ons overeind gehouden wordt. Naar de afdeling Haarlem kan ik zeggen dat 

uiteraard wij coBrdineren tussen verschijingsdata van vrijheid en democratie 

en de bestuursmedelingen van de secretaris, dat misschien loopt dat hier en 

daar is het een keer misgelopen, maar de coBrdinatie vindt plaats, het is 
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trouwens terecht dat u daar nog op wijst. De communicatie van de afdelingen 

de opmerking van de heer Postumus, mag ik daar even over spreken. Uiteraard 

is dat een vorm van communicatie ook dat brieven beantwoord worden en in 

deze concrete situatie zullen we dat nog natrekken, waar en misschien kan ik 

straks nog in overleg met u treden, om welke concrete brieven het gaat, zo 

die nog niet beantwoord mochten zijn. De heer Postumus heeft gesproken of de 

moties t.a.v. de punten, ik dacht moties 21 en 22, of die straks behandeld 

worden. Dat is uiteraard zo, dat is toegezegd. Ik dacht dat ik kon afsluiten 

voorzitter in deze eerste instantie, samenvattend dat wij, gelet op deze 

discussie, bereid zijn om de strekking van de motie, zoals die in de 

discussie is overgenomen, overgekomen om die ook over te nemen. 

Dank u wel meneer Opstelter. 

Meneer Meier. 

Voorzitter, heb ik goed begrepen van de heer Opstelter dat hij zegt, wij 

nemen als hoofdbestuur op de allereerste plaats de opmerkingen over attitude 

goed tot ons en zullen daar ook iets aan doen. We zullen in de tweede plaats 

vooral voorwaardenscheppend aan de gang gaan. Ik zal er dan op willen wijzen 

dat dat dus niet alleen een kwestie is van het al of niet verhogen van de 

frequentie van vrijheid en democratie. Als dat zo is, als ik dat goed 

begrepen heb, zou ik de motie graag intrekken. 

Voorzitter, ik denk dat de heer Meier dat goed heeft begrepen. Wij zullen 

natuurlijk altijd, die beperking moet het hoofdbestuur in acht nemen, met de 

bestaande middelen. Dat is niet alleen financieel, dat is ook anderszins is 

dat het geval, maar het gaat om de attitude en de uitspraak ~ie met name de 

bijstelling die de heer Kingma heeft aangegeven van uw motie spreekt het 

hoofdbestuur zeer aan en willen we van ganser harte ondersteunen. 

Dank u wel. Iemand nog, nee? Dan kijk even naar motie 17. 

Hoeft niet meer voorzitter, is ingetrokken. 

Ja, prima. Dan denk ik dat we over kunnen gaan naar het volgende hoofdstuk. 

Hoofdstuk 6.0. over Functie, structuur en besluitvorming. Ik zou u willen 

voorstellen om voorzover de regelementen van de kandidaatstelling in de 

tweede kamer daar in het geding zijn, om dat inderdaad dus dan weer te 
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verschuiven naar de behandeling van de betreffende voorstellen. Dat betekent 

dat ik in de eerste plaats even aan mevrouw van Dijk vraagtof zij nog 

behoefte heeft aan een nadere toelichting. 

Dank u voorzitter, ik dacht dat de tekst in het verenigingsplan voor zich 

spreekt. In wezen wat hoofdstuk 6 behelst is een nadere uitwerking van de 

motie van de afdeling ~-Gravenhage aangenomen door de 40ste jaarlijkse 

algemene vergadering. Ik denk dat ik mij op dit moment zou willen beperken 

tot het gelegenheid geven van stellen van vragen vanuit de zaal, indien men 

daar behoeft toe voelt. 

Dank u wel. Wie van u zou hierover het woord wensen te voeren? 

Meneer Wientjes. 

Mijn naam is Lamberts, afdeling Zwolle 

Oh sorry, ja ik vergis me, want u lijkt zo op die andere meneer 

die links achter u zit. 

U leert hier nog wel een keer onderscheiden daar twijfel ik niet aan. Een 

opmerking. Op de vergadering in Maassluis, vorig jaar, is na hertelling een 

motie aangenomen van het bestuur met als bedoeling het decentraliseren van 

de taak van het bestuur naar kamercentrales toe. Als ik in hoofdstuk 6.1.3. 

lees dat de partij te ver is gedecentraliseerd en dat het hoofdbestuur dat 

ook terug wil draaien, kan ik daar dan ook uit begrijpen dat het 

hoofdbestuur de strekking van de motie, die in dat huis is aangenomen, weer 

terug wil nemen? 

Dank u wel. Wie van u nog meer het woord over dit hoofdstuk? 

Meneer Wigman. 

Ja voorzitter, heb ik het juist dat motie 18 hier aan de orde is? 

18, 19 en 20 ja. 

Dan zou ik toch nog iets willen toelichten t.a.v. motie 18, als u mij 

toestaat. 
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Het is zo dat in het verleden de algemene vergadering zich regelmatig heeft 

geuit over de verantwoordelijkheid van de partijraad, etc. Onze motie zegt 

nadrukkelijk dat het aantal onderwerpen waar de partijraad over kan 

beslissen in plaats van over kan adviseren, hetgeen ten doen gebruikelijk 

is, dat dat beperkt is. Onze motie stelt, en u bent het daar, lijkt ons, mee 

eens, als ik uw toelichting lees, onze motie stelt dat de partijraad, alleen 

dan wanneer er gedelegeerd is, kan beslissen of daar waar een vast kader is 

aangegeven, waarbinnen bepaalde onderwerpen vallen, daarover kan beslissen. 

Bij mijn weten zijn dat uitspraken van vergaderingen, eerder gedaan. U bent 

het naar mijn idee, als ik uw advies lees, daarmee eens alleen wens ik deze 

motie toch vastgelegd hebben, vanwege de suggestie die gedaan wordt in de 

oorspronkelijke tekst van het verenigingsplan. Ik heb inmiddels begrepen dat 

dat niet zo de bedoeling is, wat er in het verenigingsplan staat, maar het 

staat er wel. Het heeft de schijn ervan, ik citeer eventjes: "daarbij de 

mogelijkheid geschapen worden dat de partijraad in specifieke gevallen", let 

wel er wordt helemaal niets gespecificeerd, men zegt alleen in specifieke 

gevallen, dan staat er nota bene bij: daar waar bijvoorbeeld de algemene 

vegadering niet bijeen is, ja dat vind ik een niet echt specifiek geval, dat 

het dan bindende besluiten kan nemen. Ik verwijs dan ook nog even naar de 

argumentatie van het hoofdbestuur, waarmee het hoofdbestuur eindigt, 

namelijk dat dit zo prettig zou zijn als de partijraad dat zou kunnen doen 

vanwege financiMele en organisatorische redenen en dat kan toch nooit een 

reden zijn om de algemene vergadering niet bijeen te roepen, maar dat 

allemaal te delegeren naar de partijraad. Dus vandaar dat ik stel dat 

volgens mij het eens moet zijn met de inhoud van de motie en vervolgens dat 

het hoofdbestuur die motie wat mij betreft zou kunnen overnemen zodat we dat 

opnieuw nog maar een keer hebben vastgelegd hier om daar geen 

interpretatieverschil over te krijgen achteraf. 

Dank u wel. Wie nog meer? 

Ja gaat uw gang. 

Rambout, afgevaardigde van de afdeling Bergen op Zoom, motie 19 en dan haal 

ik even aan wat in het verenigingsplan staat geschreven en sluit ik aan bij 

vorige spreker, daarbij moet de mogelijkheid geschapen worden de partijraad 

in specifieke gevallen, als de algemene vergadering niet bijeen is, bindende 
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besluiten kan nemen, dat betekent dat de partijraad 361 dagen per jaar 

bindende besluiten zou kunnen nemen. Daar zou ik dan graag een toelichting 

op willen, of dat zo is, ja dan nee. 

Wie nog meer? Niemand. 

Mevrouw van Dijk. 

Ja voorzitter, aangenomen motie met ••• decentraliserend naar de 

kamercentrales. Ik denk dat het hoofdbestuur alleszins van plan is datgene 

wat door de kamercentrales afgehandeld moet worden dat wij dat ook af mogen 

handelen. Het hoofdbestuur is niet van plan, zoals wel eens gesuggereerd 

wordt, centralistisch te gaan werken. Wat wij hebben bedoeld in de hoofdstuk 

met het wat centralistischer om op gegeven moment in een partijraad, een 

orgaan, wat duidelijk adviserende functie heeft binnen onze partij, om daar 

bepaalde zaken te bespreken en op deze wijze de boel dichter bij elkaar te 

brengen. Als ik dan even in mag gaan op de motie van de kamercentrale Den 

Helder, waar de heer Wigman zei dat wij in wezen de tekst van motie zouden 

kunnen overnemen. Ja wij hebben gedacht van de motie is eigenlijk overbodig 

als wij de statuten bij de hand nemen, waar exact en duidelijk omchreven 

staat op welke wijze en wanneer en onder welke voorwaarden de partijraad 

bindende besluiten kan nemen en dan zou kunnen verwijzen naar artikel 31 van 

de statuten, waar dat dus exact omschreven staat, en dat geeft dan 

tegelijkertijd aan dat het absoluut niet de bedoeling van het hoofdbestuur 

is om de algemene vergadering naar het tweede plan te schuiven, integendeel, 

wij hechten een te grote waarde aan de besluitvorming van de algemene 

vergadering. Het zelfde geldt eigenlijk voor onze argumentatie achter het 

advies van amendement 19 ook daar is dus artikel 31 van de statuten van 

kracht die heel duidelijk aangeven tot waar en wanneer en in hoeverre de 

partijraad beslissend, danwel adviserend kan zijn. Adviserend altijd, maar 

beslissend slechts in zeer stringent aangegeven gevallen. 

Meneer Wigman. 

Voorzitter dan zou ik graag mevrouw van Dijk willen vragen als 

dat zo helder in de statuten staat, waarom het hoofdbestuur dan gemeend 

heeft zulk een vage tekst in het verenigingsplan te zetten die op zoveel 

manieren verkeerd te interpreteren valt. 
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Meneer Wigman, ik denk dat wij nog eens zullen kijken, en wellicht zullen er 

dan zinnen uit die motie worden meegenomen om dat inderdaad in deze tekst 

duidelijker aan te geven, dat alleen ingevolge artikel 31 van de statuten de 

partijraad zich bindend uit kan spreken en dat houdt in op verzoek van de 

algemene vergadering. 

Dus we zetten een traditie voort, voorzitter, als ik zo mag constateren, dat 

u de inhoud van de motie overneemt en dat we vervolgens de motie kunnen 

terugtrekken. 

Ja, akkoord. Dank u zeer Wigman. 

Zijn er nog andere opmerkingen? 

Nee? Dan blijft nog over motie 19 van Bergen op Zoom. 

Die handhaaft U, ja? Wenst iemand stemming over deze motie? Meneer Wigman 

wenst stemming? 

Heb ik het goed begrepen dat als u geen stemming vraagt, dat hij dus is 

aangenomen? 

Ja, nee als niemand stemming vraagt ••• 

Dan wil toch nog een keer vragen aan de in •••••• (17.40) of het zo is, dat 

als we deze motie aannemen dat er dan helemaal geen mogelijkheid meer is dat 

er bindende besluiten zijn. 

Loopt u maar even naar de microfoon. 

De partijraad is een adviesorgaan voor het hoofdbestuur in deze tekst staat 

dat de partijraad gedurende 361 dagen bindende besluiten kan nemen, dat gaat 

ons als afdeling te ver. Op welke wijze er een redaktie moet plaatsvinden, 

dat wanneer het noodzakelijk is er een bindend besluit genomen moet worden, 

dat is een andere verhaal, dat hoef ik hier niet in te vullen. 

Voorzitter, de afdeling Den Haag heeft bezwaar tegen deze motie omdat hij na 

de uitleg van mevrouw van Dijk en het overnemen van de motie van Den Helder 

overbodig is en in de tweede plaats is hij strijdig met artikel 31 van de 

statuten. 
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Voorzitter, ik zou ook een beroep willen doen op de afdeling om naar de 

overname van de vorige motie, deze motie in te trekken. 

Ik kijk even naar de afdeling Bergen op Zoom. Wilt u eventjes voor de 

microfoon. U wilt die motie blijven handhaven. 

Dan vraag ik stemming. 

U vraagt stemming. Goed. Dat is dus. Oh nee het is een amendement zelfs. 

Punt 19 • 

Voorzitter, wat is het advies van het hoofdbestuur? 

Mevrouw van Dijk. 

Ja voorzitter, ik zou toch de vergadering willen aanraden het amendement te 

verwerpen, althans geen zaken aan te gaan nemen die strijdig zijn met 

artikelen in onze statuten. Dus ik zou u toch, als het amendement in 

stemming komt, willen vragen om het niet over te nemen. 

Goed. We gaan over tot de stemming. Stembureau klaar? Stemmen dus over 

amendement nr. 19. Wie voor het amendement is, geel voor. Geel tegen. Groen 

voor. Groen tegen. Grijs voor. Grijs tegen. Amendement is verworpen. Dan 

dames en heren, komen we bij het amendement nr. 20. Betreffende de 

communicatie tussen fractie en hoofdbestuur. Zoals u begrepen zult hebben is 

er kortgeleden overleg geweest tussen fractie en hoofdbestuur over een 

onderwerp dat hen beiden zeer regardeerde en waar we vanavond nog over 

verder praten. Tijdens dat overleg is afgesproken dat de fractie zou willen 

bevorderen dat de partijvoorzitter of leden van het hoofdbestuur de 

vergaderingen van de fractie bijwonen. Ik denk dames en heren, dat ik deze 

achtergrond feitelijk aan de afdeling Bergen op Zoom zou willen verzoeken om 

de motie in te trekken en dit onderwerp met een gerust hart aan fractie en 

hoofdbestuur over te laten. Ja? U knikt ja, dan is amendement 20 

ingetrokken. Dan kunnen wij overgaan naar punt 4.d. van de 

beschrijvingsbrief. 

Meneer Opstelter. 

Voorzitter, t.a.v. de motie 21, ik neem aan dat die nu in behandeling is, ja 
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daar kan ik alleen het advies van het hoofdbestuur nog toelichten, dat het 

hoofdbestuur de motie zo begrijpt, dat stellers, de kamercentrale Den 

Helder, vinden dat er een commerciMle uitgave moet komen, waar wij dan de 

zorg voor hebben en daarom kunnen we dat niet overnemen, dat we daar geen 

grip meer op hebben en dat is voor een politieke partij niet aanvaardbaar. 

Ik wil er wel deze kanttekening bij maken dat wij natuurlijk wel in de 

exploitatie proberen zoveel als mogelijk, binnen aanvaardbare lijnen, 

kosten te dekken uit bijv. acquisitie van advertentie en dat soort zaken. Ik 

moet heel eerlijk zijn ook dat dat nog niet erg veel vrucht oplevert en te 

weinig resultaat heeft. Maar daar wordt hard aan gewerkt en dat heeft ook te 

maken met de positie van het produkt wat we presenteren en aanbieden. Dus in 

die zin wil ik het advies van het hoofdbestuur nog even toelichten 

voorzitter. 

Dank u wel en amendement nr. 22. 

Bij 22 kan ik het volgende zeggen dat het hoofdbestuur die lijn niet zou 

willen volgen, omdat in tegenstelling met indieners de afdeling Bussum het 

hoofdbestuur streeft naar een frequentieverhoging en hier wordt aangegeven 

dat het wellicht beter zou zijn om een frequentieverlaging toe te passen. En 

dat is, denk ik, toch in strijd met hetgeen wij als hoofdbestuur in het hele 

land tijdens de bezoeken aan kamercentrales hebben gehoord. Er is een nieuwe 

lijn uitgezet voor vrijheid en democratie, we proberen die kwaliteit, en dat 

kost enige tijd, telkens verbeteren, dat is de eerste prioriteit en 

vervolgens de bereikbaarheid van de leden. Het moet een produkt zijn voor 

leden en daarbij natuurlijk ook de mogelijkheid bieden voor de afdelingen en 

de kamercentrales, het gebeuren in de afdelingen van de leden om dat ook in 

vrijheid en democratie op te nemen en dan past in feite een dergelijke 

situatie niet. U moet ook niet vergeten dat we natuurlijk nog niet zo lang 

geleden het budget aanzienlijk hebben verlaagd, dat dat mede een reden was, 

een financiMle reden, maar ook om een andere koers uit te zetten met 

vrijheid en democratie om het blad te veranderen. 

Dank u wel. 

Meneer Meier. 

Voorzitter voor ik inhoudelijk ga, een ordervoorstelletje. Ik zou bij 

amendement 22 van Bussum graag willen betrekken de motie 31 Den Helder. 
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We dreigen daar dan wel in een discussie over contributie en V en D tegelijk 

te komen maar 31 zegt ook iets over frequentieverhogingen. 

Een ogenblikje meneer Meier, ik denk dat de heer Essen daar graag even iets 

over uw voorstel wil zeggen. 

Ja meneer de voorzitter, ik heb er op zichzelf geen bezwaar tegen om 

inhoudelijk discussie over VVD expres, want daar gaat het dan over, bij de 

discussie over vrijheid en democratie, te betrekken maar ik wou dat toch 

even loskoppelen van de discussie over de financiering van al onze wensen, 

die hier bij de contributieverhoging als zodanig aan de orde komt want 

anders gaan we de zaken te veel door elkaar gooien denk ik. 

Voorzitter, wat 31 vraagt is eerst onderzoek te doen alvorens een uitspraak 

over verhoging dan wel verlaging van frequenties te doen. En om die reden 

zou ik hem bij 22 willen betrekken. 

Maar u koppelt de verhoging van de contributie te sterk aan dit ene element 

en ik denk dat dat onjuist is. 

Dan krijgen we hem straks, dat is mij ook best. 

Ja, dan krijg je een ordelijke manier van handelen. 

Dan meer inhoudelijk op 21 wat de kamercentrale Den Helder heeft bedoeld 

door meester Opstelter te hulp snellen bij het werven van advertenties. Wat 

wij in onze motie zeggen is, je zou de exploitatie van het blad, en dan 

hebben we het niet over de inhoud maar alleen over de druk en over het 

werven van advertenties uit moeten besteden aan een organisatie in 

uitgeverij die daarvoor is. Ik mag u erop wijzen dat tal van 

verenigingaorganen in Nederland op die manier geUxploiteerd worden. Dat 

geldt voor zowel sportverenigingen, maar met name ook voor een aantal 

werkgevers in werknemersorganisaties die op die manier hun blad laten 

exploiteren. De uitgeverij Muset is daar een heel bekende van om er maar 

eens een te noemen. Wat wij het hoofdbestuur nou in overweging zouden willen 

geven is, gegeven het feit dat wij de indruk hebben dat, wanneer je de 

exploitatie in commerciUle handen en misschien zelfs ook het risico van die 

exploitatie in commerciUle handen zou kunnen geven, dat dat wel eens een 
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forse besparing zou kunnen opleveren op de begroting en dat je die gelden 

dus voor andere zaken kunt aanwenden. Ik vind het daarom jammer dat het 

hoofdbestuur nu kennelijk met het vermoeden dan raken wij ook de grip op de 

inhoud kwijt, en dat hoeft niet de bedoeling te zijn en is ook niet de 

bedoeling van de motie Den Helder, dat het hoofdbestuur nu die mogelijkheid 

afwijst, ik zou hem op zijn minst onderzocht willen hebben. 

Meneer Hazewinkelman. 

Ja voorzitter, ik ben dat met de vorige spreker wel eens. Ik heb ook wat 

ervaring met dit soort dingen en de praktijk is dat je volkomen redactionele 

verantwoordelijkheid bij de VVD zal moeten houden, maar dat het uitsluitend 

gaat om het commerciMle gedeelte wat uitbesteed kan worden aan een 

commerciMle partij en dat betekent in zijn algemeenheid dat zo'n 

verenigingsblad niets tot heel weinig meer kost aan de vereniging. Dus ik 

ben het wel met de vorige spreker eens dat het op zijn minst iets is om eens 

een keer te gaan onderzoeken. Met de randvoorwaarde waar we het allemaal 

over eens zijn uiteraard. 

Voorzitter. 

Ja, gaat uw gang. 

De afdeling Bussum is niet lichtvaardig overgegaan om dit vrij zure 

amendement in te dienen, wij hebben echter heel sterk de indruk dat los van 

de inhoud een belangrijk aantal VVD-leden volstrekt niet ge!nteresseerd is 

dan meer dan 4 keer per jaar iets van de partij te ontvangen. Omdat men wel 

VVD stemt en ook bereid is daar 100 gulden per jaar aan te geven, maar 

verder zegt, de politiek moet niet zeuren. Nou ik vind als je weet dat veel 

leden die attitude hebben, dat moet je eigenlijk 2 bladen maken, eentje voor 

de bevlagenen en eentje voor de grote massa. Dat is iets wat in sommige 

andere partijen ook wordt gedaan. VVD met liberaalreveil ietsje anders. VVD 

expres gehad. Dat is eigenlijk het signaal van: neem nou eens honderdduizend 

gulden er af en een tweede plaats: ga niet praten zonder onderzoek. 

Onderzoek steekproefgewijzes wat partijleden over het land verdeeld, 

werkelijk doen met die vrijheid en democratie. 

Meneer de voorzitter. 

Ik steun graag de sprekers die een balans breken voor motie 21 en ik kan dat 
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doen op basis van het kleine stukje kennis dat ik heb waar we het eerder in 

de vergadering over hadden. Ik ben namelijk uitgever en ik kan u verzekeren 

dat het absoluut mogelijk is om een blad uit te geven waar degene die het 

uitgeeft, de uitgever, absoluut geen invloed op heeft. Het is meestal zo dat 

zo'n redactie geheel zelfstandig kan zijn en inderdaad alleen de commerciMle 

exploitatie in handen van de uitgever blijft. Ik zou u dan ook ernstig 

willen verzoeken om uw advies wat dit betreft nog eens te heroverwegen in 

het licht van wat er in deze vergadering over gezegd is. 

Wie nog meer? Ja, gaat uw gang. 

Raasveld, Amsterdam. 

Meneer de voorzitter wij constateren dat deze motie alleen verzoekt om een 

onderzoek en rapportage en dat geconstateerd wordt dat natuurlijk 

redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd moet blijven. De vorige spreker 

heeft het al vanuit vakbekwaamheid aangetoond. Middels een redaktiestatuut 

is het allemaal zeer wel mogelijk, dan is er op zich nog geen eens een 

besluit genomen, alleen een onderzoek heeft plaatsgevonden en een 

rapportage. Amsterdam steunt daarom ook deze motie. 

Dank u wel. 

Meneer de voorzitter. Het balkon. Ten aanzien van motie of amendement 22 

het volgende: Ik denk dat in het licht van de kwaliteitsverbetering van onze 

vrijheid en democratie het inderdaad misschien een overweging is om de 

frequentieverhoging achterwege te laten. Ik denk dat wanneer de democratie, 

vrijheid en democratie er beter uit gaat zien en zo informatief blijft als 

hij nu is, dat de frequentie prima is zoals die op dit moment geregeld is en 

ik vraag mij af dat wanneer deze kwaliteitsverbetering inderdaad inhoud 

krijgt, of dan inderdaad in het land nog steeds die behoefte wel bestaat om 

11, 12 keer in het jaar zo'n blad in de bus te krijgen. Dank u wel. 

Ja, gaat uw gang. 

Smit, ondercentrale Ommen. Wij hebben ook een motie ingediend voorzitter. Ik 

steun ook het voorstel, of ik wou eigenlijk een voorstel doen om toch te 

gaan onderzoeken door hoeveel procent vrijheid en democratie gelezen wordt. 

Wij krijgen de indruk dat 80 procent van het blad, inclusief wikkel, de 
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pruliemand in gaat zodra het de brievenbus heeft bereikt. Als wij dat 

facultatief gaan stellen, het lidmaatschap al of niet met vrijheid en 

democratie, dan kunnen wij dacht ik, net zoals bij andere partijen, proberen 

meer leden te gaan krijgen, bijv. een contributie van 50 zonder vrijheid en 

democratie en 100 gulden met V en D. Dus ik zou u eigenlijk willen adviseren 

om de vrijheid en democratie facultatief te stellen, of in ieder geval een 

onderzoek in te stellen. 

Wie nog meer van u? 

Voorzitter, toch een hele korte opmerking in de richting van de laatste 

spreker. Wanneer je pleit voor onderzoek naar lezen, moet je niet van 

tevoren uitspreken dat hij niet gelezen wordt. Ik heb wezenlijk bezwaar 

tegen iedere insinuatie die het zou doen voorkomen alsof vrijheid en 

democratie niet gelezen wordt. En ik mag een ieder erop wijzen dat de kern 

van iedere organisatie is, een middel om je leden te informeren. 

Het clubblad. 

Ja, precies. 

Ik dacht dat er in ieder geval plaats was voor een onderzoek. Ik ben ervan 

overtuigd dat zeker 80 procent vrijheid en democratie niet leest, geen 

letter. 

Meneer Opstelter. 

Voorzitter, ik moet zeggen, ik schrik wat eerlijk gezegd, U neemt mij dat 

niet kwalijk, u kent mij, van verwachtingen dat 80 procent niet vrijheid en 

democratie niet zou lezen. Ik neem aan dat de stellers die dat stellen 

vrijheid en democratie wel zelf lezen en dat dat niet op eigen ervaring 

gebaseerd is. Dus ik denk zeker, want die kanttekening wil ik bij zo'n 

onderzoek maken, u weet hoe dat gaat, een onderzoek, een vraag: leest u 

vrijheid en democratie? Iedereen zegt dan ja. Haalt u hem uit de wikkel? Ik 

denk niet dat veel mensen eerlijk zullen antwoorden. Ik kom op uw 

vraagstelling terug. Ik was alleen even nieuwsgierig hoe u aan die feiten 

kwam, maar ik denk dat u nu gaat zeggen dat u ••• 
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Ik heb de laatste afdelingsvergadering gevraagd of ze een artikel kunnen 

zouden kunnen noemen wat in de laatste vrijheid en democratie heeft gestaan. 

Dat weten ze gewoon niet. 

Maar, laten we nou, ik denk dat ik de heer Meier kan ondersteunen. Als hij 

zegt, dat is iets in feite wat je niet kan accepteren in een partij, in een 

vereniging. De voorzitter fluisterde mij in: een vereniging heeft een 

clubblad nodig. En dan moet je praten over hoe verbeteren we dat blad? Hoe 

zorgen we dat dat blad wel gelezen wordt? Oke, daar gaat het om en ik ben 

bereid om daar de suggesties die uit de algemene vergadering zijn gekomen 

over te nemen en daar nog eens nader naar te kijken, tevens ook de 

suggesties die de heren Meier en de heer Hazewinkelman om toch nog eens te 

kijken binnen de duidelijke lijn van de zelfstandigheid en de 

onafhankelijkheid, op welke wijze de kosten kunnen worden gedrukt door 

externe baten te verwerven. Ik wil daarbij toch ook zeggen dat we natuurlijk 

de advertentieacquisitie uit handen hebben gegeven en daarvoor een 

acquisiteur daarvoor hebben ingeschakeld waar een contract mee is gesloten. 

Maar ik denk dat er wellicht nog andere mogelijkheden zouden zijn en ik zeg 

toe om dat te bekijken maar wel, en dat naar de heer Baks toe, via ook de 

randvoorwaarde, dat het streven van het hoofdbestuur gericht blijft op een 

frequentieverhoging en dat is natuurlijk binnen de randvoorwaarden die we 

met elkaar stellen, want ik denk niet dat we moeten zeggen: we krijgen een 

blad voor bevlogenen, ik kan daar wel iets bij zeggen, we hebben natuurlijk 

Liberaal Reveil, ik zie de voorzitter van het bestuur van Liberaal Reveil 

zitten, de heer Geertsema, maar we hebben ook, en zeker zal de heer Baks 

daarop geabonneerd zijn, hem kennende, maar de partij heeft een clubblad 

nodig. Voor iedereen, voor ieder lid dient dat ook beschikbaar te zijn. Ik 

denk dat de penningmeester daar wellicht ook nog iets over zal zeggen. De 

heer Postumus heb ik in feite geantwoord, want ook zijn suggestie nemen we 

over. Ik denk dat de prioriteit, ik heb dat in eerste instantie gezegd, dat 

zal liggen en zal dienen te liggen bij de kwaliteitsverbetering. Maar 

vervolgens willen we ook natuurlijk via het blad vrijheid en democratie 

communicatie en informatie naar de leden toe verbeteren en dat is nodig. We 

horen vaak, als er iets gebeurd in de partij en er gebeurd weleens wat, we 

hebben het te laat gehoord. Waarom lezen we dat uit de krant? Waarom krijgen 

we daar geen brief over? Nou daar heb je nou een blad voor nodig en daarom 

moet je de frequentie van het verschijnen van het blad verhogen. Ik heb al 

gezegd om elk misverstand te voorkomen dat de band van het streven van het 
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hoofdbestuur tot een frequentieverhoging van vrijheid en democratie en een 

budgetverhoging, dat ik die wat wil relativeren, ik verwijs u naar de 

toelichting van het hoofdbestuurstandpunt t.a.v. motie 23 die straks aan de 

orde komt. Maar ik denk dat binnen deze randvoorwaarde motie 21 kan worden 

uitgevoerd als de heer Meier het daarmee eens is, alleen t.a.v. 22 hoop ik 

dat ik de heer Baks heb kunnen overtuigen. 

Voorzitter. 

Mijn naam is Hermsen van de afdeling Rheden en Roosendaal, ook wij willen de 

motie 21 steunen. En ik zal aan die meneer willen vragen, bij hoeveel leden 

in uw afdeling heeft u dat kunnen enquèteren dat het niet gelezen werd. 

Dat waren de mensen die in ieder geval op een vergadering komen, dus de 

actieve leden en ik vraag mij nog steeds af, waarom niet gewoon de 

mogelijkheid geschapen wordt om lid te worden, er zijn diverse mensen die 

stellen er totaal geen prijs. op zelfs dat dat ding elke week bij hun door de 

bus komt, of elke 14 dagen of elke 3 weken. Dat u gewoon de mogelijkheid 

schept voor leden om lid te worden zonder het blad te ontvangen dan kan u 

alleen een hoop kosten besparen. 

Meneer wees voorzichtig, dat kan nooit geen uitgangspunt zijn omdat een te 

klein gedeelte is van het landelijk geheel. 

Dat weet u helemaal niet. 

Daarom kunt u dat niet als uitspraak hanteren. 

U kunt daar in ieder geval onderzoek naar laten instellen en die 

mogelijkheid opperen, misschien levert dat wel 10.000 nieuwe leden op. 

Uitermate boeiende discussie tussen leden van de algemene vergadering zelf 

kijk ik altijd met genoegen naar. 

Meneer Meier. 

Voorzitter ik constateer met genoegen bij de vorige spreker dat grote delen 

van het land er grote moeite 
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Ja voorzitter, 18 jaar cf 17 jaar geleden heb ik als bestuurslid 
van de kamercentrale Rotterdam een motie mogen indienen, waarbij 
een kritisch geluid laten ho~en over Vrijheid en Democratie en 
gezegd dat lijkt wel een stichting blijvend applaus voor de partij, 
maar er staan zo weinig kritische ,geluiden in. Uhm, nu er net het 
woord wordt genoemd blad voor bevlogenen, bevlagenen lS misschien 
een beetje sterk gezegd, maar wat ik noL steeds mis, hoewel die 
motie toen niet is aangene men maar het hoofdbestuur toen heeft 
toegezegd, met de trekking er van eens te zijn en waar hebben we 
dat meer gehoord ? Uhm, ik geloof dat er behoefte is voor veel 
leden en dan niet op het elitaire overigens u.itstekPnde niveau 
van liberaal reveille gewoon een partijblad te hebben waar je naast 
clubblad oo~ eens een keer onderlinge discussies in ziet staan en 
waarin ook eens een keer kritisch tegen de partij wordt aangekeken 
en dàt missen we in onze partij, daar gaat meer werving van uit 
dan alleen maar van dat clubblad en die stichtiDQ blijvend applaus 
en dat is het toch naar mijn mening nog steeds. i1.pplau.s. 

Mijnheer Meijer nog een keer. Nee. Goed. 
lüjnheer Cpstel ten. 

Voorzitter, eh afdeling Reden heeft in feite gesteund wat de heer 
Mei,ier al gezegd heeft en daar heb ik al op geantwoord, uhm, ten 
o.anzien van omrne heb ik in feite al geantwoord <.lat wij vinden dat 
eh, in het totale paK~et van de partijorganisatie hoort dat elk 
lid een blad dient te krijgen eh, ik neem kennis va11 hoe goed. Ik 
vraag ondersteuning vun de heer ~eijer ten aan zien va11 het streven 
van het hoofdbestuur ten aanzien van de freguentie van verschi.inen 
van Vrijheid en Democratie te verhogen en ten aanzien van de heer 
Poortman eh moet ik zeggen dat dat eh ool\: een opmerking is, een 
statement die uit het hart gegrepen is, hoofdbestuur. Vvant daarom, 
we willen in feite de tenslatie in inhoud ook verbreden. Niet alleen 
een clubblad, regionaal nieuws, lokaal nieuws, hoofdbestuur nieuws 
maar ook een discussieforum eh voor de partij en ik denk dat er wat 
dat betreft al wat veranderd is dat in eh Vrijheid en Democratie 
dat in de redactie veel artikelen van leden van eh de reuactie die 
buitenstaanders ook eh onafhankelijk eh inhoudelijk stuKAen worden 
geschreven die niet alleen weergeven wat eh wat bijvoorbeeld de 
tweede kamerfractie heeft gezegd in 't parlement of het bestuur heeft 
opgemerkt over het hoofdbsstuur van de partij. Du.s in feite kan ik 
het in grote lijnen eens zijn met wat eh de heer Poortman heeft ge
zegd. 

Fi.in, dank U wel, uhrt., karEercentrale Den Helder, wat doet U met de 
motie ? 

Gezien de opmerKing van de heer Opstelten begrijp iK dat die over
genomen is dus. 
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Dank U wel. 
Dan de afdeling Bussum. Wat doet Die ? 

Voorzitter we wilden het systeem laten vullen. Die ton maar. 

Event~es in de microfoon graag. 

Ja dat doe ik toch. 

Ahum. 

Ah ja, we wilden de 100.000 maar laten vallen maar ~e willen in 
stemmine brengen dat er een onderzoek plaatsvindt onder leden van, 
of er een belangrijk percentage leden, die dus geen prijs stelt op 
educatie maar prijs stelt op finnncieel de VVD d.m.v. de .iaarlijkse 
giroovermaking te steunen. Ons inziens, gezien wat de spreKer zegt, 
je mag niets veronderstellen, ook onzinnig, ik Jenk dnt het daar 
deel vnn de leden zegt dat een financiêle bijdrage, dat vind ik 
prettig en verder zeur me niet. Als dat zo is dan moet je als par
tij d'r ook op instellen dat een schande, er zijn voldoende clubs 
die een clubblad hebben dat niet wordt benut. Dat onderzoekselament 
zou willen handhaven. 

Voorzitter dat soort mensen hebben we toch al .. Dat is het verschil 
tussen leden en donateurs dat mijnheer aangeeft. 

Het gant er om dat heel veel mensen lid van de VVD worden en dat 
doèn, uit, libernlisme te steunen, partij te steunAn die dRt expli
citeert, die willen daar financiêle bijdrage aan geven. Dat is hPt dan. 
Die mensen moPt ~p tegemoed komen. Die mensen vinder1 het vervelend 
als er iets door de bus komt wnt ze dan vervolgens in de prullen-
mand gooien. Daar moet je, dat irriteert alleen maar, voor aeld 
ook, nou en, zeker omdat er toch een relatie bestaat, tussen 
contributieverhoging en Vri.iheid en Democratie hoe ook, en con
tributieverhoging heel slecht is. Voor leden te werven is dit een 
cruciaal punt. 

Dank U wel. 

Voorzitter ik eh van Haaften, afdeling Hu.vzen, ik proef een zekere 
weerzin tegen het voorstel van Bussum. Anderzi.ids we hebben het er 
net over gehad dat we graag corrununicatie door de hele parti.i dras
tisch willen verbeteren en er lijkt me geen enkel zinnig element 
te bedenken waarom we niet zouden onderzoeKen hoe Vri,jheid en De
mocratie gelezen wordt en door ~elke functionaris danwel mensen 
zonder functie. Dat li.ikt me zowiezo een taak die l1et hoofdbestuur 
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heel graa~ zou moeten willen overnemen. 

Goed dames en heren ik denk dat we de heer Opstelten nog een keer, 
maar ••• 

Voorzitter daar mag geen misverstand over bestaan daar ben ik dui
delijk geweest ik heb dacht ik in het hele Kuder gezegd dat ik eh 
Graag exploitatiemogelijkhPden wil bekijken. Uiteruard~ want dat, 
dnar ~en ik het mee eens van eh, wat de wensen vun leden zi~n maar 
dan ik in feite over de, over de J:{Wali tei t ook. IK wil allee.:1 niet 
ter discussie stellen het feit dat alle leden wat betreft het hoofd
bestuur dan, dat alle leden een blad als Vri.ihPid en Democratie 
toegezonden moeten krijgen. Dat past niet in de lijn als de spreker 
net zei van eh, de comrnunicatie oproepAn tot verbEtering van de 
corrJnunicatieli,lnen en de Kanalen en de informatiestrouien in heen 
en weer bi.istellen en optimaliseren. Das 't punt. 

Dank U wel. Eh, iK neem aan dat Bussum toch eh dat rendemAnt handhaafd. 
En zou dun dat amendement in stemming vvillen brengen d.w.z. voor wat 
betreft het tweede gedeelte. Nummertje 2. En dat heeft dan betrekkinu 
op het onderzoek .. Ad. Het hoofdbestuur udviseert dus tegen dat onder
zoek. 'Nat U geen stemming vraagt dan wordt •t uungenomen. Eh. Wie 
van U wenst sterrJning ? 

Is er iemand die stemming vraagt ja ? Dun moeten we daar even over 
sternmen. Stembureau ? Klaar ? Weer papiertje. Geel voor. Die motie. 
Geel tegen. Groen voor. Groen tegen. Grijs voor. Gri,js te.e:en .. Het 
voorstel is aangenomen. Applaus. Dames en heren, ik moet altijd bij 
een algemene ver,e:adering op een _gegeven ogenblik problemen aan U 
voorle.e:gen waar U over moet beslissen. Nou U beslist überhnnpt maar 
dat is een probleem van andere orde waar U over moPt beslissen. 't Is 
nu eh half zes, half ucht gaan we verder. Gaan we not,.;. nog even die 
contributieverhogin~ behandelen ? Ja ? Ja ? Goed zo. 
rvlijnheAr Bessenaar heeft het woord. 

~ijnheer de voorzitter. 

Durnes en heren, aandacht voor de heer Hessenaar voor de contrihutie
verhoginl2'. Moet er nog even bi.4 zeggen, dat is dus punt 4e en dat is 
dan A inclusief de moties 29 tot en met 31. Mijnheer Ressenaar. 

Ja. Mijnheer de voorzitter eh ik begrijp het ongeduld van de zaal om 
eh inderdaud tot de contributieverhoging over te gaun eh alleree~st 
er enige opwinding over en dat verbaast mij niet want we hebben 
een belangri.4k deel vnn de actiepunten die in het verenigingsplan 
staan eh nu toch inmiddels aangenomen heb ik gecor1stateerd en er 
zijn ook no.e:nl wat moties 
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aangenomen waarin activiteiten van het hoofdbestuur worden ge
vraagd eh waarvan door diverse hoofdbestuursleden is aangegeven 
dat die bepaald niet kuru1en worden verricht als daar geen middelen 
voor beschikbaar waren. IK denk aan de moties met betrekKing tot 
de discussies die in patijverbar1d moeten worden gehouden voor de 
instelling van een corrur.issie die een begin aan de orde is geweest 
en bijdrage van het hoofdbestuur aan de themadagen eh de deskun
cligebai\: waar U de finunciële beper«:ingen uit en te na geëtaleerd 
hebt gekregen. Cursusgelden is wederom ter discussie gehouden en 
er is sterk: op aangedrongen om diegenen die minder draa.aKrachtig 
zijn daar toch in ieder geval in ruimere mate in tegemoRt te komen 
en tot slot is er uitvoerig gediscussieerd over verbetering van 
onze comrnunicatie en eh zonder dat nu precies is aange.aeven op 
welk:e wijze dat zal gaan gebeuren en daar wordt nu ook een onder
zoek naar ingesteld dat is llet laatste besluit dat U heeft genomen. 
Eh staat vast dat dat allemaal zaken zi~n waar in ieder geval mid
delen voor nodig zijn. 3ij het begin van de agenda t1eeft U eh kun-
nen vaststellen dat de partij nog steeds in een financieel deplorabele 
situatie ver~eerd. ~~e hebben nog een financieringstekort van eh 
ongeveer G ton eh wij hebben nog een negatiAf verenigingavermogen 
eh dat is een situatie waarbij de activiteiten die nu van ons 
worden gevraagd eh natuurli,ik absoluut niet te fiuaucieren zijn. 
V1e kunnen het in ieder geval niet doen 9h met de zeer krappe be
zetting die wi.4 door de bezuinigingen die zijn doorgevoerd in de 
afgelopen twee jaar over het algemeen secretariaat hebben. 't Eh, 
is ook zo dat eh behalve dat het hoofdbestuur behoefte heeft aan 
middelen om de gevraagde activiteiten te realiseren ook bi.i kamer
centrales, afdelingscentrales en ondercentrales behoefte is aan 
meer middelPn. Ook dat is in diverse moties eh is dat tot uitdruk
king gebracht. Nou het voorstel wat eh het hoofdbestuur op tafel 
heeft t:;elegd creëert niet alleen wat ruimte voor het hoofdbestuur 
om de financiêle positie te verbeteren maar ook om een aantal punten 
Jie in het verenigingsplan staan om daar een aanvang mee te nemen 
gefaceerd zoals we het hebben gezegd. ~e zullen dat bepaald niet 
overdrijven. ~aar biedt ook ruimte en toch nog vrij stug financieel 
aan afdelingen een kamercentrales om hun financiële noden zelf op te 
lossen. We hebben dit ook degelijK en uitvoerig doorgesproken met 
de pennin.ameesters van de kamercentrales en iK lleb bee;repAn dat 
van die kant ~en zich met de voorgestelde verdeling Kan verenigen 
eh dat houdt niet in dat het hoofdbestuur zoals in de commen-
taren en adviezen bij diverse amendementen en ffiOties is aange~even 
niet bereid is om nog eens nader te analiseren in eh de gremia 
die duarvoor zijn aangewezen en dan denK ik mat r1ame aan het re.auliere 
overleg met de penningmeesters van de KarLercentrules en dan Kunnen 
we natuurlijk ook nog wel uitbreiden dit soort gespreKKen om over 
mogelijke aanpassingen in eh de verdeelsleutel als zodanig maar het 
lijkt ons niet verstandig om daar nu enig ge luid over te nemen. Iv:aar 
we zijn craag bereid om daar enig overlAg over te voeren om daar vol
gend jaar op terug te Komen. 
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Kortom ik zou U willen adviseren namens dit hoofdbestuur, eh 
gehoord de discussie, zeker gehoord de discussie die wij nu 
hebben gehad over de diverse hoofdstukken van het verenigings-
plan om het voorstel van het hoofdbestuur met betrekking tot de 
contributieverhoging te aanvaarden, eh het is eh het is heel heel 
krap bemeten het is bepaald niet eh ruim om om de zaken op eh op 
op grootschalige wijze aan te pakken, we zullen dat heel voorzich
tig moeten doen. Eh ik moet er overigens bij zeggen dat de opmer
kina die wordt gemaakt eh in de motie van kamercentrale Den Helder 
de eerste die aan de orde zou zijn, dus nr. 23, dat een lasten
verzwaring dé neerwaardse spiraal van het ledental zal doen ver
sterken. Dat ik ~oet vaststellen dat ik eh denk feitelijk onjuist 
is. Ik denk dat we moeten vaststellen dat de verhoging van de 
contributie die wij vorig jaar hebben gehad eh absoluut ~een 
neerwaardse spiraal voor het ledental heeft ingezet. Het zijn 
andere zaken die invloed hebben gehad. Il'iaar die contributiever
hoging als zodanig, je Kunt dat heel duidelijK uit de staten zien, 
uit de statistieken zien, heeft absoluut aeen neerwaardse invloed 
gehad, daar behoeven we ook bepaald niet bezorgd over te zijn. Dat 
is ook niet verbazingwekkend want het is nog steeds zo dat onze 
contributie vergeleken met andere grote partijen Nederland op een 
relatief laag niveau ligt en het is dan ook niet te verbazen dat in 
recente wetenschappelijke publicaties eh iemand heeft daa~net een 
uitvoerige studie aangedaan waarin de VVD als een arme partij wordt 
beschreven eh en dat wordt natuurli.ik mede veroorzaakt door het feit 
dat onze inkomsten niet op een bi.izonder hooa niveau liggen. Voor
zitter ik zou het bij deze inleidina willen laten. 

Dank U wel mijnheer Ressenaar. ~~·ie van U eh dames en heren zou 
iets eh willen zegaen ? îl'li.inheer Wigman. 

Ja voorzitter, de kamercentrale Den Helder heeft gezien de eh 
advies van het hoofdbestuur waar haar algemene ledenvergadering 
afgelopen dinsdag eh nog heel lana aediscussieerd over de door 
ons ingediende motie. Eh Kamercentrale heeft toen de vergadering 
besloten dat wij als kamercentrale Den Helder deze motie nu in
trekken gezien Uw argumentatie, maar zeg ik d'r meteen bi,i: een 
aantal afdelingen en dat recht willen we ze zeker niet ontnemen 
die toch op het standpunt blijven staan dat we met betrekking tot de 
inhoud van de motie. Deze afdelingen hebben wij aangeraden om andere 
moties van dezelfde strekkina te ondersteunen, alleen het is niet 
meer zo dat de ~amercentrale Den Helder deze motie indient als 
kamercentrale trekken we er wel op terug. Ja eh wat mijn voorzitter 
mij nog toe fluistert is, is inderdaad dat de argumenten die U nu 
geeft in Uw eh commentaar eh dat die een aanvulling zijn en nadere 
uitleg geven en anders zijn dan de argumenten waar wij in eerste 
instantie over beschikten. Vandaar onze wending van gedachten. 

En dat betekent de hele motie. 
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Wij trekken motie 23 zoals die hier ligt treAken wij in het geheel 
in. 
Maar dat is dan met name, zal ik er toch nog even op specificeren 
vanwege het feit dat onze conclusie uit Uw advies is dat eh dat de 
contributieverhoging zowiezo nodig is ongeacht de vraug of wij de 
democratie al dan niet verhoogd moet worden, de freguentie, als U 
dat stelt dan stellen wij als kamercentrale, waarbij ik nadruk~elijk 
de uitzondering maak voor een aantal afdelingen in onze Áamercentra
le eh dat dan ~iet zo kan zijn dat je een partij haar functioneren 
onmogelijk dient te maken • .r.iaar goed dat is dan een voorschot op 
een discussie de afdelingen in onze cassé's zullen zichzelf daar
over uiten. 

Dank U wel. l~~evrouw Buseman. 

Dank U wel mijnheer de voorzitter, eh de Kamercentrale Den Haag 
die trekt zijn amendement niet in eh wi,j willen dat graag toe
lichten uhm wij hebben dus de verhoging zoals die voorgesteld is 
door het hoofdbestuur, wijzen wij af, uhm 

rv.:aar mag ik eventjes vragen welk nummer. 

Het nummer van Den Haag is nummero 32 en dat sluit aan bij Vlissingen 
en Den Helder. Den Helder heeft het dan nu ingetrokKen hoewel dan 
een aantal afdelingen, waar dezelfde mening blijven houden die ze 
al hadden die de kamercentrale had en daarnaast is er dus het amen
dement van Vlissingen. 

Ja, ja, maar 'Gw motie heeft dus betrekking op de verdeelsleutel. 

Nee, die heeft betrekking op de contributieverhoging als zodanig. 
~i~ willen alleen maar een contributieverhoging die ten aoede komt 
aan, dat stuk van de contributi~verhoging die voorges+elt, die ten 
goede komt aan de afdelingen, ondercentrales en Kamercentrales en 
wi.i willen dus niet de contributieverhoging, dat stuk dat U hebt 
bestemd per ongeluk voor vri~heid en democratie en ik moet er eer
lijk gezegd aan toe voegen dat wij een beetje verbaasd zijn dat wi~ 
dat U het eerst het grootste deel hebt bestemd voor Vrijheid en 
Democratie voorlopig /1000,- en dat dat dan later weer niet zo is 
en dat dan eigeli,jk in het ongewisse bli,ift waarvoor hAt dan wel is. 
Wi~ vinden dat je aewoon moet weten waar je aan toe bent. Als je het 
geeft aan afdelingen, ondercentrales en Kamercentrales o.k. dat is 
duidelijk eh dat willen we graag. Ik geloof dat die er een goed gebruik 
van kunnen Ktaken en dat die het ook erg nodig hebben op het ogenblik. 
I'w:aar de rest is dus onduidelijk. In dit verband eh zou ik ook nop: 
even terug willen komen eh op de motie van Bussum daar waren wi.i dus 
niet voor. Eh Maar dat neemt niet weg dus dat wij toch een 
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contributieverhogin,g afwi,jzen. li'hrn eh dit is ei,ge li,jk het voor
naamste wat ik zou willen ze,ggen. Uhm, ik ,geloof dat er duidelijk
heid moet komen en dat er niet zomaar 'n stuk contributieverho,gina 
kan zijn waarvan je niet weet waar het dan naar toe gaat. We willen 
in ieder ,geval die contributieverhoging niet voor Vri.iheid en Demo
cratie. 

Dank U wel. Ja gaat Uw gang. 

Dank U wel mi,inheer de voorzitter. rv:i,jn naam is Rohof van de af
delin,g Enschedé. ·Varia .iaar heeft de afdeling Enschedé van de VVD 
een motie in,gediend op het conares in Middelbur,g waarin zi.i ook 
haar anast heeft uit,gesproken over mogelijke negatieve effecten 
die de contributieverhoging met zich zou kunnen meebrenaen en we 
wi.izen dan specifiek op de ,groep van bestudeerde jon.geren en toen 
heeft de afdelim2: Enschedé ook een motie ingediend waarbi.i het 
hoofdbestuur in haar commentaar heeft toegeze,gd dat zi.i een onder
zoek zou instellen naar de eh effecten die eh een nieuwe contri
butieverhogina voor speciale groepen binnen de partij zou kunnen 
hebben. Wij hebben en ik neem aan ik corri,geer als ik foutief ben. 
Niets constateert dat een der,gelijk onderzoek heeft plaatsgevonden 
en wi.i hebben wel in de afdelin.a Enschedé geconstateerd dat aantal 
jon.geren op aantal andere mensen dat bi,i ons lid is, is ,gedaald. 
Om U een getal te noemen. In de af,gelopen .iaar is tweederde aedeel te 
van onze jon,ge leden is lid-af geworden waarbij de contributiever
hogin,g een hele belangri.ike oorzaak was. Een tweede punt waarom wij 
ook tegen de contributieverhogin.a zijn ,geKant is dat door de verho
gina de financiêle lasten voor de afdeling steeds hoger worden. Wi.i 
hebben daar ook varia jaar in onze rnatie op gewezen en ook in dat 
opzicht uhm lijkt het ons dat de contributieverhoging negatieve 
effecten ook voor de afdelingen met zich mee brengt. Een derde uhm, 
reden waarom wi,i eh van werkpunt waarover wi.j een beetje teleurae
,ges+eld zijn is de expliciete toeze.agina van U mijnheer de voorzitter 
varia jaar ti.idens de behandeling van het contributi~=>verhogingsvoor
stel waarbi.i U hebt to?gezead dater een eh expliciete toelichting 
zou karnen op de waarom van de contributie bij de contributiever
zoeken aan de leden. Afgezien van het gebruikelijke briefje dat 
normaal bij deraeli.ike contributieverzoeken staat heeft een derae
li,ike toelichtin,g niet plaatsgevonden. Kortom als wi,i alles con 
eh alles eh samenvatten dan vreest de afdelina Enschedé dat alleen 
maar negatieve effecten zullen uitgaan van de contributievernaging 
en dat is dan ook een reden waarom wij tegen de contributieverho
gina zullen stemmen. Dank U wel. 

Voorzitter eh, varia jaar is de contributie eh sorry een kleine, 
penniruneester van de afdelin,g HoAvelaken, contributieverhoainP" 
varia ,iaar is met name gebaseerd op het feit dat eh de cwnulatieve 
tekorten in de toekomst zouden worden op,geheven. 
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Dat is de toAze~gin~ en dat is hPt beleid geweest. Als ~e nou 
ki.iken naar de ,iaarci.ifers van 1 989 zoals die vanmiddag al ak
koord zijn bevonden daar zien we dat op zichzelf een realisatie 
de geen ~igantische afwijkin~en zijn~ Integendeel dat dat een 
heel er~ keuri~ ~oed ~evoerd beleid is door dit hoofdbestuur. 
Dus we zitten eigelijk no~ met een eh zaken uit het verleden 
waar we dus steeds weer mee ~econfronteerd worden en wat in feite 
de reden is voor deze contributiAverho~ing. Want de andere zaken 
zoals diA zouden voortvloeien uit het vereni~in~splan nou daar 
zi,jn een aantal elementen van die zi.in reeds on de onderzoeksfase 
~eschoven zoals het hele verhaal rond vrijheid en democratie. En de 
andere elementen denk ik dat die makK:eli.jk on- eh opgevangen kunnen 
worden binnen de begrotin~ temeer daar een aantal posten betrekking 
hebben op bi.ivoorbeeld het opnieuw invoc:>ren van •n Vrijheid en 
Democratie, of een blad alla Vri,jheid en Democratie. Ik denk dat 
het eh redeli.ik opgevangen kan worden binnen de huidige financiEHe 
mo~elijkheden zoals die vo ri2 jaar zijn aangegeven bij de toen 
voor~estelde contributieverho~ing die de partij heeft ~eaccep
teerd. Ik vindt het dan oo,k onlogisch om nu weer met een verho-
ging te komen en dat is veel verstandiger om de huidige we~ door te 
blijven gaan. Een goed zuinig beleid, zoals het afgelopen jaar reedA 
gevoerd is en dat is de we~ die het beste resultaat zal opleveren. 

Dank U wel. Gaat U gang. 

Voorzitter eh mi,jn naam is Kochem, afdeling Alblasserdam., We hebben 
de motie 23 inge- wacht even ki.i- .ia de motie 24 hebben we inge
diend in mei dus de contributieverho~ing dus af~ijzen en ook uit
stellen dat wij geen behoefte hPbben aan een grotere frequentie 
van Vrijheid en Democratie. Deze motie die is ontstaan door eh 
het financiële plaatje wat in eh de beschrijvingsbrief is ge-
noemd en waarbij dan eh op een ge~even rüoment een be dra~ van 
!300.000,- over de pakweg /400.00,- die nodig zouden zijn aan 
Vrijheid en Democratie wordt uitgegeven. Als ik dan verder nog 
zie dat eh het werkelijke effect daarvan, van die /300.00,- en 
bovendien nog 40% van dat beurag aan portoK:osten wordt uitgegeven 
om het zaaKje bij de mensen te brengen. U heeft die 11ieuwe verhou
ding 3 staat tot 2 genoemd, dan eh vraag i~ me werkelijk af of de 
informatie die we allemaal nodig hc:>bben en die we ook ulllemaal 
graag willen hebben dat die niet beperkt Kun worden tot inderdaad 
een maal per maand zoals dat nu ook gaat gebeuren en waarbij dan 
eh ~ellicht in de vormgeving van Vrijheid en Democratie een dus
danige ~ijziging gemaakt kan worden dat inderda.sd ook al die in
formatie daar behoorlijk en duidelijk in kan worden opgenomen. Ik 
denk dat die mogelijkheid er ook is als ik alleen maur naar de 
laatste uitgave van Vrijheid en Democratie ki,ik., vvaar een artiKel 
in staat over de Telderstichting en waarin 4 knallers van grote 
foto's in voorkoffien plus nog een kleint.ie over twee pa.gina's ver
deeld. Dan denk ik dat de ruimte als zodanig ook kun worden benut. 
Ten aanzien van de contributieverho~ing op zichzelf hebben W1J ge
steld wij verwachten wel ledenverlies en Hessenaar die kan dan wel 
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zeggen dat de feiten dat niet hebben uitgewezen. Nou dat heeft het 
ons in de afdeling in ieder geval ~el en ooK in de ondercentrale 
waar in ik jaren voorzitter ben geweest heeft dat ook inderdaad dui
delijk tot ledenverlies geleid. De afdeling Alblasserdam/Nieuw 
Le.l:ckerland is dan ook van mening dat de voorgenomen contributie
verhoging niet door moet gaan en ik ben het met de vorige spreKer 
eens dat er best wegen gevonden kunnen ~orden om het resterende 
bedrag van die ton eh die ton die nog extra nodig is eh om die op 
een andere wijze te kunnen eh verkrijgen. kijrilieer de voorzitter 

Ja gaat Uw gang •. 

Vroee,er was het de afdeling Den Helder .. Ik ben het roerend eens 
met de laatste drie sprekers. Ook wij zijn als afdeling Den Helder 
tegen contributieverhoging en ook wij begrijpen niet dat de pen
ningmeester kan zeggen dat er geen ledenverlies door is opgetreJen 
dat ook in de afdeling Den Helder zijn erg veel mensen weggegaan, 
juist vanwege de verhoging van contributie en de argumenten 
die de drie heren voor mij hebben genoemd die steun ik van harte. 
Dus zi.in we teRen contributieverhoRing. 

Wolding. Afdeling Zaanstad. 

Mi,inheer de voorzitter wij ondersteunen Uw voorstel volledig. Wij 
vinden het zelfs tekort. We vinden dat U wat meer ruimte nodig 
heeft. We vinden dat niet alleen het hoofdbestuur die ruimte nodig 
heeft maar zeKer de afdelingen. ~aarom stellen we U voor om die 
contributieverhoging door te voeren , nog iets verder te verhogen 
en de verdeelsleutel te veranderen zodanig dat de afdelingen toch 
~at makkelijker en wat meer over middelen beschi.l{ken. 

Dank U wel. Applaus. Ja gaat Uw gang. 

Inge van Arn.rners. Afdeling Leeuwarden. Gezien de gebeurtenissen en 
de ontwik~elingen in onze partij de afgelopen we~en eh trekt de afde
ling Leeuwarden haar motie in. 

Dank U wel. 

25 

Welk nuwner is dat. Nummer 25. Wie nog meer. Niemand ? Ja. 

Voorzitter, de naam is de Koning van de afdeling Zoetermeer. Ik 
wil de vergadering toch oproepen om de motie nummer 29 van Hel
mond te steunen. Het betreft hier het apart bereKenen van contri
butie voor studenten. Ik denk dat de toPrekPning van contributie 
naar leeftijd geen doel op zich is maar een middel om eventuele 
budgetaire tekortkoming(€'[1 van deze groepen op te vangen. Voor 
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een student die van 26 27 wordt verandert er in zijn budget he
lemaal niets. Dus ik denk dat er alle reden is om voor deze groep 
een uitzondering te maken en ook eh deze groep te beschouwen als 
junior lid en daarna ook een eh contributie toe te rekenen. 

Dank U wel. Mijnheer Wigman. 

Voorzitter, ik denk dat ik gelijk heb als ook motie 31 in deze 
discussie thuis hoort, tenzij U daar anders over denkt. Dat is 
de discussie die zo straks zou inleveren toen beleid V&D aan de 
orde was. Daar waar het zo is en U corrigeert me maar als ik het 
verkeerd heb. Het amendement Bussum tweede deel is aangenomen 
motie 22. Daar waar het verder zo is dat het hoofdbestuur heeft 
aangegeven dat contributieverhoging buiten de discussie valt van 
verhoging frequentie V&D denk ik dat motie 31 inmiddels overbodig 
geworden is, dus motie 31 trekken we als KG Den Helder in. Dan 
wil ik graag als eh nog even vragen als afgevaardigde van de 
afdeling Bergen of motie 25 ook in deze discussie thuis hoort. 
Die in ingetrokken hoor ik. Jammer. 

Wie nog meer ? Mijnheer Res ja. 

Voorzitter eh het heeft ons bedroefd eigelijk dat er helemaal niet 
is ingeeaan in het toch heel moeizaam opgestelde voorstel van de 
afdeling Bussum om dat daar toch een filosofie achter zit. In de 
eerste plaats de filosofie van meerdere niveau's van contributie 
eh voor 27 plussers eh omdat dat toch aansluit op vele vereni
gingen ook, andere verenigingen ook hebben dat men zelf indelen 
en dat niet alles wat meer betaald wordt naar de plaatselijke 
afdeling toevloeit, waar natuurlijk de Koninginne,12;racht ook niets 
mee kan doen. Eh in de tweede plaats eh denken wij dat toch wat 
meer had moPten worden overlegd om toch iets van onze ideën over 
te nemen dat j.e jongeren weinig moet betalen en geen mensen van 21 
jaar op 55 gulden moet zetten. Eh Gezien het feit dat er geen dis
cussie is is het toch moeilijk om het in te trekken. In welke wijze 
denkt dan de heer Hessenaar een handreiking te doen ? 3h want wi.i 
horen ook tot de groep die zeggen ja d'r moet natuurlijk meer geld 
in de VVD gepompt worden maar niet op een rnanier zodat je eh de 
standaardcontributie boven de honderd gulden doet want dat willen 
Je mensen gewoon niet. Dat willen ze niet meer betalen minus, ik 
noem weer het woord de bevlagenen eh maar dat zi,j wij hier alle
maal en daar moet je natuurlijk niet van uit gaan. 

Mijnheer nessenaar. 

Mijnheer de voorzitter ik had misschien voordat de heer Hessenaar 
antwoord gaat gev""n nog een opmerking. 

Let op dat balkon hè. 

Ja dat komt omdat ik hier zit en omdat tevens de microfoon dichtbij 
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is. Ik zal proberen te voorkoGen in herhalin~en te vallen omdat 
natuurlijk een heleboel al geze~d is, maar toch heeft de afdeling 
Haarlem arote moeite met het hoofdbestuur. F.h met name vanVvege de 
invulling die in de beschrijvinasbrief is geaeven, ook gehoord de 
beraadslagingen van vanmiddag en mij bevreemd het bovendien dAt 
het percentage in de verdeelsleutel waar U het niet over wilt 
hehben, maar dat vindt ik toch een punt waar even naar aekeken 
zou moeten worden eh nat percentage eh dAt percentaae eigelijk vrijwel 
hlijft. Alleen de af~elingen gaan d'r een procentje op achteruit. 
Uhm en dat terwijl het H'R stelt veel meer dan andere gemi in onze 
partij behoefte heeft Aan een wat ruimer budget. Misschien dat 
wanneer U volgende keer met een beter besluit, een beter onderlead 
voorstel komt dat U dat ook mee kunt nemen eh omdat het mi.l zeer 
verbaasd dat met name de centrales eh veel meer profiteren van de 
contributieverhogingen dan het HB en de afdelingen. 

Mijnheer Ressenaar. 

Ja mijnheer de voorzitter. Mijnheer de voorzitter een reeks van 
argumenten om te beginnen met de heer Wigman Den Helder, die eh 
overtuigd is door mijn mededeling eh en ik denk dat die door de 
cijfers wordt geïllustreerd dat een contributieverhoging zowiezo 
eigeli.lk al nodia id gezien de zeer benarde financiêle situatie 
waarin we ons nog steeds bevinden en wat dat betreft wil ik meteen 
bij opmerkingen die door anderen zijn gemaakt. Het is helaas zo 
dat we de in de meerjarenplanning aangenomen vermindering van onR 
financierin~ste~ort dat we die helaas, iK heb dat ook mede~edeeld 
in het stuk dat in april in Vrijheid en Democratie is verschenen 
niet in het afgesproken tempo kunnen uitvoeren. Eh wij zijn name
lijk met de huidige begroting maar met een uitermate krappe finan
ciêle marge overgebleven. Weer een ton waarmee we een financie
ringste:{ort van 6 ton pas in 6 .iaar zouden Kunnen inlopen. T-l"oewel 
ongewijzigdbeleid. Dat aeeft dus geen enkele ruimte voor enigerlei 
tegenval en dat aeeft absoluut geen ruimte voor ook maar een van 
die wensen die hier vandaag in de zaal is geuit en waar we uit
spraak over hebben gedaan en ik zou dus zeer inconsequent vinden 
eh dat kan ik mij niet voorstellen dat U zo zou redeneren om die 
uitspraKen te doen en die financieringsmogelijKheden daaraan te 
onthouden. Eh mevrouw Buseman deelt mede dat ze de Kamercentrale 
Den Eaag haar amendement wil handhaven eh dat is een amendement 
dat ik eerlijk gezegd niet zo erg kan volgen daarin wordt aange
geven dat eh het hoofdbestuur eiaeli,ik helemaal geen geld nodia 
heeft om ietR te doen althans niet meer geld dat kan wel zo blij
ven eh ondanks dan de discussie die we daarvoor aehad hebb0n in 
deze zaal en dat eigeli.iK alleen maar een verho1ün.D' naar afdelinl2'en 
kamer~entraleR en onde~centraleR zou toe moeten. Jn dat vind ik 
toch een beetje vreemde zaak. JuiRt vandaag ziin er ûO.Q'Rl wat me
tieR RRnl!enomen waarin met name werd gezel!d eh nfdelingen en kn
mercentraleR hehben niet voldoende aelo om biivoorheeld diR~URsies 
te ergnniRaren dnt wanrvnn de losten dan mnar door het hoo~nbe
stuur v.orden gedrnaen. Het zou dus zeer consequent zi.in om te 
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~eegen die ~ontriblttiPVPrhoaine die moet uitsluitene en alleen 
wel naar afdelingen, Kamercentrales en ondercentrales. Ik kan de 
loeien daarvan eerlijk gezegd niet erg volgen. Dan hee~t de heer 
Robof in Ensched~ eh gewezPn op de negatieve effecten met name 
voor studerenden. Nou we hebben wel deeelijk onderzocht of d'r 
effecten zijn geweest eh en wij kunnen daarbij eebruik maken van 
dA statistieken die we daarvoor hebbPn eh op de Koninginnegracht. 
Dnar worden de hi .iR~hri.ivingen, de a~schri .ivingen zeer zorgvuldig 
geregistreerd en die kunnen dus met name heel zuiver constateren 
op wat voor momenten die afschri.ivingen plaats vinden. ~Iou alR .ie 
die AnalyRe maakt, het is echt niPt ~o'n vreselijk inaPwikKelde 
en ik ben eraag bereid bii deoene die daar twijfels over hebhen 
om die perAeonlijk eens met hun door te lopen dan ronstateer je 
eewoon dat eh het feit dat die ~ontrihutieverhoR'ine die we al 
hebhen gehad Ph het afeelopen jaar dat wat eeen aanle~rline heeft 
.aeaeven tot een erater l~"dPnverlieR. NeP d'r ziin duR af.q~hri.ivingen 
geweeRt en ik ?:al niet tegenRprekAn nat we minoer leden hehben 
h~, dat is zeker het eeval maar dat iR aan andPre oor~aken te 
wi.iten en dat is duideli5k niet .aekoppeld aan diP ~ontrihutiever
hoeing alq ~ooania. En ?:Oals eezegd. het verhaasd mij helemaal niet 
want wi~ hevinden ons naarmee verhoudinesgewi1R op een buitenaewoon 
lage niveau, eh een niveau waa~van ik me niet Kan voo~stellen 
zoals door een e~kelinR' is eestelo met r.ame door de afdeling 
"QuRsum datdat ~o exorbitant zou zi.in dat .ie dat van eewnne mensen 
laat staan VVD leden niet kan ver.aen. Dat eaat mij toch een beetje 
te ver. De heer Klein hee~t m.b.t. de contrihutieverhoeina .ae?:eg4 
nou we zitten toch aardie op 't eh pad wat we hPhhen uit.aestippPld • 
•. Ta tot nu toe wel dat iR .iui.st. Daar heeft ook de commissie van 
drie op gewe7.en. TIJT.qar niet vanaf 1990. Dan zitten we niet meer 
op dat pad en dan lukt het ons eewoon niet meer om nat financieringA
tekort •t~ee te werk"n. En dan hli.iven we afhanKelijk van bankkredie
ten en van een one.; .aeli.ike financiering uit onR verkiezingsfonds 
eh vvat we natuurl i ,ik echt boven andere dingen nadiR' hehhen nuR na+ 
vind ik een ~eer gevaarlijke situatie waar we momenteel in ver
keren. 

De heer Ko~heim. 

Ja die heeft torh de contrihutiPverhoR'inP" als zodania eb naar on~e 
mening weer wat te veel .aekopt eh geKoppeld aan die frequentie
verhoging van Vri.iheid en Democratie. Dat is een van de onderwerpen 
die aan de orde iR eesteld en dat is bepaald niet de eniP"e ~aak 
die wat kost en we hehhen dat al ter discussie eesteld en zullen 
een onder~oek onarnaar uitvoeren en het is volstrekt duideliik uit 
alle wensenpakKetten die we op tafel ziin geleed dat ook voor velA 
andere zaken eeld nodig is waarvan we ons nu al realiseren nat we 
oie wensen zullen moeten faceren omdat WA dat e~ht niet allemaal 
teP"eli.ik moeten doen. nat zullen we heel rustig aan moeten aanpakken. 
AnderR lukt het eewoon niet met de huidige moaeliiKheden. ~h de 
afdeling ~aanstad heeft eh uiteraard woorden naar mijn hart aesprok-~ 
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heAft Pe~ons+ateerd dat wij eigelijk noR meer .geld nodiD hebben 
en eh doet een voorstel om dat dan ook nog tegelijkertijd i~ts 
anders te verdelen eh ja daar zijn ook andere voorstellen voor 
gedaan, ook de afdeling Bussum iK wil dat bepaald niet wegoraten 
eh ik heb al een to~zegging gedaan dat wij gezamelijk die ver
deling heel goed moeten bestuderen met elkaar. Titr is ook Pewoon 
een nfsprnnk over Dernaakt in het re&:uliere overlnD wat ik net met 
de penninrrmeesters van de kamercentrales ook daar zi,in oprr.erkinaen 
gemaakt over die verdeelsleutel en ik vind dat in het komende 
jaar d'r maar eens een dis~usAie aan moeten wijden om eens te 
zien of die verhoudina inderdaad niet moet worden veranderd. Eh 
het is ?:eer de vraag of' die eh .ia of die op een aantAl punten 
niet mo~t worden bijgesteld. En ik ben rrraa~ bereid en dat iA een 
hele harde toezegain&: van mij omdat zeer Rerieus in dat althnns 
in ont or&:aan te heRpreken en eh desgewenst ook weer andere en 
we kunnen het ook bi.i onze bezoeken aan de kamercentrales die we 
het komend jaar weer zullen hebben uitvoerig met meKaar besoreKen. 
Ik zou het dan zeer op pri.is stellen als de p~rL.'1inamees+erR van de 
afdelingen daar dan ook bi.i aanwezirr zouden kunnen zLin nls we dnt 
7.0 in de pro12:rarr~a kunnen oraaniseren dan kunnen we daar met me
knnr een analyse van ma~en en dan verzeKer IJ dat wij velaend jaar 
op oe algemene ver.gaderin&: met onderhouwde analyses en daaruit 
voortvloeiende analyses kunnen komen om tot een eventuele bi~s+el
lina te komen. Uhm .ia dan is er R:esprotcen over met name de ~ontri
butie voor studerenden voor spe~iale &:rot:~pen. Uhm .ia wij voelen 
er niet zo er&: voor om ~t laten we zegDen de contributie als zodaniR: 
voor die arcepen nu te wijziaen op dit moment. We hebben over die 
studerenden rresproken in het overle&: met de penningmeesters van de 
kamercentrales. Daar is niet geconstateerd in dat framium dat ann 
een derR:elijke maatre&:el niet-zo'n grote behoefte was eh als er 
inderdaad problemen z; .in op sommige aebieden in iK beRri.ip dat dat 
in Enschedé het R:eval zou kunnen zi.in en we hebben ook een spreker 
aehad van de afdelin&: 7.oetermee1" die daar oprr1erkinRen over heeft. 
rremaakt. nan is het natuurlijK noR: steedR morrelijk en ik wil oie 
mogelijkheid gaarne rr.et klem benadrukken eh dat wij de betroKkenen 
attent maken op de mogeli.ikheden om ontheffingen te verlenen. Men
sen die het innerdaad nit:~t kunnen betalen als die situatie aanweziD 
is. Ik heb er .geen enkele moeite mee dat er ontheffinRen worden 
verleend en we zi.in daar ook heel soepel mee omgegaö.n. We hebben 
ook inderdaad meer ontheffinrren verleend dan in het verleden het 
R"evrü was &:eweest. Nou dat is prima, ik denk dat dat een goed he
leid is eh maar het is geen enkel probleem om het even aan de orde 
te stellen eh zodat dat wat gerichter kan gebeuren en niet nl te 
..generiek in die gevallen waarin het hepaald niet nodig is. Uhm in, 
naar Bussum heb ik al aenoAmd eh wi.i zijn graag bereid om over andere 
verdelin.gen te praten maar ik denK dat het voorstel dat de afdelinR" 
Russum heeft gedaan eh toch te weinig onderhouwd is en dat ik van 
mijn kant maR" zeggen dat het dan beter is om daar een wat betere 
en uitvoeriger discussie over te hebben. Eh dan heb ik de laatste 
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opmerkin~ van het balkon eh van de afdeling Haarlem eh daar wordt 
geconstateerd dat het percentaRe van de verdeelsleutel toch eiRe
li~k nauwelijks geweizigd zou zi~n en dat zou in stri~d zijn met 
mijn bP.tOOR dat het hoofdbestuur toch meer nodig zou hebben eh 
dat wi~ onszelf tekort zouden doen nou ik heb mij natuurlijk even achter 
mijn oor ,gekrabt toen ik dat hoorde. We doen ons natuurli~k rePel-
matig tekort in dit ~eval moet ik toch constateren dat eh ik wil de 
absolute cijfers er ook wel bi~ vertellen. Dat bi~ de huidige 
voorstellen het er op neerkomt dat de contributieverhoRing eh in 
totaliteit neer zou komen op een bedrag van zeg maar joOO.OOO,-
wat daar binnen zou komen van die /15,- extra en een proportionele 
geli,jke verho~ing- voor de andere cateP."oriën. naarvan kri.igt het 
hoofdbestuur van het additionele gedeelte circa J'3uO.OOO,-. Eh nou 
dat is toch een behoorli,jk stuk eh de afdelingen f147 .000,-, 
/150.000,- zeg maar want die ramingen zijn natuurlijk niet zo 
exact. Nou ik denk dat een vermeerdering van de contributieinkomsten 
van /1 50.000,- voor de afdeling dat toch bepaald de moeite waard 
is. De kamercentrales Kri~gen er circa /80.00,- bij en de onder
centrales circa /50.00,-. Naar ons gevoel is die verdeelsleutel 
zoals we nu hebben voorgesteld ~el deRelijk uitgebalanceerd en rea
listisch en gebaseerd op de inzichten zoals wij ze hebben ook in de 
financiële situaties van de afdelingen en de kamercentrales. Wij 
kri~gen daar ook rapporten van dus we weten ongeveer hoe die dRar 
voorstaan maar we Krijgen ze niet van iedereen dus het kan zijn dat 
ons inzicht niet vollediR is. Als aan ons ontbrekende inzicht iets 
l:~an worden toegevoegd eh we zeggen door die afdelinRen en kamercen
trales die die rapportage over hun financiële situatie niet ver
streKken. 7.e zijn het anderR regelementair verplicht maar ik moet 
constateren dat dat niet door iedereen gebeurd, nou dan wil ik 
daar bijzonder graag kennis van nemen en dan kunnen we tot die 
discussie komen in het komende .iaar en wellicht een iets andere 
verdeelsleutel hier op deze algemene vergadering aan de orde 
Rtellen. Voorzitter ik denk dat ik alle opmerkingen vrij uit-
voerig heb besproken en het lijkt mij dat wij nu tot de afronding van 
de discussie kunnen overgaan. 

Dames en heren. Dank U wel mijnheer Ressenaar. IK kijk even naar 
de klok en dan slaat mi,j een beet.ie de angst om het hart want 
half acht stipt moeten wij beginnen in verband met t.v. uitzen
dingen. We kunnen daar dus niet wachten. We kunnen dus besluiten 
nu de discussie te schorsen. We kunnen ook nog even stemmen over 
het al dan niet door laten gaan van de contributie en de rest dan 
morgen verder afhandelen ja ? Ik den~ dat er een aantal moties 
zijn die dus zeggen geen contributieverhoging. 23 Dat is dan nu 
van de afdeling Den Helder. 24 27 0 ja 23 is vervallen. Uhm eh 
iK zou willen voorst.ellen over die motieR in een keer te stemmen 
en vragen wie voor de moties is en tegen de moties. Ja stem
bureau i<:laar ? Dan wie is voor de motieR om géén contributie
verhoGing door te voeren ? Geel. Voor 
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Groen voor de motie. Groen tegen de motie. Grijs voor de motie. 
Grijs tegen de motie. De moties zijn verworpen. Ik schors dan nu 
de vergadering tot half acht precies. Eet u smakelijk. 
Willen de mensen op de eerste rij hun tussen meenemen. Er vindt 
enige reorganisatie in de pauz plaats. 

(einde) 
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Dames en heren, ik heropen de 43e jaarlijkse Algemene Vergadering hier 

in de Nieuwe Buitensoci~teit in Zwolle. 

Het woord is aan de heer Bolkenstein, voorzitter van de VVDpfraktie 

in de Tweede Kamer der Staten Generaal. 

De heer Bolkenstein. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren. 

Op deze dag 50 jaar geleden capituleerden de laatste 2 nederlandse 

batiljons die op Noord-Beveland waren ingegraven en op diezelfde dag 

inspecteerde Koningin Wilhelmina voor het eerst eenheden van de 

Koninklijke Marine in Engeland. 

Alles wat wij deze dagen bes;>reken, binnen de partij en in het land 

verbleekt tegen de achtergrond van die gebeurtenissen. 

Ik was toen jong, ik was toen 7 jaar. lolaar wat ik die 5 jaren heb 

gezien tussen mijn 7e en mijn l2e jaar, in Amsterdam, waar ik toen 

woonde, is tot op de dag van vandaag op mijn netvlies ge~tst. 

wij zeggen allen: dat nooit meer. 

En daarom is het verschrikkelijk te moeten constateren dat het anti

seminitisme weer de kop opsteekt. 

Niet alleen in Oost-Europa, waar ik net ben geweest. Maar ook in een 

land als Frankrijk. Mensen die dat gif willen verspreiden, vinden de 

VVD vierkant op hun weg. 

Hadden Nederland, hadden de andere democratische landen in de jaren 30 

maar een moediger beleid en een steviger defensie gehad. Het is mijn 

vaste overtuiging dat dan de levens van zeer vele mensen zouden zijn 

gespaard. 

Wij mogen die les niet vergeten, ook niet in deze tijd van ontspanning. 

50 jaar geleden gingen de lichten uit in Europa. Vandaag gaan de lichten 

aan in Oost-Europa. Wat leven wij in een fantastische tijd. Wie had dit 

kunnen denken. 

Havel, drager van de Erasmus-prijs, van dissident tot president. 

De Berlijnse muur is weg. De Duitse eenwording is op handen. Gorbatsjov 

moet luisteren naar het fluitconcert op het Rode Plein. De grote 
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overwinnaars in Oost-Europa zijn de liberale beginselen. De vrijheid, 

de democratie en een liberaal, economisch stelsel. De vrijheid gaat 

in het blauw gekleed, van Moscou tot Managua. 

Ook in ontwikkelingslanden zien wij dat nu. Minder invloed voor de 

staat, meer voor de mensen zelf. wereldwijk beleeft het liberalisme 

hoogtijdagen. Daar moet de VVD in delen. 

Over dat liberalisme bestaan soms misvattingen. Ik herinner mij een 

uitspraak van de heer Lubbers van een aantal jaren geleden. Hij zei: 

"Het tij van het liberalisme komt weer op, vooral op het stuk van 

slijtage van normen en waarden zien wij dat". Voor hem staat het 

liberalisme blijkbaar voor een vervaging van normen en een vervlak

king van waarden. 

Dat is een ernstige misvatting. 

Wij hechten aan traditie, Wij willen verandering, maar binnen de 

continu!teit. Wij weten dat de vrijheid van de één wordt ingeperkt 

door de vrijheid van de ander. Respect voor die ander is de grondslag 

van alle beschaafde samenlevingen. Verdraagzaamheid ligt in het hart 

van elke liberaal. 

Toen ik de woorden van de heer Lubbers las, het was in 1982, toen 

knoopte ik ze in mijn oren, denkende: mijnheer Lubbers, u hoort nog 

van mij. 

De christen-democratie heeft niet het monopolie van de moraal. 

Nu ik spreek over de heer Lubbers moet mij nog iets anders van het 

hart. Vorige week heeft de Tweede Kamer herdacht dat 50 jaar geleden 

de Duitsers ons land zijn binnengevallen. De heer Lubbers heeft 

tijdens die herdenking gesproken. In dat verband heeft hij het gehad 

over de sociale vernieuwing. Dat is een beladen term in partij

politieke zin. Iedereen weet dat. De heer Lubbers weet dat ook. 

Ik vrees dat hij het daarom ook heeft gedaan. Maar dat past hem niet. 

Het past de minister-president van Nederland niet de Duitse inval in 

verband te brengen met een hedendaags partij-politiek beladen begrip. 

Ik vrees dat de heer Lubbers te weinig kritiek krijgt in eigen kring. 

Dat komt omdat hij daar oppermachtig is. Geen kritiek krijgen, dat is 

slecht voor de mens. Daarom krijgt hij kritiek van mij. Die dienst 

bewijs ik hem graag. 



BandVIl 
Blad 3 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren. Dit kabinet heeft twee geloofs

artikelen. De sociale vernieuwing en de koppeling. Over de koppeling 

kom ik straks te spreken. Eerst iets over die sociale vernieuwing. 

Menigeen heeft zich verwonderd over dat begrip, over de gammele werk

definities, het verhullende taalgebruik en de kibbelende ministers. 

De één noemde het een nieuwe terrine met oude ingrediänten. De ander 

miste de taakstelling, zag alleen de abacadabra. 

Het onderwerp is bijna uitgegroeid tot de risee van de nieuwe poli

tieke cultuur. He.t was een emmer vool woorden, een druppel aan begrip. 

Maar het valt niet te ontkennen dat het kabinet hier, zij het op onbe

holpen wijze, kontakt zoekt met omvangrijke en hardnekkige problemen. 

Die problemen hebben te maken met de langdurige werkeloosheid, de 

gebrekkige integratie van minderheden, de schrikbarende vlucht in de 

WAO en met het feit dat in Nederland zo weinig mensen deelnemen aan 

het arbeidsproces. En die problemen hangen samen. 

Arbeid is nog steeds de beste preventieve medicijn tegen sociale 

armoede. Een activerend arbeidsmarktbeleid moet dan ook de kern zijn 

van onze sociaal-economische politiek. 

Er is een wanverhouding in ons land tussen de economisch actieven en 

in-actieven. Nagenoeg de helft van alle Nederlanders tussen 15 en 65 

jaar is economisch in-actief. Nergens in Europa is die verhouding zb 

ongunstig. In 1970 waren er voor elke uitkeringsgerechtigde nog ruim 

2,5 werkenden. Vandaag moet het inkomen van één uitkeringsgerechtigde 

worden opgebracht door nog slechts 1,3 werkenden. Dat is niet alleen 

het gevolg van de werkeloosheid, maar vooral van het ziekteverzuim en 

de arbeidsongeschiktheid. Meer dan 000.000 landgenoten zijn, geheel of 

gedeeltelijk, arbeidsongeschikt verklaard en dat getal gaat naar een 

miljoen. Wij kunnen het ons niet veroorloven mensen met voldoende 

werkkracht en ervaring langs de kant te laten staan. Wij geven aan de 

WAO bijna 2 keer zo Teel uit als de Belgen en de .Dui teers en meer dan 

2 keer zoveel als de Engelsen en de Denen. Het is Illi.j een raadsel 

waarom ~~n van de gezondste volkeren van de wereld met de langste 

levensverwachting wat betreft arbeidsongeschiktheid eenzaam aan de 

top staat. Daar klopt iets niet. De drempel naar de WAO is te laag. 

Als de WAO niet zo makkelijk was voor individuele werknemers en niet 
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kosteloos was voor individuele werkgevers, dan hadden wij veel minder 

WAO-ers gehad. De primaire verantwoordelijkheid ligt dus bij zowel 

werkgevers als werknemers. Goede arbeidsomstandigheden komen wor de 

verantwoordelijkheid van de werkgevers. Maar als de arbeidsmarkt 

mogelijkheid biedt, moet de WAO-er de plicht krijgen zich daarop voor 

te bereiden. Dat is dan zijn verantwoordelijkheid. 

De gemiddelde verzuimperiode door ziekte is nu 14 dagen. Als dat 

gemiddelde kan worden teruggebracht tot 10 dagen, levert dat een 

besparing op van 2 miljard gulden. Zou dat nu echt onmogelijk zijn? 

Dat wil er bij mij niet in. 

Ik ga hier nu niet verder op door, maar ik verzeker u dat wij dit 

onderwerp niet los zullen laten, want het betreft de grondslag van 

onze samenleving. Een sociale vernieuwing die de naam waardig is, bete

kent een algehele herijking van de verzorgingsstaat. Daarmee zijn wij 

in de jaren 80 begonnen, maar die herijking is nog niet voltooid. 

In onze sociale zekerheid zijn rechten en plichten nog niet in even

wicht. Voor veel werkelozen is de finanoi~le prikkel om te gaan 

werken gering. Waarom is het nodig dat mensen uit Polen naar de bollen

streek komen om de bollen daar te pelle~ Bij mij om de hoek is een 

hotel door Ieren verbouwd. Ik heb niets tegen Ieren. 's Avonds hoor ik 

ze zingen onder mijn raam. Maar waarom kunnen Nederlanders dat werk 

niet doen? 

Een Leidse studie, een Leidse studie naar langdurig werkelozen in 3 

grote steden wijst uit dat~ van hen een geheim telefoonnummer heeft, 

3x zoveel als het landelijk gemiddelde. Zonder stevige sancties op 

onwilligheid is elk arbeidsmarktbeleid tot mislukken gedoemd. 

Het probleem is dat veel gemeentelijke sociale diensten weinig "VOelen 

voor een hardere aanpak. Een mentaliteitsverandering is dus vereist. 

Men kan ontkokeren en decentraliseren wat men wil, zonder zo'n mentali

teitsverandering kan een activerende politiek niet van de grond komen. 

~onder effectieve sancties ook geen bestrijding van de misdaad. 

Veel misdaad kan worden voorkomen wanneer burgers en bedrijven op 

hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken. Schadevergoeding als 

straf, het verhalen van schade die vandalen hebben aangericht, blijkt te 

werken. Want zij die de schade hebben veroorzaakt, worden dan met hun 
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Allen moeten de kans krijgen hun verantwoordelijkheidsbesef te laten 

blijken. Dat geldt ook voor de ouderen. Nu is ruim 111o van onze bevol

king 65 jaar of ouder. Over een generatie is dat aandeel gestegen tot 

een kwart. Ouderen vormen geen minderheidsgroep, die mag worden wegge

schoven naar de rand van de maatschappij. Hun moet de plaats worden 

gegund die zij verdienen: in het hart van onze samenleving. Zij ver

dienen niet het etiket dat zij niet helemaal meer bij de tijd zijn. 

Dat vreemde vooroordeel stamt uit de tijd dat velen van 65 jaar inde.l'

daad oud en der dagen zat waren. Toen werden zij betutteld. 'roen zeiden 

zij alleen maar: ja zuster, nee zuster. Dit tijd is voorbij. Ook 

ouderen zijn geämancipeerd. Zij zijn volwaardige individuen die de 

vrijheid moeten hebben hun leven zoveel mogelijk naar eigen inzicht in 

te richten. Wie mensen etiketteerd op grond van hun leeftijd, doet hen 

onrecht aan. Wij willen die discriminatie niet. Daarom staan wij ook 

een flexibele pensioenleeftijd voor. Wij hebben de kennis en ervaring 

van de ouderen hard nodig. 

Voorzitter, dames en heren, het herstelbeleid van de jaren '82 tot '89 

kwam vooral neer op een sanering van de overheidsfinanciän. De ombui

gingen waren pijnlijk maar succesvol. Het begrotingstekort werd gehal

veerd. Voor het eerst sinds de jaren 50 werden de collectieve lasten 

verlaagd. Burgers en bedrijven konden vrijer ademen. In 1989 was de 

sanering nog niet voltooid maar het einde was in zicht. De vraag is: 

Wat doet dit kabinet? 

Anders dan in '82 en '86 begon het niet met forse ombuigingen, integen

deel. Het zette een uitgavenverhoging van ruim 4-!- miljard gulden op 

stapel. De resultaten zijn er dan ook naar. Nu al dreigt de doelstelling 

van het financieringstekort met vele miljarden te worden overschreden. 

Dat is verbijsterend in een tijd van krachtige economische groei. Het 

Nederlandse volk heeft de laatste jaren hard gewerkt om de economische 

koek te vergroten. Dit kabinet geeft het geld echter sneller uit dan de 

burgers het bij elkaar kunnen verdienen. 

Het regeerakkoord barst uit bijn financiele voegen. Wat zal er gebeuren 

als het economisch minder goed gaat? Als wij al achterop raken met de 

wind in de rug, hoe moet het dan met tegenwind? Internationaal slaat 
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Nederland met zijn begrotingstekort een modderfiguur. De totale staats

schuld is opgelopen tot 320 miljard gulden. Dat is meer dan 21.000 

gulden voor iedere man, vrouw en kind binnen onze grenzen. Binnen 

Europa zijn alleen Ierland, Belgiä en Italiä nog spilzieker dan wij. 

Vdkomen terecht hebben het Internationale Monetaire Fonds en de 

Europese Gemeenschap het begratingsbeleid van dit kabinet aan de 

schandpaal genageld. Wim Kok heeft gezegd dat hij blij is met die 

kritiek. Wat betekent dat? Het betekent dat hij een buitenlandse boeman 

nodig heeft om zich binnen het kabinet staande te houden. 

Een socialistische minister van Financiän die blij is met de kritiek 

van het Internationale Monetaire Fonds. Daar werd in de Partij van de 

Arbeid toch altijd scheef tegenaan gekeken? Hoe moet dat toch met het 

socialisme? 

Het valt mij op dat mijn vrienden van de Partij van de Arbeid zich tegen

woordig niet meer socialist maar sociaal-democraat voelen. Ik vind dat 

jammer. Als zij zich gaan gedragen als liberalen, dan is het plezier eraf. 

Ik zou hen daarom willen toeroepen: Makkers, houd vast aan uw ideaal, houd 

vast aan het socialisme. Het politieke landschap in Nederland mag niet te 

vlak worden. Wij liberalen zijn niet bleu. Weest u niet rose. Rood is een 

mooie kleur. 

Volgens uw beginselprogramma valt er nog heel wat klassestrijd te voeren. 

Voert u die strijd door uw oren te laten hangen naar het IMF. Neen, die 

strijd voert u met •••••••• juist, de koppeling. Die koppeling, voorzitter, 

dames en heren, van lonen en uitkeringen in de collectieve sector aan de 

CAQ-lonen in de marktsector is het tweede geloofsartikel van dit kabinet. 

Ons herstelbeleid van de jaren 80 had als motto: Werk boven inkomen. 

Dat was succesvol. De Nederlandse economie werd een bananmachine. In 6 

jaar kwamen er 500.000 banen bij. Hier nu is een trendbreuk • .Uit kabinet 

draait de zaak om. Het stelt inkomen boven werk. Iedereen weet dat de 

koppeling de minimum loonkosten opdrijft en arbeidsplaatsen vernietigd. 

Door elke stijging van de uitkeringen en het minimum loon met 1%' verdwij

nenlO.OOO banen. En dat zijn vooral banen voor laaggeschoolden waar· dit 

kabinet zo voor zegt op te komen. De koppeling strijdt dus met de 

sociale vernieuwing. De 2 geloofsartikelen w.n dit kabinet staan haaks op 

elkaar. Het kabinet heeft daar onvoldoende over nagedacht. Een lid van de 
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CDA-fraktie zei eens dat de koppeling een teken van beschaving was. Dat 

is een typisch voorbeeld van Nederlandse arrogantie. Nergens in ~ropa, 

laat staan in de rest van de wereld, bestaat zo iets als een koppeling 

tussen lonen en uitkeringen. Is het socialistische l!'rankrijk barbaars omdat 

het geen koppeling kent? Is het christen-democratische IW. tsland onbeschaafd 

omdat de uitkeringen de lonen niet geheel volgen? 

Deze hoogmoed doet mij denken aan de jaren 70 toen Nederland zich gidsland 

noemde. 

Echte sociale vernieuwing moet worden ondersteund door loonmatiging. 

Loonmatiging moet worden ondersteund door lastenverlichting. Maar daar 

heeft dit kabinet geen cent meer voor over. Integendeel, het gaat nu weer 

de andere kant op. Waarom kunnen de socialistische regeringen in AustraliU, 

Nieuw-Zeeland en Zweden de belastingen wel verlagen en in Nederland niets. 

Wat hebben Partij van de Arbeid en GDA toch tegen belastingverlag:ing'l 

Voorzitter, dames en heren, het kabinet zit er nu 6 maanden. Wat heeft het 

er tot nu toe van gebakken? 

Het NMP van Ed Nijpels ligt al ruim een jaar klaar. Waar blijft het NI>tP

plus, dat minister Alders ons heeft toegezegd? 

Minister Hanja Maij is vol losse flodders en branie. Maar voorlopig komt 

daar niets uit de verf. Minister Lubbers wil bedrijven verplichten WAQ-ers 

aan te nemen. Minister de Vries is tegen, staatssecretaris Ter Veld is voor. 

Lubbers vindt het idee van sociale dienstplicht voor jongeren "leuk"• Vindt 

de Vries dat ook? Nou, nee. 

Wie is onze minister voor sociale zaken? 

De sociale vernieuwing is tot nu toe niet meer dan schaatsen in yochurt. 

De verantwoordelijkheid is vooral bij de lokale overheden neergelegd. En 

wie er straks de schuld krijgt voor de mislukking, dat laat zich raden. 

Het plan van staatssecretaris Simons voor een nieuw stelsel ziektekosten

verzekeringen komt neer op nivellering van inkomens. wij zijn daar tegen, 

want prestatie moet worden beloond. 

Minister Kok wil de WII~-gelden terughalen bij het bedrij:(sleven. Minister 

Andriessen is eerst tegen. Dan is hij voor. Nu is hij weer tegen. Hij 

schijnt zelfs met aftreden te dreigen. 

Wie is minister Andriessen? 
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Voorzitter, dit kabinet is zo log als de enorme meerderheid waar het op 

steunt. Dit is een kabinet van luchtbalonnen, van ijdelheid en competentie

strijd. Volgens de fraktievoorzitter van het CDA, de heer Elco Brinkman, 

wordt er niets concreets aangepakt. Hij kan in de keuken kijken, dus 

hij kan het ook weten. 

Dit kabinet heeft nog niets gedaan en toch is het geld al op. Ik vraag dit 

kabinet de VVD te geven waar zij recht op heeft. Dat is een duidelijk 

regeringsbeleid. 'regen dagdromen en luchtkastelen kunnen wij niet strijden. 

Voorzitter, dames en heren, ik kom aan het einde van mijn toespraak. Ik 

richt mij nu tot onze partij. Tot mijn vriend Joris Voorhoeve wil ik zeggen: 

Joris, jammer dat het zo gelopen is. Uit de grond van mijn hart dank ik je 

voor alles wat je voor de partij hebt gedaan. 

Tot u allen zeg ik: velen van u zijn gekomen om hun gemoed te luchten. Dat 

is goed, daar dienen congressen voor. Maar morgenmiddag is dit congres 

afgelopen en dan is het uit! 

Tot alle leden van onze partij zeg ik: vraag niet wat uw partij kan doen 

voor u, vraag wat u kunt doen voor uw partij. Er is werk aan de winkel. 

Laten wij de armen uit de mouwen steken. Ve koers van de partij is goed. 

Rechts en links zijn begrippen die op de jaren 90 slaan als een tang op een 

varken. Ons devies is: niet rechts of links, maar omhoog. 

De voorzitter. 

Dames en heren, het is mij een groot genoegen u toch hier allemaal welkom 

te mogen heten. 1US ik zo de zaak rondkijk dan zie ik vele vertrouwde en 

bekende gezichten en ik denk dat er dan een bijzonder hartelijk welkom 

toch is aan, en ik noem geen namen, onze ereleden, onze commissarissen van 

de Koningin, fraktieleden, oud-fraktieleden, oud-bewindslieden. Ik wil één 

naam, dames en heren, er vanavond toch heel duidelijk uithalen en dat is 

onze nestor vanavond, de heer Geertsema. 

Ik stel het eveneens bijzonder op prijs dat de heer burgemeester van 

Zwolle, de heer Loopstra, ons vanavond met zijn aanwezigheid vereert. we 

zijn net nog op tijd om u hier als burgemeester te begroeten. Wij hopen 

dat u vanavond een hele boeiende avond hebt en dat u in echt liberale 

traditie ook uw eigen overwegingen zo door uw eigen gemoed laat gaan en 

voor uzelf tot een afgewogen oordeel komt, zoals we van u gewend zijn. 
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Ik hoop dat u in de resterende tijd dat u hier nog burgemeester bent 

nog fijne maanden hebt. 

Dames en heren, er zijn enkele mensen niet. De heer Nord kan helaas 

vanavond niet aanwezig zijn. Een zeer honorabele reden. Hij is als 

waarnemer aanwezig bij de verkiezingen in Roemeni~ en hij zal daar met 

waarlijk liberale gemoedsgesteldheid kijken naar het verloop van die 

verkiezingen en de resultaten. 

Eveneens zijn niet aanwezig vertegenwoordigers van de Partij van de 

Arbeid en CDA. Beide organisaties hebben laten weten dat zij vanavond 

andere besognes hebben waardoor zij ons helaas niet met hun aanwezigheid 

kunnen verblijden. 

Wel aanwezig is de heer Schaap van D' 66. 

Dames en heren, in de afgelopen maanden zijn ons 2 leden ontvallen. 

Annelien Kappeyne van de Coppello en Frits Portheine.Beiden met een 

lange staat van dienst. Beiden ook met groot aanzien in de VVD. 

Annelien zeer langdurig secretaresse van de Tweede Kame~fraktie, 

daarna zeer langdurig kamerlid, staatssecretaris geweest, lid van de 

Raad van State. !4aar het zijn niet zo zeer de funkties waarin wij haar 

ons herinneren, als wel haar liberale gezindheid. Het liberalisme was 

voor haar iets waar je feitelijk je elke dag op moest bezinnen en wa~ 

bij je van jezelf moest zeggen: ben ik wel steeds een goede liberaal en 

hou ik die liberale principes wel goed omhoog. Zij is voor velen van ons 

een leermeesteres geweest en wij hebben haar heel hoog in ons hart. 

Frits Portheine, een heel andere liberaal. Niet minder liberaal, maar 

wel op een andere wijze. Langjarig gemeenteraadslid in Leiden, langjarig 

kamerlid, vice-president van de raadgevende vergadering van de Raad van 

Europa. Ik heb hem nadat hij is vertrokken uit de politiek nog vaak mee

gemaakt. Zo dinsdag ' s avonds, in de soci~tei t De Witte. En het viel me 

dan toch altijd weer op hoe hij bij alle onderwerpen die ter sprake 

kwamen steeds toch weer dat liberale accent wist te leggen en steeds toch 

weer wist te zeggen: ja maar wij, liberalen. En ik denk ook, dames en heren, 

dat hij ook van een grote invloed is geweest op ons denken. 

Ik moge u verzoeken een moment stilte. 

Dank u zeer. 

Ik zou u willen voorstellen, dames en heren, om te besluiten een telegram 
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aan Hare I4ajestei t de Koningin te sturen, Paleis Huis ten Bosch, 

's-Gravenhage. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op vrijdag 

18 en zaterdag 19 mei 1990 te Zwolle in jaarlijkse algemene vergadering 

bijeen, betuigt trouw en aanhankelijkheid aan Uwe Majesteit en Haar Huis. 

En aldus zal geschieden. 

Een huiselijk, ja ••••• 

Nee,.... nee, nee. 

(onverstaanbaar) •••••• Hare Majesteit even slecht voorlicht over omstan

digheden in Nederland wat fraude en misdaad betreft als de andere partijen 

dat doen. 

Voorzitter, 

Nee, ik moet u nou echt onderbreken. U kune dat op een ander moment in de 

vergadering ter sprake brengen. 

Dames en heren, ik moet nog even een huishoudelijke mededeling doen. U hebt 

op het avondprogramma ook aangetroffen de heer De Vries. In onderling 

overleg is er besloten dat de heer De Vries niet vanavond zal spreken, 

maar IDOrgen. En de reden daarvan is dat wij van mening zijn dat het onder

werp wat zo aanstonds aan de orde zal komen van een zodanige aard is, dat 

wij toch dat los moeten koppelen van de toestand in Europa. De ~ropese 

geschiedenis heeft een volwaardige belangstelling duidelijk verdiend en 

heeft een volwaardige discussie eveneens verdiend, zodat de heer De Vries 

morgen tot u zal spreken. 

Voordat, dames en heren, ik in formele zin punt 4 Hendrik aan de orde zal 

stellen "wat verder ter tafel komt", met name om te bespreken de betrokken

heid van het Hoofdbestuur rond het terugtreden van de heer Voorhoeve als 

voorzitter van de 'rweede Kamer-fraktie heb ik echter wel behoefte aan om 

in algemene zin, dus niet over dit punt nog enkele woorden tot u te spreken • 

.iSr is, dames en heren, heel wat gebeurd sinds vorig jaar llti.ddelburg. Uok 

al zo'n roerige Algemene Vergadering die velen zich nog zullen herinneren. 

Enkele trefwoorden van wat er sinds die tijd gebeurd is. 

Verkiezingen voor het Europese Parlement, kandidatenlijsten samenstelling, 

vaststelling van het verkiezingsprogramma, Tweede Kamer-verkiezingen, 

gevolgd door een aantal Partijraden. Eén van die Partijraden omvatte een 

analyse van het Hoofdbestuur over de vraag hoe het allemaal zo gekomen was. 
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En, eveneens, de publicatie van het verenigingsplan waarin het Hoofd

bestuur zijn activiteiten nog eens op een rijtje zette. Een plan dat 

vanmiddag bes?roken is en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 

Bewijs dat het Hoofdbestuur zijn opvatting daadwerkelijk huldigt, een 

discussie met de partij is noodzakelijk, gewenst en spreekt in feite 

vanzelf. 

Het werk is intussen doorgegaan. Op landelijk niveau met zijn vele acti

viteiten, vorming, scholing, commissies, voorbereiding themadagen en 

verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. tJrdelingen zijn 

zeer druk bezig geweest. Met die campagne weer, met kandidaatstellingen, 

met ook de inhoud van de beschrijvingsbrief. 

En dan komen de gemeenteraadsverkiezingen met een verlies t.o.v. 1986 en 

globaal omgerekend een gelijkblijvende stand t.o.v. september '89. 

Verdrietig, die uitslag. Ook en juist voor die raadsleden die hun positie 

kwijt zijn geraakt na vele jaren hard werken om de liberale beginselen, 

ook op gemeentelijk niveau, gestal te te geven. En dan nog maar enkele 

weken geleden, het terugtreden van de heer Voorhoeve als voorzitter van 

de fraktie van de VVD in de 'l'weede Kamer. In de loop van de avond zullen 

we daar noguitvoerig over spreken. 

Op dit moment wil ik wel reeds, namens het HB, de waardering betuigen voor 

de heer Voorhoeve. Hij heeft het voorzitterschap van de fraktie op zich 

genomen in de bijzonder moeilijke tijd en heeft met grote inzet en werk

lust 4 jaar leiding gegeven aan de Tweede Kamex-fraktie. En dat in een 

tijd dat ook de VVD als kleinste coalitiepartner het bepaald niet makkelijk 

had. Integendeel, en waarbij interne spanningen eveneens niet uitbleven. 

De heer Voorhoeve heeft bij al zijn activiteiten nimmer zichzelve gezocht 

en daarvoor onze hulde. 

Zijn opvolgen, Frits Bolkenstein, wenst het Hoofdbestuur geluk met zijn 

unanieme uitverkiezing. Wij wensen hem veel sterkte en succes toe bij de 

taak die hem wacht. Namelijk het terugbrengen van de VVD op de plaats waar 

ze getalsmatig thuishoort. Wij zijn er van overtuigd dat hij ook kans zal 

zien in politieke zin de benodigde voorui tga.ng te boeken. En hij geniet 

daarbij de volle steun van het Hoofdbestuur. 

Dames en Heren, 25 jaar geleden hielden wij voor het laatst hier in deze 

goede stad Zwolle een Algemene Vergadering. De stad waar Thorbecke in 1798 

werd geboren. Thorbecke als kind van de Franse revolutie. Hoe merkwaardig 
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toch dat wij als liberalen zo weinig aandacht schenken aan die revelutie. 

Want liberalen zijn immers dé kinderen van deze revolutie. De uitstraling 

van de revolutie bereikte zo rond 17r::IJ ook ons land en dan weer in het 

bijzonder in de provincie Overijssel waar Jan Derk van Capellen op den 

Pol in 1792 zijn vermaarde manifest publiceerde. Vrijheid, gelijkheid en 

broederschap zijn de 3 begrippen die onlosmakelijk aan elkaar verbonden 

zijn. Toch is het de vrijheid die vaak en vrijwel uitsluitend als doel 

wordt gezien. En is dan een legitimatie om in vergaande mate individuele 

belangen na te streven. Maar, dames en heren, vrijheid kan niet zonder 

respect, kan niet zonder tolerantie en kan niet zonder verantwoordelij~ 

heid. Zonder respect, zonder tolerantie en zonder verantwoordelijkheid 

leidt vrijheid tot chaos. Respect, tolerantie en verantwoordelijkheid 

geven de grenzen aan van de vrijheid. Vrijheid is voor liberalen een 

hoog goed. En een liberale samenleving is vrijheid. Maar dat betekent dat 

een liberale samenleving ook zijn grenzen kent en ook dat een liberale 

organisatie zijn grenzen kent. Grenzen in een liberale samenleving vast 

te stellen door liberalen. Dat zijn de normen en waarden waar de heer 

Bolkenstein zo net op doelde. Onze samenleving is in hoge mate een 

liberale samenleving geworden. Sommigen zeggen dat het onderscheid tussen 

politieke partijen nauwelijks waarneembaar is. Onjuist. Want door liberale 

belaidspunten van de VVD over te nemen, worden de ~artij van de Arbeid en 

het CDA nog niet liberaal. Immers, onze politiek berust op beginselen en 

niet alleen maar op verschijnselen. Anderen menen dat er sprake is van een 

identi tei tsorisis. Niets is minder waar. Want als onze samenleving liberaal 

is en als wij moeten zien waar de grenzen van die liberale samenleving 

liggen, juist dan is er behoefte aan een liberale visie om die samenleving 

in te vullen en die liberale samenleving te behouden. 

Dames en heren, en dan kunnen we ons afvragen wat dan binnen die samen

leving, binnen die grenzen die wij moeten stellen, binnen, met die normen 

en waarden die wij moeten stellen, welke problemen wij dan moeten oplossen. 

Ik denk dat wij kunnen stellen, dat bij voorbeeld, dat bij voorbeeld er 

grote problemen zijn om de grenzen te vinden in de alsmaar uitdijende 

mogelijkheden in het kader van de volksgezondheid tegenover de beperkte 

middelen die wij hebben. 

Dat er grenzen gevonden moeten worden, dat er een evenwicht gevonden moet 
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worden tussen de wensen die wij hebben op het gebied van het onderwijs en 

de middelen die wij hebben. Dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen 

de wensen die wij hebben op gebied van sociale zekerheid en de middelen die 

wij hebben. l'1aa.r d'r zijn ook, dames en heren, hele andere problemen die 

op ons afkomen. Onze ruimte is beperkt en die beperkte ruimte stelt grenzen 

aan de oplossingen die wij kunnen vinden voor onze verkeera- en vervoera

problematieke Die beperkte ruimte stelt grenzen bij het vinden van oplos

singen voor de milieuproblematiek. Die beperkte ruimte stelt ook grenzen 

bij onze landbouwproblematieke Uit de aard der zaak zijn er daarnaast nog 

een ander type problemen. Problemen met een hele grote invloed op de samen

leving. Laten wij denken aan de ontgroening en de vergrijzing. Laten wij 

bij voorbeeld denken aan de ontwikkelingen in de genetica en laten wij 

denken aan onze multi-culturele samenleving. Een liberale samenleving, 

multi-cultureel. Met eigen waarden en normen. Vrijheid, respect, tolerantie 

en verantwoordelijkheid. Het zijn de 4 begrippen die dan weer die grenzen 

van die samenleving aangeven. En dan 2 problemen die misschien nog wel het 

allerbelangrijkste zijn. Die van onze staatsinrichting. Meer dan een eeuw 

bestaand, langzaam evoluerend, maar nog steeds niet geschikt voor onze 

hedendaagse en tussentijdse problemen en wie beter dan de VVD, dames en 

heren, kan daarom een nieuwe Thorbecke leveren. f4aar bovenal is er de 

afstand tussen bestuur en burger, die leidt tot onge!nteresseerdheid van 

de burger, die zich niet verstaan denkt en zich afwendt van de politiek. 

De politiek die, zo las ik één dezer dagen, verworden is tot een gesloten 

circuit waarin het een eigen leven leidt. De politiek die niet de samen

leving bestuurt, maar modellen van die samenleving. wie beter dan de VVD 

kan dit systeem verbeteren, gezien haar o.pvattingen van een democratisch 

staatsbestel? 

Wie, dames en heren, de Partij van de Arbeid, die ondanks alle veranderingen 

nog steeds een overheersende rol aan de overheid toekent. Die aan het begrip 

gelijkheid een grotere rol toekent dan aan het begrip gelijkwaardigheid. 

Het CDA dat alles onderbrengt in een maatschappelijk middenveld met coöpe

ratieve structuren, waarop democratische controle nauwelijks mogelijk iS? 

Of D'66 welke partij vaak voorgeeft het liberale erfgoed te willen beheren, 

maar welks politiek leider bekent meer affiniteit te hebben met de sociaal

democratie dan het liberalisme. En die in feite haar oorspronkelijke 

gedachte over de hervorming van het staatsbestel niet verder ontwikkelt, 

maar afwentelt •••••• 

einde band VIl 
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••••• maar ook waarborgen dat zwakken niet de dupe worden. Het is i.:nmers 

de VVD die elke mens als een unieke persoonlijkheid ziet, die daarom de 

mogelijkheid moet hebben zich meer, zich met besef van zijn verantwoo~ 

delijkheid voor anderen, de gemeenschap èn de omgeving waarin hij leeft te 

ontplooien naar eigen aard, aanleg en levensovertuiging. lk citeer uit 

het beginselprogramma. 

Het aktief zijn als VVD-er, dames en heren. ll...ls ik denk aan vrijheid, 

respect en verantwoordelijkheid is daarbij gefundeerd op de morele plicht 

mee te werken aan het creären en in stand houden van een samenleving 

waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap centraal staat. En als wij 

ons dat goed realiseren, dan zullen wij terug kunnen komen als een krach

tige liberale partij. Een partij waarin de kiezers vertrouwen kunnen 

hebben. 

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, onze VVD. 

Het wordt erg hard werken, maar het zal en moet lukken. 

Dank u wel. 

De voorzitter. 

Dames en heren, thans aan de orde, zoals ik zei, punt 4 hendrik van de 

beschrijvingsbrief "wat verder ter tafel komt". Het Hoofdbestuur heeft 

vanmiddag voorgesteld aan de Algemene Vergadering om bij dit punt thans 

aan de orde te stellen het funktioneren van het HB rond het terugtreden 

van de heer Voorhoeve. De Algemene Vergadering is daarmee akkoord gegaan, 

zodat wij thans met dit punt kunnen beginnen. 

Ik zal ter inleiding van dit punt een korte basehouding houden. Verder 

hebben wij afgesproken als Hoofdbestuur dat de verantwoording voor het 

beleid hoofdzakelijk op de schouders van de voorzitter van het Hoofdbe

stuur zal drukken, zodat de leiding van de vergadering gedurende dat 

gedeelte in handen is van de onde~voorzitter, de heer Opstelten. 

Voorzitter. 

Wie"? 

Mijnheer de voorzitter, punt van orde, wij hebben hier een ledenvergade

ring, die is openbaar en de deur zit op slot. !'lensen van mijn afdeling, 

mensen van mijn regio mogen hier niet binnen. Ik stel voor dat we de 

vergadering sluiten totdat diegenen die hier gerechtigd zijn aanwezig te 
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zijn en het woord te voeren ook aanwezig kunnen zijn en niet op last van 

de brandweer uit de zaal geweerd worden. 

De Voorzitter. 

Ik zou willen vragen om nou maximaal te pro beren, ui teraard binnen de 

wensen van de brandweer, want die acht ik hoog, zeker ook in aanwezigheid 

van de burgemeester, om zo veel mogelijk iedereen toe te laten. Dat is 

vanzelfsprekend. want in principe hebt u gelijk. Ik zou dus willen 

weten: wie is d'r_ nog niet. Ik krijg daarop geen antwoord, dus ik zou 

willen voorstellen •••••• Ja, er komt een mededeling van buiten en dat is, 

dat zijn altijd de besten. 

De heer •••• 

Ja, dames en heren, voorzitter, er staan ongeveer een 20 mensen die stem

gerechtigd zijn, afgevaardigden van afdelingen, staan buiten. ~ij dreigen 

met de meest verschrikkelijke zaken, als zij niet tot de vergadering worden 

toegelaten. Ik zie ruime gebaren in de zaal. Het is echter zo dat de brand

weer al vele 10-tallen mensen oogluikend heeft toegelaten. Het end is nu 

echt in zicht ten behoeve van uw aller veiligheid en wij zijn toch altijd 

gehouden, als VVD ook, om ons te richten naar de opdrachten die we krijgen 

uit de gemeente, dus het zou zo moeten zijn dat een aantal mensen die niet 

stemgerechtigd zijn wat plaats moeten maken, maar dan moeten we met elkaar 

naar een oplossing zoeken. Maar ik kijk ook naar de algemeen, de algemeen 

secretaris. 

De voorzitter. 

Nee, mevrouw Jorritsma blijft ook zitten, net als u allen. Wij proberen 

die 20 die buiten staan ••••• 

Ik kan me niet voorstellen dat er 20 niet hier bijn, 20 stoelen die zijn 

nog niet binnen, maar die komen nu binnen. 

Hag ik vragen, die 20 mensen ••••• 

Eén kort moment schorsen om dit probleem in vijf minuten op te lossen. Dat 

moet mogelijk zijn. 

Dames en heren, lciat iedereen die echt belangstelling heeft en dat bent u 

allen, gaan zitten, want ik heb afgesproken, de mijnheer die het woord 

voerde, sprak over 20 afgevaardigden en die 20 afgevaardigden mogen van 

de brandweer binnen, maar niet meer. 
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Ik zie het imposante hoofd van de heer Ditmar. Iedereen is binnen die 

daartoe gerechtigd is en het is een orenbare vergadering. De vergade

ring is heropend en het woord is aan de partijvoorzitter. 

De heer Ginjaar. 

Dames en heren, 7 verkiezingsnederlagen sinds 1982, terugloop van ruim 

100.000 leden in '82 tot zo'n 66.000 nu. Dat zijn harde feiten. 

Die feiten waren eerder al hard. Het Hoofdbestuur trekt dan ook sinds 

1987 het land door om duidelijk te maken hoe hard de feiten zijn. Om 

naar de reacties van de leden te luisteren. De bestuurderen als repre

sentant van die leden beschouwend. Om te praten over verbeteringen. 

Over de wijze waarop zij zouden denken dat aan die harde feiten een 

eind zou kunnen worden gemaakt. En dan is er behoefte aan eenvoudige 

communicatie, aan eenvo11dige structuren, betere voorlichting over al 

datgene wat er in Den Haag gebeurt. En, dames en heren, er is bOJvenal 

behoefte aan inhoudelijke discussie. Het Hoofdbestuur is aan het werk 

gegaan. Is in disaussie gebleven met de bestuurderen over betekenis van 

de Partijraad, over kandidaatstellingsreglement, over de positie van de 

Onderoentrales. Uitbreidingen en verbetering van Vorming& Scholing en 

dat alles bij een allerbelabberste financi~le situatie. 

lviaar er is meer. De betekenis van een politieke partij is om meninga

vorming en besluitvorming op elkaar af te stemmen en in evenwicht te 

brengen. En de VVD is een politieke partij. De VVD is niet een kiesver

eniging. Discussie over de inhoud van de te voeren politiek, discussie 

over het beleid. wat wij voorstaan. 

Hoe men nou kan denken, ik heb dat vanmiddag al gezegd, over de discussie 

over Liberaal Bestek, het was een katalysator. Daarnaast de discussie 

gekomen over het verkiezingsprogramma en er zijn veel regionale bijeen-

komsten geweest. Het ging beter, maar nog niet goed. En toen kwam de 

kabinetscrisis. Gij allen weet het nog. Er kwanen, wat ik dan maar noem, 

Hoekse en Kabeljauwse twisten. Er kwamen Tweede Kamer-verkiezingen met 

verlies. Er kwam een Partijraad in november en in die Partijraad is er 

uitvoerig gediscussieerd, inderdaad, over de vraag hoe dat nou allemaal 

zo gekomen is. Aan die discussie lag ten grondslag een notitie van het 

Hoofdbestuur. Een notitie die ook in december in Vrijheid & Democratie 

is gepubliceerd. 
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Ik wil, dames en heren, die notitie niet helemaal g'd.an ei teren, maar ik 

wil er wel enkele dingen uithalen. 

~onstateringen, niet wijzend met de vinger naar personen. Wel constate

ren datgene wat onze achterban, onze leden en de kiezers opmerkten. 

Het was een notitie, die een, toch door de Partijraad aanvaard is. 

En wat staat er in die notitie. 

De presentatie van de standpunten van onze politici wordt niet altijd 

overtuigend gevonden. De achterban meent niet duidelijk te zijn ge!nfor

meerdover de gevOlgde koers. Inhomogeniteit van politiek optreden. 

Solistisch optreden. Uit de aard der zaak, zo zegt de notitie, bestaat er 

bij politici, en zeker bij liberale politici, een eigen ruimte voor 

opvattingen. 

1~ eenheid van beleid en van optreden naar buiten is van groot belang. 

Afstemming van eigen, nog niet geaccordeerde opvattingen, aan ten minste 

het verkiezingsprogramma en de opvattingen van de politiek leider is 

essentieel. OngecoBrdineerd optreden mag niet worden voorkomen en dient 

gecorrigeerd te worden. 

Dames en heren, in de notitie staan nog een aantal andere zaken vermeld. 

En de conclusie is dat voorkomen moet worden dat het gemiddelde lid en 

de gemiddelde kiezer de VVD niet ziet als een weliswaar ingewikkelde 

organisatie, de partij niet ervaart als een partij, doch eerder als een 

samenbundeling van figuren of groepen die elk hun eigen richting lijken 

te willen gaan. &n dat leidt dan tot het beeld van die innerlijk verdeelde 

partij. 

Dames en heren, het waren harde conclusies, door de Partijraad onderschre

ven, harde conclusies die de hele partij aangaan en op basis waarvan de 

hele partij aan het werk moest. En dat is ook gebeurd. Partij en fraktie 

zijn aan het werk gegaan. lVIaar dat neemt niet weg dat het Hoofdbestuur 

moest constateren dat er gemor bleef. Kritiek, op zichzelf helemaal geen 

probleem, dat is er al tijd geweest. Maar het ging natuurlijk wel om de 

aard van de kritiek. Om de aard van het gemor. En, het ging in toenemende 

mate gebeuren. Langzamerhand ontstond de situatie dat wij moesten consta

teren als Hoofdbestuur dat ook verdediging van het gevoerde beleid geen 

effekt meer had. Dat wij niet meer duidelijk konden maken aan de leden 

wat er nu precies aan de hand was. 

En de kritiek, dames en heren, ging zich terecht of ten onrechte toe-
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spitsen op de voorzitter van de Tweede Kamer-fraktie. ~n ook de voor

zitter van de 'rweede Kamer-fraktie was en is op de hoogte van die 

kritiek. En wat doe je dan als Hoofdbestuur. Ik denk dat het dan tot de 

verantwoordelijkheid hoort om signalen door te geven. Individueel en 

collectief. En als het dan door blijft gaan. Als dan dat gemor en die 

kritiek steeds blijft groeien, dan ga je als leden van het Hoofdbestuur, 

terwijl je de signalen door blijft geven, elkaar steeds meer aankijken. 

Steeds meer aankijken van ''hoe moet dat nou precies". En dan komen de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

1"1aar het gemor blijft doorgaan. Weliswaar spreekt de 'rweede Kamer-f'raktie 

het vertrouwen uit in haar voorzitter. Uverigens geen bekendheid aan 

gegeven. En dan na veel deliberaties, niet aan de bestuurstafel, niet in 

een vergadering, maar gewoon, wij 12-en, individueel met elkaar komen dan 

tot een consensus. Een consensus dat het nodig is om toch eens met de 

heer Voorhoeve over dat gemor te praten. 

Ik hoop, dames en heren, dat u van het Hoofdbestuur wilt aannemen dat dat 

niet zo maar een opwelling is. Dat dat niet zo meer is van we gaan d'r 

eens tegenaan, integendeel. 

clet veel discussie en voorzichtigheid, ook onder onszelf, wordt dan zo'n 

consensus bereikt. Er is geen duivels scenario, geen officieel besluit. 

l~ wel de gedachte dat een 3-tal leden van het Hoofdbestuur met de 

fraktievoorzitter een gesprek voeren. Een gesprek, Joris, we constateren 

een probleem en hoe lossen we dat op. Dat gesprek, dames en heren, neemt 

u dat van mij aan, is een gesprek wat wij 3-en nooit meer mee hopen te 

maken. Want het was een beheerst gesprek, maar niet los van emoties. Want, 

dames en heren, waar we het over hadden, was in feite de positie van de 

fraktievoorzitter, de heer Voorhoeve. Als er, ik kijk even de heer Voor

hoeve aan, door een onoplettendheid mijnerzijds in de NRC een zin staat, 

waardoor een andere indruk zou kunnen worden gevestigd, dan daarvoor mijn 

verontschuldigingen. 

Het is niet mogelijk, dames en heren, om een gesprek van bijna 3 uur in 

een enkel woord samen te vatten. Dat kan niet. Je kan er zelfs geen ver

slag van maken. i'llaar als het in de essentie ging, als je naar de essentie 

kijkt, dan was het, nogmaals, geen dictaat. Ook geen notie van wantrouwen. 

Wel een gesprek waarin termen gebruikt zijn: "Joris, zou je niet op de 

eigen positie bezinnen", "Joris, zou je niet de eer aan jezelf houden". 
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Het gesprek, dames en heren, en heel het handelen van het Hoofdbestuur 

is er op gericht geweest om gevoeligheden en personen te ontzien. 

~oals één van de fraktieleden in een gesprek van 'rweede Kamer-fraktie 

en Hoofdbestuur zei: "l"lisschien is er te veel ontzien, waardoor toch 

onverkwikkelijke situaties ontstaan". 

Dames en heren, nadat het gesprek heeft plaatsgevonden, heeft de heer 

Voorhoeve zijn beslissing genomen. 

Een beslissing die in de openbaarheid is gekomen op een wijze die overi

gens het Hoofdbestuur nimmer gewild heeft. Jm als wij dan kijken naar 

datgene wat er allemaal gebeurd is, dan kan je als Hoofdbestuur jezelf 

ook een aantal vragen stellen. Vragen stellen om je eigen optreden ook 

nog eens goed te analyseren. De eerste vraag is: was er inderdaad sprake 

van een toenemende kritiek. Het Hoofdbestuur is nog steeds van mening:. ja. 

Zelfs ook van degenen die nu het Hoofdbestuur kritiseren. 

Heeft het Hoofdbestuur, dat was de 2e vraag, die je dan nog eens een keer 

kunt stellen, heeft het Hoofdbestuur het recht om signalen door te geven. 

J,a, zegt het Hoofdbestuur, zelfs de plicht om deze signalen door te geven. 

Met hun mening van het Hoofdbestuur. We hebben daarover, dames en heren, 

afgelopen dinsdag uitvoerig met de Tweede Kamer-fraktie gediscussieerd en 

wij hebben overeenstemming erover dat het Hoo·fdbestuur dat recht heeft en 

die plioht heeft om met de mening signalen door te geven. We hebben ook 

geconstateerd dat het omgekeerde eveneens het geval is. Ik denk, dames en 

heren, dat we ons daarbij heel goed moeten beseffen dat we geen kiesver

eniging meer zijn, maar een politieke partij. Iedereen die de partij dient 

in een politieke funktie, doet dat bij gratie van het mandaat van de achter

ban. En dat is iets anders dan partijcratie. 

Heeft het Hoofdbestuur zorgvuldig gehandeld? Ja, ja zegt het Hoofdbestuur. 

De signalen die wij hebben doorgegeven zijn uitsluitend naar de heer 

Voorhoeve gegaan. Omze problematiek als Hoofdbestuur, wat doen wij met die 

signalen, hoe gaan wij daarmee om, hebben wij nimmer als Hoofdbestuur met 

derden besproken. Wij zijn in ons handelen naar onze overtuiging zeer 

zorgvuldig geweest. Zeer zorgvuldig, juist ook omdat wij vonden dat als je 

naar die signalen kijkt en als je dan denkt, dat je d'r iets mee moet doen, 

wij feitelijk allemaal vonden, persoonlijk, dat we dat liever niet deden. 

Een andere zaak die aan de orde is, en dat is ook in de pers gekomen, 

waarom heeft het Hoofdbestuur niets gezegd op die fraktievergadering na 
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de gemeenteraadsverkiezingen, waarin de heer Voorhoeve om het vertrouwen 

van de fraktie heeft gevraagd. 't Is misschien goed, voorzitter, dames en 

heren, om daar volstrekte duidelijkheid over te betrachten. Na de 

Gemeenteraadsverkiezingen was er een statutair voorgeschreven overleg van 

Hoofdbestuur met Kamercentrale-voorzitters, waarbij ook de heer Voorhoeve 

aanwezig was. De heer Voorhoeve heeft dat gesprek als zeer onaangenaam 

ervaren. De daaropvolgende maandag heeft hij aan het Hoofdbestuur gesteld 

dat hij in de fraktie vertrouwenszaak zou stellen om aan al het gespeculeer 

in de partij een eind te maken. 

Het Hoofdbestuur heeft daar na die mededeling z'n vergadering geschorst en 

er zijn vele gesprekken geweest omdat we feitelijk vonden dat dat niet zo 

moest om een groot aantal redenen. Maar de heer Voorhoeve, alles overwegende, 

heeft toch die fraktie gevraagd om een vertrouwensuitspraak. Echter, wat 

moest het Hoofdbestuur, aanwezig in die fraktievergadering, doen nadat de 

heer Voorhoeve geen meldinghad gemaakt van het overleg met de KC-voorzit

ters en geen melding van dé RB-vergadering en de mening van de Hoof'dbestuu!'

vergadering;, 

Ik moet u eerlijk zeggen, dames en heren, dat dat ook persoonlijk, voor mij 

een ook voor de heer Reasenaar die er bij geweest is, een uitermate moei

lijke situatie was. 

Wij stelden ons op het standpunt, en ik vind dat dat nog steeds een goed 

standpunt is, dat wij niet het recht hadden op dat moment melding te maken 

van die 2 andere gebeurtenissen als de heer Voorhoeve dat zelf niet deed. 

wij vonden en vinden dat wij inderdaad de persoon van de heer Voorhoeve als 

Hoofdbestuur niet in de fraktie ter discussie konden stellen. 

Een volgende vraag die zich laat stellen, is de vraag naar het tijdstip. 

3r is wel gesuggereerd dat er sprake was van een duivels scenaria. Ik hoop 

u duidelijk gemaakt te hebben dat er helemaal geen scenario was, integendeel. 

Wij hebben ons nooit afgevraagd wat het geschikte moment was. ~~e hebben wel 

geconstateerd dat als je een gesprek wil hebben, dat je dat niet voor ver

kiezingen moet doen en na de verkiezingen zijn wij onder ons~elf doorgegaan 

met discussiëren. En daar is als vanzelf uitgegroeid .die consensus die ik 

noemde. Ja, 3 leden van het Hoofdbestuur moeten toch maar eens ~et de heer 

Voorhoeve gaan praten. 

Dames en heren, ik heb getracht in een kort bestek u datgene wat zich binnen 

de boezem van de leden van het Hoofdbestuur heeft afgespeeld, weer te geven. 
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Ik zou tenslotte nog 2 opmerkingen willen maken. 'l'wee opmerkingen om daar, 

ook wat dat betreft, duidelijkheid te scheppen. Ik heb u gezegd, zo'n 

gesprek van bijna 3 uur kun je niet in een enkel woord weergeven. Niet 

in een enkele zin en zelfs niet in een paar zinnen. i~Iaar de essentie was, 

bezinnen op positie en eer aan jezelf houden. ,1aar geen dictaat, begrijpt 

u dat goed. Ook geen motie van wantrouwen, nee dames en heren, maar wel 

het doorgeven van de signalen. Joris wij moeten met jou praten. 

Had de heer Voorhoeve anders kunnen handelen? Dat is een kwestie van 

appreciatie, van waardebeleving. Wij denken dat de heer Voorhoeve inder

daad had kunnen zeggen tegen het Hoofdbestuur "jullie kunnen de pot op". 

Natuurlijk, natuurlijk was er dan een gespannen situatie ontstaan, zegt 

de heer Voorhoeve. Ja, misschien, misschien. Maar, dames en heren, wij 

zouden de discretie bewaard hebben en wij zouden nooit en te nimmer dat 

gesprek aan de buitenwereld hebben vermeld. 

En de tweede opmerking die ik zou willen maken is deze. Dat de vraag wel 

eens gesteld wordt in hoeverre Hoofdbestuur verantwoordelijk is voor 

zaken die in de partij geschieden. Het komt wel eens op ons over alsof het 

HB een soort geheimzinnige macht heeft, toegeschreven wordt, waardoor· het 

Hoofdbestuur veel kan doen. Het Hoofdbestuur kan trachten kondities te 

scheppen voor een goed funktionerende partij maar als individuele leden 

zich gaan oproepen om eensgezindheid te bewaren, als individuele leden te 

pas en te onpas mogen vele plaatsen kritiek uiten, dan is dat de verant

woordelijkheid van die individuele leden en niet van het Hoofdbestuur. 

Dames en heren, ik maakte al melding van het gesprek met de fraktie. Eén 

van de conclusies die wij bereikt hebben, is dat er meer dan ooit behoefte 

is aan een gesprek van Hoofdbestuur en frakties meervoud. Een al uitge

schreven bijeenkomst voor eind juni zal daartoe dienen, waarin wij in alle 

rust een aantal zaken zullen kunnen bespreken. Maar d'r is meer. Fraktie 

en Hoofdbestuur zijn duidelijk gekomen tot een afbakening van verantwoor

delijkheden. De fraktie, voor de dagelijkse politiek. Het Hoofdbestuur, 

voor het funktioneren van de partij en voor het scheppen van mogelijkheden 

tot politieke plaatsbepaling te komen en politieke beleidsontwikkeling. 

Een andere zaak die afgesproken is, ik heb het u al vermeld, de plicht, 

het recht en de plicht om wederzijds signalen door te geven, met daarbij 

ook de mogelijkheid om de mening over die signalen aan elkaar te vermelden. 

Ik denk, dames en heren, dat 2 uitermate belangrijke elementen zijn. 11aar 

we hebben daarbij ook geconstateerd dat er geen sprake kan zijn van ultimata 
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Noch kan er zoiets zijn, zoiets onliberaals, als een terugtroeprecht. 

En een tweede, een derde wat wij geconstateerd hebben is dat het nuttig 

zou zijn indien de voorzitter van het Hoofdbestuur of andere leven van 

het Hoofdbestuur aanwezig zouden kunnen zijn bij de fraktievergaderingen 

in de Tweede Kamer. De fraktie zal het Hoofdbestuur, leven van het 

Hoofdbestuur aanmoedigen om bij die fraktievergaderingen aanwezig te 

zijn. 

Conclusie van die bijeenkomst was, dat de posities van frakties en 

Hoofdbestuur met die afspraken die gemaakt zijn, glashelder zijn gemaakt 

en in het licht van bovenstaande zien fraktie en li<>ofdbestuur de toekomst 

met vertrouwen tegemoet. 

Tot slot ••••• ik denk dat ik nu iets van a> minuten tot u gesproken heb. 

a> minuten over een ui termate delikaat onderwerp. Een onderwerp waarvan je 

feitelijk moet zeggen, dat had nooit ter openbare discussie moeten staan. 

Maar dat zij zo. Maar weest u d'r van overtuigd dat naar de stellige 

overtuiging van het Hoofdbestuur, het Hoofdbestuur zorgvuldig en gewetena

vol gehandeld heeft. Dat het Hoofdbestuur getracht heeft om de heer 

Voorhoeve als mens en als persoon te ontzien. Wij beseffen dat dat voor 

hem ook lang niet al tijd makkelijk is, integendeel, dat beseffen wij heel 

goed. Maar weest u in elk geval overtuigd, hoe u ook verder over ons 

handelen mag denken, over de oprechtheid van ons handelen. 

Dank u wel. 

De voorzitter. 

Dames en heren, dan is nu het woord aan u, aan de afgevaardigden. En ik 

zou willen voorstellen om naar aanleiding van hetgeen de voorzitter heeft 

gesproken, dat wij daarin in 2 instanties over spreken met elkaar. En ik 

verzoek u uw naam te noemen, en de afdeling zegt de secretaris. Ik ken u 

natuurlijk wel, maar het is voor het verslag beter. 

Wie mag ik het woord geven? 

Gaat uw gang. 

Voorzitter, ik ban Van Tol van de afdeling Breda. 

Hoe is uw naam? 



Van Tol van de afdeling Breda. 

De voorzitter. 

Mijnheer van der Pol 

Van Tol - afd. Breda. 

Band VIII 
Blad 10 

De heer Voorhoeve was uw en mijn politiek leider. door ons gekozen. 

Indien hij van zijn recht gebruik wil maken, mogelijk door u toegezegd, 

om weerwoord dan vind ik dat hem dat moet worden gegund. 

De voorzitter. 

Ui teraard is er de gelegenheid voor de heer Voorhoeve, maar dat weet ie• 

om het woord te voeren. 

Het woord is aan de heer Voorhoeve. 

Voorhoeve. 

Ik dank u zeer voor die gelegenheid, maar, en ook voor het feit dat die 

gelegenheid wordt gevraagd, maar ik heb daar momenteel geen behoefte aan. 

Ik zou de disaussie aan u allen willen overlaten. De partijvoorzitter heeft 

gezegd, wat hij heeft gezegd. Ik heb mijn visie op één en ander eerder in 

de medio bekend gemaakt. 

Ik wens alle steun toe aan mijn opvolger, de heer Bolkenstein en tenzij er 

vanavond dingen gebeuren die ik niet voorzie, zou ik er verder het zwijgen 

toe willen doen. 

De voorzitter. 

U hebt het woord, mag ik uw naam weten? 

Oostwouder uit Leleystad. 

De voorzitter. 

U bent afgevaardigde? 

De voorzitter. 

U hebt het woord. 

Oostwouder. 

Wat zegt u? 

De voorzitter. 

U hebt het woord. 
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Ik vind dat de voorzitter. mijnheer Ginjaar, in zijn toespraak het 

aftreden van mijnheer Voorhoeve in een hypocriet, dramatisch vlak 

getrokken heeft. Iedereen die wist dat er in de Tweede Kamer niemand 

anders was die een meer verstand had en een betere kijk had op alles, 

o.p de hele samenleving en daarover het woord kon voeren en dat er geen 

ander was met meer charisma als dat hij dat kon doen. En dat het 

bestuur hem dan toch gedwongen heeft op te stappen. Ik vind 't 

beneden alle peil~ 

De voorzitter. 

U daar boven. 

Booymans- afd. 'rilburg 

Mijn naam is Booymans, afgevaardigde van de afdeling Tilburg. 

De ledenvergadering van de afdeling Tilburg van woensdag j.l. heeft 

mij gemandateerd om zonodig het vertrouwen in het Hoofdbestuur uit te 

spreken, mits de verklaring van het Hoofdbestuur zojuist door de 

voorzitter uitgesproken, aannemelijk zou blijken. 

Voorzitter, ik kan u namens de afdeling Tilburg mededelen dat deze 

afdeling blijvend het vertrouwen ui tsi)reekt in het Hoofdbestuur. 

U heeft lef getoond en lef, heeft het, daar heeft het wel eens aan 

ontbroken, als het om echte personele kwesties in onze partij ging. 

Blijvende steun aan het Hoofdbestuur vanuit Tilburg. 

Dank u wel. 

De voorzitter. 

Ik ga naar links boven. Ik zie u niet maar u staat er wel. 

Dijkhuis - afd. Groningen. 

Ja, mijnheer de voorzitter, ik wou toch graag mijn teleurstelling 

uitspreken, oh sorry, mijn naam is Duikhuis, afd. Groningen. 

Ik wou toch mijn teleurstelling uitspreken over de reden van de heer 

Ginjaar. De heer Ginjaar, al thans dat is mijn indruk, verschuilt zich 

achter een notitie, achter de leden binnen de VVD, die dan geen ver

trouwen meer in zouden hebben of kritiek zouden hebben op de fraktie 

in de VVD. Ik denk dat het ••• dat het ••• ja, en u zegt u moet ook op 

een gegeven moment uw verantwoordelijkheid daarin nemen. 
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Voorzitter, wat ik mij afvraag is of u niet de leden had moeten wijzen 

op haar verantwoordelijkheid, omdat het hier gaat om het feit dat de 

leden nog niet, geen jaar geleden een verkiezingslijst hebben samen

gestelt waarin de heer Voorhoeve bovenaan stond. Dus die andere •••• 

Met andere woorden de leden hebben een eigen verantwoordelijkheid, een 

verantwoordelijkheid waarvoor ze een jaar geleden gekozen hebben, 

gekozen voor een lij st met VVD-ers op een bepaalde volgorde. 

Voorzitter, u moet uw leden daarop wijzen, op die verantwoordelijkheid 

en niet halverwege-roepen van ho, de trein rijdt niet meer en nu 

zullen we de zaak ontkoppelen en hoe dan ook, het gaat niet. 

Ten tweede de vertrouwensvraag. U heeft het gehad over de vertrouwens

vraag in de fraktie. En daarbij gezegd, ja, de heer Voorhoeve heeft dat 

aande orde gesteld en heeft vervolgens de fraktie niet medegedeeld van 

het standpunt van het Hoofdbestuur en van de Kamer Centrale-voorzitters. 

Voorzitter, een zuiverder situatie kunt u toch niet krijgen, wat wilt u 

nu nog meer? Een fraktie die kan oordelen zonder last of ruggespraak, 

dat is toch het mooiste wat er is. U moet toch geen kritiek hebben op 

de heer Voorhoeve in die zin, dat is mijn mening. 

De voorzitter. 

Ik kijk nog even, even naar boven, want ik loop altijd het risico om u 

boven over het hoofd te zien. Weer rechts en daarna dadelijk naar beneden. 

U hebt het woord daar. D'r staat iemand bij de microfoon, maar die wil 

niet. Goed. De heer Bakker dan. 

Dan gaan we naar beneden. 

Bakker. 

Voorzitter, niet zo zeer een opmerking, als wel een aanvullende vraag. 

De voorzitter. 

Afdeling Haarlem. 

Bakker. 

Afdeling Haarlem voor degenen die niet weten. 

Voorzitter, •••• 

De voorzitter. 

Dat zijn d'r vrij veel. 

Bakker - afd. Haarlem. 

Ook daarover kunnen we een referendum houden. 



De voorzitter. 

Gaat uw gang, mijnheer Bakker. 

Bakker- afdeling Haarlem. 
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Voorzitter, ik heb het Hoofdbestuur, want die spreek ik eigenlijk in z'n 

voltalligheid aan. Ik heb toch een vraag aan het Hoofdbestuur. Of zij 

ooit heeft overwogen in de zuiverheid tussen discussie van fraktie en 

Hoofdbestuur ingaande dit soort kwesties of u dan niet personen aanspreekt 

dan wel niet dat je de voltallige fraktie aanspreekt. 

Als er signalen zijn van uit de partij en die vangt u op en u zegt "ik 

heb die plicht", dan geef ik u daar gelijk in. iV!aar ik denk dat je dat dan 

ook moet doorseinen naar de fraktie en het is aan de fraktie naar mijn 

gevoel om te bepalen wat zij daarmee doet. 

Dan ben je, denk ik, zuiver, maar ik hoor graag uw reaktie daarop. 

De voorzitter. 

Dank u wel, mijnheer Bakker. 

Gaat uw gang. 

Stains- afdeling Laren/Blaricum. 

Ja, dank u zeer, mijnheer de voorzitter. 

Mijn naam is Steins en ik ben afgevaardigde Vd.n de afdeling Laren/Blaricum. 

Ik wou de heer Ginjaar danken voor de enorme openheid van het betoog wat 

hij net heeft gehouden en ik zou daar bijna aan willen toevoegen: wat 

jammer dat de gesloten partijoul tuur van ons zo zelden zo open is. 

Maar als ik even voortga, dan zegt de heer Ginjaar •••••• 

Einde band VIII 
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Er is een bestuurlijke leiding in de vorm van het 
hoofdbestuur. En nu beschrijft de heer Ginjaar dat er op een 
gegeven moment een proces is gegroeid van consensus binnen het 
hoofdbestuur om aan de heer Ginjaar, om aan de heer Voorhoeve 
signalen door te geven. En nu is mijn vraag daarbij heeft het 
hoofdbestuur ooit daarbij besproken en overwogen in hoeverre 
zij zelf mede verantwoordelijk is voor het ontstaan van die 
negatieve signalen. Op dit moment klinkt het een beetje zo van 
wij stonden erbij en wij keken ernaar wij konden er niets aan 
doen en wij hebben signalen doorgegeven. 

Opstelten: U hebt het woord. Ga uw gang. 

Ik ben de heer De La Rue van de afdeling Beek, Zuid-Limburg. 
Mijnheer de voorzitter ik moet u zeggen dat de kc-voorzitters 
ons zo goed mogelijk hebben geprobeerd voor te lichten over de 
wijze waarop de troonswisseling tot stand is gekomen. Het was 
wel een andere voorlichting, en ik twijfel niet aan de 
oprechtheid van de kc-voorzitter, dan ik vanavond heb mogen 
beluisteren. Voorzitter ik moet u echter zeggen dat ik op weg 
hier naar toe, naar Zwolle toe, een stemswijziging voor mij 
persoonlijk heb ingebouwd. Met dien verstande toen ik 
vanmiddag hier wat rond wandelde heb ik met mensen gepraat en 
is mij in feite verteld dat zelfs de voorzitter, en sorry 
mijnheer de voorzitter ik verlang daar alleen maar een eerlijk 
antwoord op, is waar of niet waar. Zelf hoofdbestuursleden 
heeft benaderd, geronseld om in feite Joris Voorhoeve te doen 
vallen. Dat is een eerste vraag. En een tweede vraag is dat de 
voorzitter zonder overleg met de Tweede-Kamerfractie, maar dat 
is ook wel gebleken dacht ik vanmiddag, aan Joris zelf heeft 
voorgesteld zijn functie ter beschikking te stellen. Of er 
over na te denken, maar dat betekent voor mij toch duidelijk 
het antwoord of duidelijk het gezegde: Joris wil je niet 
vertrekken? Als dat niet zo is wil ik graag zo flexibel zijn 
om een eerste gedachten over mijn stemgedrag te handhaven ik 
verlang echter een eerlijk antwoord: is het zo voorzitter dat 
u zelf hoofdbestuursleden hebt benaderd en niet zo zeer dat de 
hoofdbestuursleden u hebben ingeseind over de negatieve 
ontwikkelingen binnen de VVD. Ik dank u wel. 

Opstelten: Gaat uw gang. U daar. U hebt het woord ja. Graag 
microfoon. Het knopje. Ja. Doet hij het al. 
Dan de heer Haafkens die staat boven. Ja. Gaat uw gang. 

Ik ben Robert Adriaanse en ik kom uit Tilburg. Ik doe hier een 
persoonlijke mening daar wil ik heel duidelijk in zijn. Ik 
steun persoonlijk het hoofdbestuur vanwege het feit dat het 
geleuter en het getoeter, met name binnen de partij inderdaad 
onderhand afgelopen moet zijn. Wij willen ook nog een gezonde 
VVD overhouden waarin wij onze energie en activiteiten kwijt 
kunnen. Daarom moeten we ophouden. Dat is niet makkelijk want 
er zijn altijd mensen die willen toeteren en die willen 
blijven toeteren, zo gaat dat nu eenmaal. Ik bedoel als ik op 
de snelweg rij zie ik ook altijd mensen die harder van 120 km 
blijven rijden. Nou is het probleem dat wij voor die mensen 
die 120 km blijven rijden daar hebben we iets op gevonden. 



band 9 2 

Maar voor die mensen die blijven toeteren daar z~Jn we nog 
niet uit. Toen dacht ik vanavond nou laat ik eens niet gaan 
eten en laat ik eens proberen het toeterprobleem op te lossen. 
Ik heb daartoe een toeterproject voor de VVD ontworpen. Ik 
geef dit toeterproject graag aan het hoofdbestuur. Iedereen 
die vanaf vanavond nog denkt te moeten toeteren die heeft dan 
een toeter, ik pak het even uit als u het goed vindt, die 
heeft een toeter om te beginnen die kan daarbij een 
Hollandscha pet op zetten om aan te geven dat wij een gezonde 
Hollandse partij zijn. Maar toeteren doe je niet zonder muziek 
en ik heb daarom een muziekboek aangeschaft waarop staat: nu 
even serieus. Dus ik hoop dat u daaraan denkt. Dank u wel. 

Opstelten: Wij zouden iets van u krijgen. Ja. Dank u. Wie mag 
ik nu het woord geven. Gaat uw gang. Mag ik aandacht van de 
zaal. 

Ondanks het pleidooi van m~Jn voorganger moet ik toch nog even 
doortoeteren. Ik ben Liesbeth Krans. Ik ben afgevaardigde van 
de afdeling Opsterland. Gisteravond hebben wij een 
ledenvergadering gehad waarin unaniem de bezorgdheid werd 
uitgesproken over de gevolgde procedure inzake het aftreden 
van de heer Voorhoeve. Wij begrepen er niets van. Zo moet ik 
het zeggen. Er wordt gezegd dat de VVD onvoldoende 
duidelijkheid schept tegenover haar leden. Ik kan dat nu 
herhalen in deze procedure. Het spijt mij oprecht. Mijnheer 
Ginjaar zegt dat hij de heer Voorhoeve de raad heeft gegeven 
om weg te gaan maar het was uiteraard zijn eigen beoordeling. 
Dat doet mij denken aan de raad die je krijgt bij de 
universiteit als je alleen maar onvoldoendes krijgt, dan krijg 
je de raad om maar weg te gaan, dan kan je ook opstappen. Het 
tweede wat mij verbaast, ik hoor de hele tijd dat er kritiek 
is geweest op de persoon van Voorhoeve. Dat daarom ook de 
persoon Voorhoeve moest opstappen en dat niet dat de hele 
fractie het beleid moest wijzigen of dat het hoofdbestuur iets 
anders moest gaan doen. Nee het was de heer Voorhoeve. Wat is 
de kritiek? Ik hoor niks. En dan weer een punt wat mij wat 
moeite geeft er wordt gezegd dat er een fractievergadering is 
geweest daarin heeft de fractie uitdrukkelijk het vertrouwen 
uitgesproken terwijl het hoofdbestuur op dat moment over 
informatie beschikte die misschien tot een andere mening had 
kunnen leiden. Toch heeft het hoofdbestuur toen zijn mond 
gehouden en dat is mij verwijt in deze, het hoofdbestuur had 
toen op democratische gronden moeten spreken en niet moeten 
zwijgen. Er had juist wel met derden moeten worden gesproken. 
Dat is mijn enige punt. 

Opstelten: Dank u wel. U hebt het woord. Gaat uw gang. 

Mijn naam is Hoogandoorn afdeling Wassenaar. Soms komt een 
boodschap hard aan zo ook in het geval van het aftreden van de 
heer Voorhoeve. Naast de persoonlijke tragedie is er de 
tragedie voor de VVD die nog eens versterkt wordt door 
onbegrip voor een naar een climax gegroeide situatie rond het 
aftreden. Wij van de afdeling Wassenaar konden en kunnen niet 
nu niets anders concluderen dan dat het draagvlak van de heer 
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Voorhoeve smaller werd. De geluiden die hiertoe aanleiding 
gaven kwamen van leden en van de nog over gebleven VVD
stemmers, uit ieders omgeving. Daarbij stond voorop dat de 
heer Voorhoeve als zeer integer en zakenkundig werd gezien 
doch onvoldoende aansprak voor een breed publiek. Dat dit 
signaal onvoldoende is geintepeteerd is zorgelijk maar 
ontslaat geen van ons allen van de plicht daar iets mee te 
doen. Als nu blijkt dat op het afdelingsniveau, het onder
centraleniveau, het kamercentraleniveau en het hoofdbestuurs
niveau dergelijke signalen zijn ontvangen dan is het niet meer 
dan wenselijk dat deze boodschappen worden doorgegeven. In dit 
geval aan de fractievoorzitter, de heer Voorhoeve. Wij achten 
dit mede een plicht van het bestuur. De discussie en 
publiciteit die hiertoe op gang is gekomen is indrukwekkend 
maar naar ons idee helaas voor het verkeerde thema. Indien 
deze energie aangewend wordt voor onze politieke thema's dan 
heb ik het gevoel dat de VVD weer op het goede spoor komt. En 
gezien de onduidelijkheden van dit kabinet op het gebied van 
milieu, werkgelegenheid, de koppeling, begrotingstekort, 
monetaire financiering, sociale zekerheid, eigen woningbezit 
etc. etc. zijn er nog voldoende thema's voor ons om van te 
profiteren. Tot slot laten wij hier en nu niet de historische 
fout maken door de boodschapper te doden vanwege de boodschap. 
Dank u wel. 

Opstelten: Er is een dringend bericht voor de heer Arends uit 
Roermond of hij snel bij de persbalie wil komen. Er is mij 
letterlijk ook zo gevraagd dus ik geeft dat door. 
Mag ik u het woord geven. 

Tromp afdeling Ermelo. De afdeling Ermelo heeft in haar 
algemene ledenvergadering van april reeds het bestuur 
opgedragen een brief op poten naar het hoofdbestuur te zenden 
aangaande de ontevredenheid over de Tweede-Kamerfractie. Dat 
betrof twee zaken: de presentatie door de voorzitter al zijn 
kennis en andere charmes verder terzijde gelaten en het 
optreden van enkele losse kamerleden in zaken die u bekend 
zijn. Het hoofdbestuur heeft zijn verantwoordelijkheid 
aanvaard, zijn verantwoordelijkheid genomen, heeft dat gedaan. 
De afdeling Ermelo stelt zich daarachter, het werd hoog tijd. 
Ik heb verder gemerkt, en dat moet mij van het hart, er is 
zeer veel geapplaudisseerd voor de heer Voorhoeve en dat is 
zeer terecht, denk ik, als dat alleen bedoeld is als een 
uiting van waardering voor zijn persoon. Want ik denk dat je 
de persoon los moet zien van de functionaris. Ik kan het niet 
waarderen als dat een applaus is ten deel van een protest. 
Want dan krijgt ook de waarderingskant een beetje een 
bijsmaak. Wij kunnen als leden niet de rol gaan spelen van 
Pontius Pilatus wel morren over de gang van zaken en wanneer 
de knoop wordt doorgehakt de man met de bijl, en daarbij sluit 
ik mij bij mijn collega uit Wassenaar aan, ••••••••• om het 
maar eens op z'n Zwitsers te zeggen. Dank u. 

Opstelten: U hebt het woord. 

Voorzitter, twee jaar geleden, mijn naam is de Normen afdeling 
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Putten, twee jaar geleden heeft de afdeling Putten de heer 
Ginjaar een brief geschreven waarin wij sympthonen hebben 
aangegeven. Mijnheer Ginjaar is op die sympthonen ingegaan met 
opmerkingen en hij zou er wat aan doen. Hij heeft er geen 
consequentie aan verbonden om af te treden. Vanavond heeft hij 
hetzelfde verhaal gehouden en hij heeft gezegd wij hebben 
sympthonen niet meer en niet minder. Ik zal dat niet willen 
weten. Ik wil weten waar het breekpunt heeft gelegen voor u 
die achter die tafel heeft gezeten om de kop van jut te 
vragen. Dat is reëel, dat is eerlijk. En alle wat lugubere 
verhaaltjes van ik heb het zo eerlijk bedoeld, hebben we niks 
aan. Laten we nu eens stoppen. Wij zijn niet mannetjes aan het 
inwisselen, we zijn politiek aan het bedrijven en als we dat 
doen laten we dat dan eerlijk doen en laten we dat vanavond 
nog een keer doen en een nieuwe start maken. Gaan wij zo door 
zoals wij nu doorgaan dan worden we inderdaad een snipper 
partij, een snipper groepering binnen nu en vier jaar. Dank u. 

Opstelten: U hebt het woord. 

Smit afdeling Ommen. We hebben het over de beschrijvingsbrief 
van januari 1990 en daar staat in bespreking van het beleid 
van het hoofdbestuur. Waar we nu over praten zijn zaken die 
eigenlijk de afgelopen drie weken naar voren zijn gekomen. Ik 
dacht dat wij eigenlijk bij dit punt het totale beleid van het 
hoofdbestuur moesten bespreken en daar wil ik eigenlijk naar 
toe. U zegt van wij hebben bij ons zelf een groot aantal 
vragen gesteld daar zijn wij uit gekomen. Wij zijn eigenlijk 
tot de conclusie gekomen dat we het goed hebben gedaan. Ik ben 
eigenlijk van mening dat we er toch eens meer naar moeten gaan 
kijken we zijn in deze partij bijna gehalveerd in het aantal 
leden de afgelopen jaren. Schrikbarend ik vraag me nog steeds 
af waar dat aan ligt, hoe dat komt en daarom ben ik eigenlijk 
zeer teleurgesteld over het feit dat de afdeling Leeuwarden 
vanmiddag de motie heeft ingetrokken om dat toch eens door een 
extern bureau te laten onderzoeken. Ik vindt dat het 
hoofdbestuur zich toch eens aan een kritische beschouwing moet 
laten onderwerpen. En dan zal het zo kunnen zijn dat je je 
moet afvragen wie dan de eer aan zich zelf moet gaan houden. 
Er zal het hoofdbestuur willen vragen om dringend intern te 
gaan inventariseren wat is er aan de hand, waarom lopen die 
leden weg, waarom zijn wij als partij in de afgelopen jaren 
gehalveerd, en ik dacht dat we dan heel snel door moesten gaan 
om nieuwe elan in die partij te gaan brengen. Dank u wel. 

Opstelten: Dank u. De heer Wigman. 

Dank u voorzitter. De kamercentrale Den Helder heeft afgelopen 
dinsdag enkele uren vergaderd over dit onderwerp. Het is een 
moeilijk onderwerp, we hebben er lang over gediscussieerd maar 
over een deel waren we het eigenlijk vrij snel eens. Dat is 
dat de door het hoofdbestuur gevolgde procedure, weliswaar 
niet aan alle kanten de schoonheidsprijs verdient, maar dat 
het naar ons idee als kamercentrale Den Helder terecht is dat 
het hoofdbestuur haar verantwoordelijkheid in deze genomen 
heeft. Wij zijn het ook eens als kamercentrale Den Helder met 
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het resultaat wat het nemen van deze verantwoordelijkheid 
uiteindelijk gehad heeft, hoe pijnlijk dan ook. Dat is het 
eerste punt waarbij we het dus, zij het op sommige punten met 
wat nuances kunnen vinden in dit stukje beleid van het 
hoofdbestuur. Voorzitter ik heb u vanmorgen voor dat de 
stemming over dit agendapunt aan de orde zou komen gevraagd of 
het ook inderdaad zo is dat het totale beleid van het 
hoofdbestuur over het afgelopen jaar nu aan de orde komt. En 
dan zal ik u wellicht wat minder prettige mededelingen moeten 
doen in opdracht van de kamercentralevergadering Den Helder. 
De kamercentralevergadering heeft op dat hele voortraject wel 
degelijk een aantal punten van kritiek. Ik zal proberen om te 
komen tot het formuleren van een aantal vragen in deze. Het 
hoofdbestuur heeft het over verantwoordelijkheden die ze nu 
terecht genomen hebben. Onze vraag is dan had het hoofdbestuur 
in eerdere fasen het afgelopen jaar ook niet verantwoordelijk
heden moeten nemen. Denk dan bijvoorbeeld aan de hele 
kabinetscrisis, de hele situatie die daar omheen ontstond. 
Allerlei mensen bemoeiden zich daarbij alleen het hoofdbestuur 
heeft zich daar een tijdje van afzijdig gehouden. Een 
interview in het Parool onlangs zei de heer Ginjaar dat het 
beleid is geweest. Het is een bewust beleid geweest om ons 
daar niet mee te bemoeien. Vervolgens zei hij in dat 
interview: het was zelfs zo bewust beleid en zo gecompliceerd 
dat we daar zelf met niemand over konden consulteren. Ik ben 
toch heel benieuwd wat nou die compliceerdheid er aan was 
waarop het hoofdbestuur zijn verantwoordelijkheid destijds 
niet kon nemen en de partij zolang liet rollebollen. Dan een 
tweede punt waar de kamercentrale Den Helder een vraag over 
heeft. Enkele dagen na de verkiezing op 6 september meen ik is 
het hoofdbestuur bij ons in de kamercentrale geweest. De heer 
Ginjaar heeft daar een uitgebreid en lang verhaal namens het 
hoofdbestuur gehouden analyserend over de situatie waarin de 
partij verzeild is geraakt. Ik citeer, of citeren is het niet 
zo zou ik het niet willen noemen, maar ik noem een paar punten 
die de heer Ginjaar toen heeft aangegeven. Hij legde een 
aantal oorzaken bij allerlei geledingen in de partij. 
Afdelingen die niet optimaal functioneerde, hij had het over 
kamerleden die te pas en te onpas toeterden, om dat woord maar 
even te noemen, hij had het over bewindslieden die niet altijd 
even loyaal waren. Er is toen, en die vraag wil ik nog een 
keer herhalen, nadrukkelijk niet genoemd door het hoofdbestuur 
wat dan de rol van het hoofdbestuur was in die hele situatie. 
En die vraag, wederom over de verantwoordelijkheid van het 
hoofdbestuur, zou ik nog een keer willen voorleggen. 
Voorzitter ik denk dat ik daar nog een vraag bij wil koppelen, 
die overkoepeld eigenlijk de vragen daarvoor. Is het fair, is 
het reëel om de hele discussie die nu plaatsvindt, de 
verantwoordelijkheid daarvan, niet zelf als hb ook mede ter 
harte te nemen. Is het niet zo dat ook richting hoofdbestuur 
het laatste jaar nogal wat signalen zijn gegeven. En de vraag 
is dan wat heeft het hoofdbestuur daarmee gedaan? 

Opstelten: U hebt het woord. 

Mijn naam is Kersbergen van de afdeling Landsmeer. Ik wil het 
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graag simpel en kort houden. De heer van der Klugt van Ph~lips 
is ook vrijwillig afgetreden en ik denk alleen dat het en~ge 
verschil is met wat hier gebeurt dat degene die hem die hint 
heeft gegeven, de Raad van Commissarissen, hiertoe volstrekt 
bevoegd was. Dat was alles. 

Opstelten: Ja u hebt het woord. Rechtsboven. Ja u. 

Ja ik sta linksboven. 

Opstelten: U staat voor mij rechtsboven. 

Dank u wel voorzitter. Mijn naam is Reitsma ik ben van de 
afdeling Zeist. Ik ben geen mandaat. Ik spreek op persoonlijke 
titel. Ik ben voor de heer Voorhoeve blij dat hij verlost is 
van de last van fractievoorzitter. Ik Nederland heb je twee 
grote bezwaren als je te intelligent bent of te integer. De 
heer Voorhoeve is het volgens mij beiden en heeft dus een 
dubbele handicap. M.i. heeft de heer Voorhoeve een gelegenheid 
verzuimd. Indertijd toen Rudolf de Korte iets over Hirohito 
zei. Had Lubbers de brutaliteit om te zeggen in de Kamer eens 
maar nooit meer. Toen had de heer Voorhoeve moeten zeggen 
mijnheer Lubbers nu excuus of het is nu kabinetscrisis. 
Tenslotte begrijp ik niet dat de voorzitter, de heer Ginjaar, 
twee mede bb-leden nodig gehad heeft voor het gesprek met de 
heer Voorhoeve. Ik vindt dit een vorm van lafheid, ik vindt 
dat de heer Ginjaar dit persoonlijk had moeten doen en niet 
gesteund door twee bb-leden. Ik vindt ook dat de heer Ginjaar 
zich thans niet achter het hoofdbestuur moet verschuilen en 
zijn eigen verantwoordelijk moet nemen en ook moet toegeven 
dat hij gefaald heeft. Dank u wel. 

Opstelten: Ja u hebt het woord. 

Vos afdeling Middelburg, voorzitter. Ik heb getracht 
geconcentreerd te luisteren naar het verhaal van de heer 
Ginjaar en ik vond het duidelijk en ik vond het ook helder. Ik 
heb alleen een moment gedacht het duurt te lang. En ik heb ook 
wel eens moment gehad dat ik dacht hij had misschien wat 
zakelijker kunnen zijn, ook qua toon. Er is een zin in zijn 
verhaal waar ik overigens instemming mee betuig, een zin in 
zijn verhaal waar ik het niet mee eens ben en dat is de zin 
dat deze zaak nooit in het openbaar ter discussie had mogen 
staan. Wij hebben ons als VVD meermalen voorgenomen om nu 
eindelijk eens een volwassen partij te worden wij moeten dan 
ook over zaken als deze volwassen kunnen praten en volwassen 
praten doe je in het openbaar. 

Opstelten: U hebt het woord. Ga uw gang. 

Swart is de naam voor Enschede. Mijnheer de voorzitter wij 
hebben in Enschede ook in de aanloop van dit congres de nodige 
discussies gehad zowel over het beleid van de fractie als over 
het beleid van het hoofdbestuur. En ik denk dat de 
belangrijkste conclusie omdat die discussies ook al weken 
lopen in ieder geval was dat het niet zo zinvol zou zijn om de 
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discussie op personen te richten en helaas Z1Jn we daar 
natuurlijk als partij niet aan ontkomen. Rest mij nog iets 
over de brengen wat er verder aan signalen is blijven liggen. 
Er is in veel opzichten denk ik de gang van zaken vanavond 
illustratief voor het soort problemen waar het hoofdbestuur 
ons mee opzadelt. Vanmiddag deed u een orde voorstel om de 
discussie over de zaak vanavond te laten plaatsvinden. En toen 
het zo ver was toen bleek u niet voorzien te hebben dat de 
zaal er voor in feite te klein was. Er was eigenlijk geen 
scenario voor die situatie. Mijnheer de voorzitter iets 
soortgelijks hebben we het afgelopen jaar, we praten hier in 
principe over de heleidaverantwoording van het hoofdbestuur 
over het beleid gevoerd in het afgelopen jaar, ook gezien. De 
val van het kabinet werd op het moment dat daartoe besloten 
werd unaniem gesteund. Niet alleen door de fractie maar ook 
door het hoofdbestuur en de verzamelde 
kamercentralevoorzitters waren allemaal unaniemen 
beslissingen. Gek genoeg brak bijna 1 week erna absoluut de 
pleuris uit binnen de partij en rolde we vechtend over straat. 
Kennelijk was het bij het laten vallen van het kabinet niet 
voorzien in een scenario om er voor te zorgen dat wij die 
moeilijke boodschap naar de kiezer moesten brengen ook zo goed 
mogelijk te presenteren. Dan de affaire van de afgelopen 
weken, het aftreden van de heer Voorhoeve. U heeft het gehad 
over signalen, en daar wil ik ook heel eerlijk over zijn, ik 
heb de afgelopen maanden in het kader van de gemeenteraads
verkiezingen genoeg in kraampjes en in fora gezeten om te 
weten waar u op doelt. Die signalen waren er en zijn reëel. Je 
wordt dan geconfronteerd met allerlei verwijten van hoe kunnen 
jullie dat nou doen, en waarom steunen jullie die man. Ja en 
dan probeer je als partijganger zo goed en zo kwaad als dat 
gaat te verdedigen, uit te leggen hoe het gekomen is en ook om 
te wijzen op de sterke kanten van de heer Voorhoeve. U hebt 
zelf gelanceerd de kreet: visie, kwaliteit en loyaliteit. Maar 
als er een ding is wat in ieder geval de heer Voorhoeve deze 
partij geschonken heeft is het dat. Visie, kwaliteit en 
loyaliteit. En ik denk dat het veel mensen, ieder geval 
mijzelf, rauw op het dak gevallen is dat opeens op een voor 
ons onverwacht moment moest worden beëindigd terwijl wij zelf 
op dat moment eigenlijk nog bezig waren om die gang van zaken 
nog te verdedigen. En opnieuw en u heeft dat ook gezegd, alsof 
dat een soort kwaliteitsargument zou zijn, er was geen 
scenario. Was het niet uw plicht geweest om juist wel een 
scenario te hebben voor deze uiterst publiciteits gevoelige 
zaak. Mijnheer de voorzitter ik denk dat wat ons betreft uw 
oprechtheid niet ter discussie staat en ook de oprechtheid van 
het hoofdbestuur niet. Waar het ons om gaat is de vraag van 
competentie. 

Opstelten: U hebt het woord. 

Schut is mijn naam van de afdeling Eindhoven. Voorzitter 
gezien de omstandigheden van de laatste twee weken heeft de 
kc. 's-Hertogenbosch een extra vergadering gehad deze week 
waar 19 gemeenten, 19 afdelingen aanwezig waren. Tijdens deze 
vergadering is uiteraard het hele scenario aan de beurt 
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geweest we hebben over alle ja's en nee's gesproken. Echter de 
essentie van het gebeuren op die avond twee dagen geleden was 
eigenlijk wat willen we, waar gaan we naartoe en hoe gaan we 
verder, we zitten in de oppositie, we hebben alle kracht nodig 
om vooruit te komen. Dat kabinet maakt fout na fout, we willen 
vechten. De interne structuur van de partij willen we 
verbeteren daarmee willen we aan de slag. En wij hebben ook 
vastgesteld. Het Algemeen Dagblad zegt 30% ik weet het niet, 
is het 40% is het 25%. Maar in de achterban van de VVD leeft 
in ieder geval een groot ongenoegen met betrekking tot 
functioneren van de partijvoorzitter. Nogmaals of dat nu in % 
meer of minder is, maar ergens boven de 25% en misschien onder 
de 50% zal het liggen. Wij vragen ons af. Waar gaan we naar 
toe. De heer Bolkestein zegt: morgen is het afgelopen is het 
klaar. Dat ook hebben wij gezegd in Brabant, het moet 
afgelopen zijn. Maar wij denken dat het niet afgelopen is want 
we gaan gewoon verder als de voorzitter blijft zitten. We 
krijgen dat punt opnieuw aan de orde, we krijgen deze zaak die 
slepen we gewoon over de grens mee, en we blijven dit houden. 
Vandaar dat wij eigenlijk hadden gedacht dat mogelijkerwijs 
het hoofdbestuur ook eens in de spiegel had gekeken, zichzelf 
daar ook eens op had beraden en mogelijkerwijs op termijn de 
voorzitter daar consequenties uit zal trekken uit het feit 
zoals dat zich heeft voorgedaan in de laatste 10 dagen. Dank 
u. 

Opstelten: Gaat uw gang. U hebt het woord mijnheer Muntinga. 

Muntinga Deventer spreekt op persoonlijke titel. Het 
hoofdbestuur is zeer moedig geweest en openhartig naar de 
partij toe. Maar nu moet het inderdaad afgelopen zijn. We 
hebben maar 1 ding te doen en dat is aan liberale politiek te 
doen om de liberale boodschap te verkopen met goede 
presentatie van de totale fractie met zijn nieuwe, goede, 
fractievoorzitter. We zullen dit kabinet moeten bestrijden met 
liberale uitgangspunten en met liberale argumenten om 
duidelijk te zeggen waar we staan. En dat hebben we te doen 
vandaag en niet al dat geleuter. 

Opstelten: U hebt het woord. 

Voorzitter dank u. Mijn naam is Grave, afgevaardigde van de 
afdeling Heerlen. Voorzitter als de gang van zaken, die de 
afgelopen jaren gespeeld heeft binnen deze partij, geleidt 
heeft tot een kritische opstelling van het hoofdbestuur, ik 
vindt dat het hoofdbestuur ook zelf mede debet aan die 
situatie is, en moet zij daartoe ook niet de nodige stappen 
ondernemen. 

Opstelten: U hebt het woord. 

Rutten Velzen. Onze afdeling heeft de zaak besproken. En denkt 
dat wij allemaal, zoals wij hier aanwezig zijn, schuldig zijn 
aan waar we vanavond in verzeild zijn geraakt. Wij wisten bij 
de kandidaatstelling dat de heer Voorhoeve ijverig, deskundig, 
eerlijk was maar dat zijn presentatie bij een breed publiek 
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niet voldoende overkwam. Dat wisten we in feite allemaal. 
Desondanks hebben we hem kandidaat gesteld. Nu het weer 
gebleken is de laatste tijd, weer bevestigt is heeft het 
hoofdbestuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen 
eindelijk. Het is nu natuurlijk niet juist om te gaan praten 
over de procedure, want er is geen goede procedure voor z'n 
pijnlijke situatie. Het is ook niet juist dat we pijn die we 
voelen om z'n goede vent het bos in te sturen dat we dat gaan 
afreageren op dit ogenblik op een of twee personen. Ik zou dat 
de zaal willen afraden. We zijn allemaal een beetje schuldig 
aan wat er hier gebeurt. Dank u. 

Opstelten: De heer Meijer heeft het woord. 

Voorzitter de heer Ginjaar heeft een bijzonder open en eerlijk 
betoog gehouden. Een betoog wat overigens begon met een zin, 
althans waar een zin in zat: Joris wij willen even met je 
praten. Ik ben bang dat deze vergadering hier vanuit welke 
hoek ook eigenlijk met hetzelfde verhaal zit maar dan 
beginnend met de kop: hoofdbestuur wij willen even met je 
praten. Want even los van de incidenten van de laatste weken 
deze partij heeft 35.000 leden verloren. Dat speelde zich al 
ver af voor het incident van voor de kabinetscrisis. Ver voor 
een heleboel andere perikelen. Wanneer wij de stembusuitslagen 
nou eens even vergeten en wanneer wij nou gewoon gaan kijken 
wat er binnen deze partij gebeurd dan speelt zich daar het 
volgende af. 
Er zijn bestuursleden van kleine afdelingen, zoals ik er ook 
maar een ben, die zich de zolen onder de schoenen vandaan 
lopen om het contact met leden te houden en waar mogelijk er 
zelfs nog een nieuw lid bij te peuteren. Voorzitter, de 
afgelopen jaren was het zo dat wanneer die voorzitter of die 
secretaris of die penningmeester van die afdeling erin 
geslaagd was om een nieuw lid te vinden dan sloeg hij 'a
morgens de krant open en jawel daar gingen er weer drie. Veel 
erger bedoel ik met dit betoog te zeggen dan die 
stembusuitslagen dat zijn 500, 600.000 mensen en dat is 
ernstig. Veel erger dan al die andere dingen is het feit dat 
als wij zo doorgaan een partij blijven te leiden dat de 
motivatie uit het kader vandaan gaat, hoe goed je dat ook 
misschien probeert te doen en hoeveel je ook uitlegt. Je mag 
niet van mensen verwachten dat ze hun schoenen blijven 
verzolen, blijven lopen achter dat ene lid wat vervolgens door 
willekeurig welke discussie dan ook door drie weglopende leden 
wordt vervangen. Voorzitter waar ik de discussie naartoe zou 
willen brengen is niet naar misschien ene beetje oneerbiedig 
gezegd het incident Voorhoeve. Hoewel dat een moeilijk en 
belangrijk moment was. Onze kamercentrale heeft al gezegd we 
hebben respect voor het besluit wat is genomen. Wij hebben 
respect voor de manier waarop het bestuur zijn verantwoording 
heeft genomen en het hoofdbestuur had vermoedelijk ook gelijk. 
Maar wat wij willen is de discussie veel meer in den breder 
getrokken willen hebben. Er gaat iets fout met het management 
van de partij. Ik wil daar geen direct verwijt aankoppelen. 
Noch aan een persoon noch aan een bestuur als geheel. Het 
constateer het voorshands alleen ik constateer verder, dat 
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vindt ik heel vervelend, dat het tot cr~s~s binnen de partij 
moet komen willen we zo open en eerlijk met elkaar kunnen 
praten. Een aantal maanden zat ik per ongeluk in de LPC om 
daar iemand te vervangen naar een heleboel discussies over de 
presentatie van bijvoorbeeld mijnheer Voorhoeve deed de heer 
Verwaayen, en ik vind dat heel dapper van hem, het eerlijke 
moment waarbij hij zei. Wij hebben Joris op de verkeerde 
manier getraind en dat is onze schuld maar dat verhaal kwam 
pas, het was eerlijk en het was dapper, maar het kwam pas na 
een heleboel druk. Hetzelfde eerlijke verhaal van nu komt 
opnieuw pas na een heleboel druk. We hebben vanmiddag 
uitgebreid gesproken over communicatie. Laten we proberen deze 
partij op een betere manier te manegenen en dan desnoods als 
dat moet met andere krachten maar niet op deze manier en niet 
met dit soort discussies. 

Opstelten: Dan heeft u het woord. U hebt het woord daar boven. 

Voorzitter Van der Laag afdeling Zwartsluis. Een aantal malen 
is vanavond het begrip presentatie gevallen. Het lijkt mij dat 
het gevaar nu ontstaat dat wij gaan denken dat door het 
wisselen van een fractievoorzitter ook ineens de presentatie 
zou verbeteren. Het lijkt mij duidelijk dat de presentatie, 
het voeren van een campagne, is niet alleen een zaak van een 
fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Daar vindt duidelijk 
ondersteuning plaats vanuit het hoofdbestuur, vanuit de 
Koninginnegracht. Ik zou er met klem op willen aandringen bij 
het hoofdbestuur om op dat punt de hand eens in eigen boezem 
te steken en eens ernstig te gaan nadenken over de wijze 
waarop met name in campagnes de partij naar buiten toe naar 
voren wordt gebracht. En ook ernstig gaan nadenken over de 
wijze waarop dan een fractievoorzitter in situaties wordt 
gezet. Ik denk dat u niet de fout moet begaan om iemand dingen 
te laten doen in het kader van een campagne of foto's te laten 
maken in situaties die hem of haar gewoon niet passen. Het 
hele campagnebeleid heeft mede geleid, nogmaals niet terug te 
voeren op een persoon, het totale campagnebeleid heeft tot een 
aantal missers geleid. Het lijkt mij zeer zinvol dat daar op 
korte termijn heel hard over wordt nagedacht. Verder 
voorzitter, de heer Meijer sprak daar al even over, het 
ledenverlies, het stemmenverlies. Stemmenverlies lijdt je rond 
verkiezingen, ledenverlies hebben uiteraard voor een politieke 
partij ook iets te maken met resultaten met verkiezingen, maar 
ledenverlies heeft ook duidelijk te maken met het feit dat 
mensen weglopen uit een partij omdat zij zich daar niet meer 
in thuis voelen omdat ze niet die dingen daar aantreffen die 
zij eigenlijk zouden willen en daar ligt duidelijk ook een 
element waar het hoofdbestuur, we zijn er al mee bezig met het 
Verenigingsplan, maar waar het hoofdbestuur toch nog eens een 
keer zich nader op moet bezinnen en het lijkt er een beetje 
op, het is vanavond al eerder genoemd, een heleboel zaken en 
mensen krijgen de schuld. Het lijkt er nog steeds een beetje 
op dat het hoofdbestuur dingen van zich afschuift. En daar 
moet nu ook maar eens een keer een einde aan komen. Dank u. 

Opstelten: U stond er eerder. Ja mevrouw komt zo. Eerst 
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mijnheer. 

Dank u wel mijnheer de voorzitter ik spreek hier op 
persoonlijke titel ik ben lid van de partijraad, ik spreek nu 
niet namens een afdeling. Ik heb net gehoord dat ik een 
geëmancipeerd oudje ben. Ik ben sinds een paar dagen nog iets 
meer ik ben een zeer verbaasd oudje geworden. Want ik heb 
geluisterd en ik heb geen enkel echt zakelijk argument gehoord 
waardoor je kon zeggen nou hoofdbestuur dat was helemaal fout. 
Integendeel het is een zakelijke gebeurtenis geweest, zo 
vervelend als het is en ik stel er prijs op even persoonlijk 
te zeggen ik vind de heer Voorhoeve een geweldige kerel en ik 
zal blij zijn als ik hem nog vele malen zie. Maar dat neemt 
niks van de zakelijke argumentatie af. Ook en er waren er heel 
veel en die 30%, want ik kom hier en daar nog wel eens in de 
partij in den lande, overal hoor je heel duidelijk de heer 
Voorhoeve is een beste kerel maar hij is geen oppositieleider. 
Nou dat geeft helemaal niks. Ik ben ook wat en sommige dingen 
ben ik meer niet dan wel. We hebben allemaal zo'n beetje onze 
verdienste en andere dingen minder. Daarom is het een terechte 
zaak geweest dat het hoofdbestuur daarin, het is al eerder 
gezegd, zijn verantwoording heeft genomen. Daar valt niets op 
aan te merken en we blijven over hem heen draaien. Ik hoor, 
weliswaar soms terechte opmerkingen, van management en we 
moeten een bureau nou dat kan allemaal wel, maar het heeft 
even niks met deze zaak te maken. Ik zou haast willen 
voorstellen zoals het nu is is er correct en goed gehandeld we 
moesten er een punt achterzetten in die zin we blijven met 
alle respect opkijken naar de heer Voorhoeve, dat verdient 
hij, maar ook blijven wij met net zoveel respect naar het 
hoofdbestuur kijken met in casu de voorzitter die verdienen 
het ook. Dank u wel. 

Opstelten: Dank u wel. U hebt het woord. 

Dank u wel voorzitter. Ik ben Saskia van der Laak ik spreek 
namens de afdeling Roermond. Ik denk dat ik nu maar de koe bij 
de horens pakt, ik heb de uitleg gehoord die de heer Ginjaar 
gegeven heeft, ik heb de vragen gehoord die in de zaal gesteld 
zijn, en ik denk dat ik voldoende duidelijkheid heb nou. Ik 
had dit wel verwacht. Ik wil dan ook namens de afdeling 
Roermond een motie indienen. Ik zal hem eerst even voorlezen, 
hij wordt meteen uitgedeeld. 
"De VVD in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 1990 te Zwolle, 
de discussie gehoord hebbende overwegende dat de algehele 
malaise binnen de partij alsmaar blijft voortduren hetgeen 
zijn weerslag vindt in een aanzienlijke terugloop van het 
ledenaantal en een volksverlies van de kiezersgunst. 
Constaterende dat de oorzaak van deze malaise met name te 
vinden is in de slechte aanpak van conflicten en/of kritiek op 
leidinggevende personen binnen de VVD. Dat dit afbreuk doet 
aan de geloofwaardigheid van de partij en dat het partijbelang 
ten alle tijden voorop dient te staan. Overwegende dat het 
hoofdbestuur verantwoordelijk is voor het beleid. Spreekt als 
haar mening uit dat het gevoerde beleid wordt afgekeurd en 
gaat over tot de orde van de dag". 
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Goed ik zou daar nog een toelichting bij willen geven en ik 
hoop dat ik daar ook een beetje de tijd voor krijgt want dat 
heeft het hoofdbestuur ook gehad. De afdeling heeft met u 
geconstateerd dat de VVD die ons allen aan het hart gaat want 
anders waren we vandaag niet hier zich in een dal bevindt, in 
een diep dal. In september '82 bereikte de VVD haar ongekende 
hoogtepunt we hadden 36 kamerzetels en meer dan 100.000 leden. 
In september '89 mocht de VVD slechts 22 zetels gaan bezetten. 
Terwijl het ledenaantal was teruggelopen tot ongeveer 65.000. 
De oorzaak hiervan zijn met name te vinden, zoals de motie 
zegt, in de slechte aanpak van conflicten tussen en de kritiek 
op leidinggevende personen binnen de VVD. Ten einde de partij 
weer in een opwaartse stroming te kunnen brengen heeft het 
hoofdbestuur een Verenigingsplan voor de jaren '90 opgesteld. 
In dit plan wordt de discussie aangehaald over de 
samenstellingen het functioneren van het hoofdbestuur die 
heeft plaatsgehad in '88 te Veldhoven. Allereerst is de 
vergadering van mening dat het hoofdbestuur daadkrachtig dient 
op te treden. Dat het hoofdbestuur bewindslieden en kamerleden 
mag aanspreken op het functioneren en dat het hoofdbestuur 
hierin een belangrijke intermediaire taak heeft naar de 
algemene vergadering, wij dus. Dit zijn stuk voor stuk punten 
waar de afdeling Roermond zich uitstekend in kan vinden. 
Echter een van de uitgangspunten daarbij was, en ik citeer, 
verantwoordelijkheden voor het functioneren daar leggen waar 
ze thuis horen. Op dit moment kunnen we met z'n allen 
concluderen dat het hoofdbestuur er kennelijk moeite mee heeft 
om te onderscheiden waar verantwoordelijkheden liggen. 
Natuurlijk is het bestuur bevoegd signalen vanuit de partij 
door te geven aan de betreffende personen maar het is niet 
bevoegd om daarbij te zeggen als ik jouw was dan zou ik maar 
opstappen en dat ook nog in het belang van de partij. En het 
bestuur is al helemaal niet bevoegd dit soort van standpunten 
in te nemen als kort daarvoor de hele fractie unaniem achter 
die betreffende persoon is gaan staan. Het is de 
verantwoordelijkheid van de fractie haar voorzitter al dan 
niet de laan uit te sturen. Bovendien was de kritiek die men 
op de presentatie van de heer Voorhoeve had al jarenlang bij 
een ieder bekend en niet in de laatste plaats bij hemzelf. Let 
wel kritiek op de presentatie niet op de kwaliteit. Maar is 
deze kritiek niet even toepasbaar op het hoofdbestuur zelf. 
Het bestuur is zich ervan bewust zegt zei in het 
Verenigingsplan dat het gezicht van de partij niet alleen 
bepaald wordt door de mensen in de vertegenwoordigende organen 
maar ook door het hoofdbestuur zelf. Ik ben van mening dat het 
merendeel der aanwezige mee accoord kan gaan als ik zeg dat de 
wervingskracht en de presentatie van het hoofdbestuur niet 
veel beter of misschien nog wel slechter is dan die van de 
heer Voorhoeve. Ook het hoofdbestuur moet eens dezelfde 
signalen vanuit de partijgelederen over zich hebben gekregen. 
Heeft het hoofdbestuur dan misschien last van een collectief 
selectief gehoor. Maar terug komend op het verdere verloop van 
de zaak. De kamercentrale voorzitters worden met spoed bijeen 
geroepen. Voor dit gesprek heeft een aantal van hen zich 
kritisch uitgelaten over de gehele gang van zaken maar wie 
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schets onze verbazing als de dames en heren na enige tijd, en 
volgens Ginjaar ook nog unaniem, zo mak als lammetjes weer 
naar buiten komen. Wat heeft zich in dat Utrechtse achter
kamertje afgespeeld. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de 
heer Voorhoeve, integer als hij is, tegen hen gezegd dat hij 
blij was met de afloop. Een zware last is weliswaar op een 
onverwacht tijdstip van hem afgevallen. Dat Voorhoeve hier 
niet mee gelukkig is blijkt naderhand uit zijn uitlatingen en 
als zijn echtgenote en zoons hun lidmaatschap van de partij 
opzeggen. Een teken aan de wand m.i. Bovendien hebben de 
aanwezige kc-voorzitters allen op persoonlijke titel 
gesproken, ik nee~ dat niemand kwalijk maar ik constateer dat 
wel. OVerleg met de achterban was immers niet mogelijk. Het 
past het hoofdbestuur dan ook aan de hand van de zogenaamde 
unanieme uitspraak van dit overleg dat bovendien slechts een 
adviserende functie heeft beweerd dat de gelederen wederom 
gesloten zijn. Neen het hoofdbestuur zelf heeft de kogel door 
de kerk gejaagd en de discussie zal dus nu moeten worden 
afgemaakt. Maar natuurlijk is het niet alleen deze kwestie 
geweest waarin het hoofdbestuur een foutief beleid heeft 
gevoerd. Laten we eens kijken naar de val van het kabinet 
vorig jaar. De onenigheid tussen de bewindslieden onderling en 
de Tweede-Kamerfractie over het afschaffen van het reiskosten
forfait. Daar lag een taak voor het hoofdbestuur doch om in 
plaats van in te grijpen laat het hoofdbestuur het aankomen op 
een duidelijke een amantkeerbare breuk tussen enerzijds de 
bewindslieden onderling en anderzijds de bewindslieden en de 
fractie. Ook op de val van het kabinet zelf heeft het 
hoofdbestuur op een onjuiste wijze c.q. helemaal niet 
ingespeeld. Er werd aan de leden en kiezers niet duidelijk 
gemaakt waarom het kabinet nu net over dit punt moest vallen. 
Terwijl het hoofdbestuur juist ook hier haar intermediaire 
taak had moeten vervullen. Dan komen we bij de kamer
verkiezingen van september. De campagne is met name een taak 
van het hoofdbestuur en in het campagneteam zaten dan ook een 
aantal bb-leden. Heel kort hierover. Uitermate slecht. Dit 
team heeft de heer Voorhoeve afgeschilderd als "lopie-joop
hoek" 
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•••• Ook het van stal halen van Wiegel ter ondersteuning van 
Voorhoeve dwingt alles behalve respect af. De gehele campagne 
getuigt van een absolute smakeloosheid. Toen de slechte 
verkiezingsuitslag bekend werd en de kritiek op de 
lijsttrekker niet te miskennen was werden de signalen echter 
niet doorgeven door het hoofdbestuur. Ik vind het vreemd. Want 
als er al een goede gelegenheid geweest was om van fractie
leider te veranderen dan was het toen geweest. In de naam van 
de partij komt het woord democratie voor en de uitleg van de 
afdeling Roermond daarvan is dat de leden zullen bepalen dat 
het beleid, in dit geval het beleid van het hoofdbestuur, al 
dan niet goedkeuring verdient. De algemene vergadering is het 
hoogste orgaan en dat hoort zo te blijven. Ik roep dan ook 
alle afgevaardigden op deze motie los te zien van allerlei 
andere zaken die er in de partij spelen en naar eer en geweten 
te stemmen en afsluitend zou ik willen zeggen: hoofdbestuur 
dit was alles behalve klasse. 

Opstelten: U hebt het woord. 
De heer Sengers heeft het woord. 

Mijnheer de voorzitter. Mijn naam is Sengers. Ik probeer 
liberaal te zijn. Ik ben ook al heel lang lid van de VVD en ik 
heb best met de VVD wat op. Ik moet tot mijn spijt zeggen dat 
wat ik zojuist gehoord heb het slechtste is wat in het belang 
van de VVD vandaag verkocht is. 
Ik ben bijna geneigd om te zeggen dat de betrokkenen 
propagandisten zijn van een of twee of drie andere partijen in 
Nederland dan de VVD. 
Ik zal vervolgens willen opmerken. 

Punt van orde voorzitter als men hier integriteit van 
medeleden in twijfel trekt dat moeten daar wel betere 
argumenten voor worden gebruikt. 

Opstelten: Ik wil vragen om iedereen gewoon normaal te laten 
uitspreken dat is belangrijk in deze vergadering. We luisteren 
naar elkaar en debatteren met elkaar. De heer Sengers gaat 
voort. 

Mijnheer de voorzitter, ik denk dat we bezig z~Jn om op een 
verkeerde manier de zaak op te lossen. Wij Nederlanders willen 
altijd een schuldige hebben voor een probleem dat zich voor 
doet. En die schuldige zal er best zijn. Ik moet wijzen op het 
feit dat als er veel VVD-leden en stemmen verloren zijn dat 
dat niet behoeft te liggen aan de heer Voorhoeve. Wij hebben 
een oorlog meegemaakt en er is een commandant in Engeland 
geweest die Engeland en West-Europa door die oorlog gesleept 
heeft en toen de verkiezing was, na de oorlog, werd die aan de 
kant gezet. Ik wil daar maar mee zeggen dat het niet altijd 
een kwestie is van de kwaliteiten van degene die het woord 
voert of je de stemmen krijgt of niet. Ik denk alleen dat er 
een ander element is wat wij tot nu toe nauwelijks ter sprake 
gebracht hebben. De vraag is of het grote aantal kiezers dat 
de VVD gehad heeft onder coryfeeën van de vroegere jaren of 
dat allemaal wel liberalen waren. En het is zo dat veel van 
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die mensen om persoonlijk voorkomen van iemand, W1J noemen dat 
representatie, op grond van die representatie VVD gestemd 
hebben zonder dat die mensen liberalen waren en het zou best 
eens kunnen zijn dat het aantal kiezers wat we nu nog hebben 
het aantal liberalen in Nederland zijn en dat degene die we 
verloren hebben alleen maar verloren zijn omdat de •••••• van 
mensen van een andere partij. Ik denk bijvoorbeeld aan Ruud 
wel eens groter kon zijn dan van iemand van ons. Dat heeft met 
kwaliteit ni~ts te maken. Verder zijn we heel erg veel stemmen 
kwijt geraakt aan niet-liberalen en neemt u van mij aan. En 
neemt u van mij aan dat van die niet-liberalen bijna geen 
sterveling wist wie er in het bestuur van de VVD zat dus daar 
kan het niet zo erg aan gelegen hebben. 

Opstelten: Dank u wel. U hebt het woord ga uw gang. 

Voorzitter mijn naam is Kamp ik ben van de afdeling Burculo. 
Er is een goede en hardwerkende politiekleider van ons 
weggegaan. En als deze motie van de afdeling Roermond wordt 
aangenomen dan gaat er ook een goed en hardwerkend 
hoofdbestuur van ons weg. Wij kunnen ons zelf ook wel weg gaan 
sturen. De enige die daar blij mee zou zijn is de brandweer. 
Wij hebben met elkaar die lijst voor onze Tweede
Kamerverkiezingen vastgesteld en wij hebben met elkaar die 
fractie gekozen. Wij hebben ook met elkaar ons hoofdbestuur 
gekozen. Ik denk dat Joris Voorhoeve en het hoofdbestuur 
allebei onder grote druk jarenlang heel veel goed hebben 
gedaan en een paar dingen verkeerd hebben gedaan. Eén weg is 
meer dan genoeg. Allebei weg is teveel en de afdeling Borculo 
doet er niet aan mee. 

Opstelten: U hebt het woord. 

Voorzitter mijn naam is Poortman a titre personel, afdeling 
Barendrecht. Ik loop zo'n jaar of dertig in deze club mee dus 
ik durf er wel iets over te zeggen. Zojuist is er door de 
afdeling Roermond een signaal afgegeven. Een duidelijk signaal 
gebaseerd op kritiek en voor een deel terechte kritiek. En ik 
denk dat we het volgende ervan moeten leren. Ons hoofdbestuur 
bestaat voor een groot deel, bijna helemaal, uit amateurs. En 
ze hebben zich helaas af en toe amateuristisch gedragen. Dat 
is spijtig. De motie die is ingediend is een hartekreet waar 
goed over nagedacht is. Iedereen die hem heeft gehoord zal het 
zich aantrekken het hoofdbestuur, de leden zoals wij hier 
allemaal zitten, de fractie maar als wij deze motie nu in 
stemming brengen en hij wordt afgewezen dan is het jammer voor 
Roermond en dan gaan ze af. Wordt die aangenomen dan is het de 
•••• van de VVD op dit moment. 
Wat we daar tegen kunnen doen is het volgende, en ik hoop dat 
uit het hoofdbestuur dit geluid wordt afgegeven, wij hebben u 
gehoord Roermond wij hebben u kritiek gehoord, wij zullen, en 
dat is dan ook meteen een pleidooi voor een professionele 
aanpak en misschien wel voor een betaalde voorzitter maar dat 
komt later aan de orde, wij hebben u gehoord we zullen er 
notitie van nemen. Maar dan niet zoals het de afgelopen tijd 
geregeld gebeurde we nemen er notitie van en dan hoorde je er 
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niks meer van want dat is velen van ons gebeurd, mijnheer de 
voorzitter. Maar dan echt notitie van nemen en dan doorgaan 
met die partij en ik hoop dat Roermond nu gehoord is en dat 
het signaal begrepen is zal zeggen we willen de motie niet in 
stemming brengen want stel dat die wordt aangenomen dat is een 
zelfmoord en wordt die verworpen dan is het een afgang voor 
Roermond. 

Opstelten: U hebt het woord. 

Voorzitter het draait voor een deel om de presentatie. Hoving 
afdeling Assen. Er wordt in de kritiek die geuit wordt in de 
richting van de heer Voorhoeve gepraat over het feit dat zijn 
presentatie niet overal goed overkomt. Dan kan zo zijn. Ik 
denk dat dit hoofdbestuur een sterke concurrent voor hem is in 
deze. Ik denk dat omdat we het hebben over een moeilijke zaak, 
een pijnlijke kwestie en dat denk ik van dan ook is de 
presentatie een moeilijke en dat dient een zorgvuldige te 
zijn. En dan wil ik op een tweetal opmerkingen ingaan. 
Een: de heer Ginjaar noemden in zijn verhaal de mogelijkheid 
om aan de heer Voorhoeve aan te geven dat hij de eer aan 
zichzelf kon houden. Er anders wat? En anders wat voorzitter? 
Niets. 
En waarom anders niets omdat hij als hij de eer aan zichzelf 
zou houden er geen scenario was omdat goed op te vangen. U had 
geen scenario u heeft dat zelf gezegd. Daar zit denk ik een 
probleem. Je kunt wel proberen de eer aan je zelf te houden 
maar dan zou iedereen dat moeten dekken. 
Tweede is dat u het hebt gehad over de vertrouwenskwestie die 
de heer Voorhoeve in de fractie heeft gesteld. U sprak daarin, 
en ik voel dat als een verwijt aan de heer Voorhoeve, hij 
maakte daarin geen melding van het gesprek wat voorafgaande 
was geweest met de kamercentralevoorzitters. Had hij dat dan 
moeten doen. Was dat van belang voor het vertrouwen wat de 
fractie in hem zou hebben. Ik denk dat dat op de manier waarop 
u het stelde een onterechte wijs is geweest en een verdere 
presentatie in deze. Ik denk dat, en dat is mijn laatste 
opmerking, daar waar we het hebben over charisma dat we ons 
als partij allemaal kunnen aantrekken want we hebben allemaal 
gekozen voor deze man als lijsttrekker. En deze man is in het 
laatste jaar niet veranderd. Dank u wel. 

Opstelten: Even kijken. Daar staat nog de heer Breukers. Ja. 

Dank u wel mijnheer de voorzitter. Frans Breukers 
kamercentrale Limburg. Nadat, dames en heren, de afdeling 
Roermond een motie heeft ingediend heb ik als voorzitter van 
de kamercentrale Limburg toch behoefte aan om u iets uit te 
leggen. De gang van zaken. En het spijt mij dat ik nu even 
terug moet naar de afdeling Roermond zelve. Naar 10 mei de dag 
waarop overigens een enigszins andere motie dan zojuist 
voorgelezen is door de algemene ledenvergadering is aangenomen 
die dag, die dag mijnheer de voorzitter, dames en heren, was 
ik in het Haagse en vernam via de media dat er in het 
Limburgse land iets te gebeuren stond. Bleek de 
ledenvergadering van de afdeling Roermond te zijn. Om 8.00 uur 
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's-avonds, het tijdstip waarop die ledenvergadering aanving, 
was het toenmalige bestuur niet op de hoogte van de motie die 
elders in Roermond uitgebroed werd. Slechts enkele minuten 
over acht was het gebeurd. De bestuursleden, het toen nog 
zittende bestuur van de afdeling Roermond, werd naar huis 
gestuurd. Ik zal daar geen titel aan geven maar zo ging het 
dames en heren. En vervolgens is er door mijn vice-voorzitter 
de vergadering opgepakt om in Godsnaam toch te komen juist nu 
wij in Midden-Limburg straks die gemeenteraadsverkiezingen 
hebben niet meer passen in het Roermondse en is er een ad
interim bestuur geformeerd een rompbestuur van drie personen. 
Er is straks gesproken over het voorzittersoverleg met het 
hoofdbestuur in Utrecht op 2 mei. Dames en heren daar is, en 
ik was een van degene die toen ook gezegd heb, dat ik de 
handelwijze van het hoofdbestuur nou niet bepaald fraai kon 
noemen in deze maar dat ik kwam om uitleg, dat ik kwam om de 
argumenten van het hoofdbestuur te horen. Ik heb die gehoord, 
dames en heren, en ik heb daarna vervolgens voor mijzelf en 
daarin had de afdeling Roermond gelijk voor mijzelf de 
conclusie getrokken en met mij overigens alle aanwezige 
kamercentralevoorzitters incl. de kamercentralevoorzitter van 
de kamercentrale Tilburg hebben zich toen unaniem accoord 
verklaard met de gevolgde procedure in deze zaak door het 
hoofdbestuur. Dat kon, wij zaten daar inderdaad op 
persoonlijke titel, dames en heren maar wij zaten daar voor 
advies en ik denk dat het hoofdbestuur past en u hebt dit 
orgaan vorig jaar zelf als algemene ••••• 

Bij interruptie. 
Opstelten: Nee mijnheer Van der Klis geen interruptie de heer 
Breukers heeft het woord. 

Van der Klis: Maar ik zat met een goede vriend even te praten 
en ik hoorde de naam van de kamercentrale Tilburg. 

4 

Opstelten: Nee, nee mijnheer Van der Klis, nee, nee, nee. De 
heer Breukers heeft het woord en u krijgt het straks ook als u 
even wacht. Mijnheer Breukers ga door. 

Inderdaad hebben wij toen alleen een persoonlijk advies 
uitgebracht, niet anders dan dat. En dat hebt u, en zover was 
ik, als algemene vergadering in Veldhoven het vorig jaar hebt 
u dat overleg, een adviserend orgaan bestaande uit de kc
voorzitters hebt u gestructureerd. 
Terug naar de afdeling Roermond. Op 2 mei, in dat zojuist 
genoemde overleg, gerichte verzoek aan de kamercentrale
voorzitters om de afdeling ieder op zijn of haar eigen wijze 
te informeren over de gang van zaken heb ik in het Limburgse 
meteen op 3 mei ter hand genomen en middels een persoonlijke 
brief heb ik alle afdelingen in het Limburgse laten weten hoe 
een en ander gegaan was. Ik heb daarvan een copie gestuurd aan 
de heer Voorhoeve, ik heb daarvan een copie gestuurd aan het 
hoofdbestuur. Kortom ik heb geen reactie gekregen ook niet van 
de heer Voorhoeve en niet van het hoofdbestuur. En ik denk dat 
ik daar in ieder geval verteld heb hoe het gegaan is. Deze 
brief, dames en heren, en ik denk dat het belangrijk is, is 
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binnen de afdeling Roermond door het toenmalige nieuw 
geformeerde bestuur niet aan de orde geweest. Is daarin niet 
behandeld men heeft toen meteen een motie aangenomen. Daardoor 
ook dames en heren denk ik dat er een aantal, en ik ga nu 
afronden, leden van de afdeling Roermond niet op die 
vergadering aanwezig was. U zult begrijpen dat er daarna een 
gigantische commotie is ontstaan in het Limburgse en dat er 
zich een aantal mensen vanuit de afdeling Roermond via de 
media vernamen wat er aan de hand was zich ernstig geschrokken 
hebben en hebben toen gemeend, en ik kan u vertellen 
voorzitter, dat zijn stuk voor stuk gerenommeerde VVD-leden 
hebben toen gemeend toch iets te moeten doen tegen dit verhaal 
en ik heb voor u bij me een verklaring waarin 45 leden van de 
afdeling Roermond zich distancieren van het door ••••••• 
(Van der Laak: wij hebben er 190. Opstelten: Nee u hebt niet 
het woord. Mijnheer Breukers rond u af). Ik rond af 
voorzitter. Ik zou graag deze verzameling van handtekeningen 
aan de voorzitter overhandigen. 

Voorzitter ik heb een vraag aan de heer Breukers als u mij 
toestaat. 

Opstelten: Waar staat u. 

Voor u voorzitter. 

Opstelten: U hebt het woord, boven rechts. 

Voorzitter dank u wel. Mijn naam is Doorn ik ben afgevaardigde 
van de afdeling Capelle a/d IJssel. Voorzitter ook ik ben een 
van degene die in verkiezingstijd langs deuren gaat, in kramen 
gaat staan en daar de mening van onze achterban probeert op te 
pikken. En het was duidelijk voor ons in de afdeling Capelle 
waar wij heel veel propaganda gevoerd hebben dat een discussie 
en wij zeggen helaas rondom de heer Voorhoeve niet te 
vermijden was. Wat mij nu frappeert in de hele discussie 
vanavond dat deze discussie die o.i. en dat hoorde je overal 
in de wandelgangen niet te vermijden was, dat die discussie 
niet op de plek gevoerd is waar die gevoerd had moeten worden 
in de fractie. We hadden het net over het hoofdbestuur dat 
zijn allemaal amateurs, in de fractie zitten professionals. In 
de fractie zitten mensen die te laf zijn geweest om deze 
discussie aan te gaan. Terwijl ze m.i. wel in de wandelgangen 
en tegen andere dezelfde signalen uitzonden. En dat verbaast 
mij en dat heb ik vanavond nog niet gehoord voorzitter. 

Opstelten: Dank u wel. Goed de heer Wigman. 

Voorzitter na het boeiende betoog van de heer Breukers heb ik 
een kort vraagje aan hem ter toelichting en ter informatie aan 
ons als vergadering. De heer Breukers mag ik uit uw betoog 
afleiden dat u twijfelt aan de reglementaire juistheid van het 
ontstaan van de motie? 

Breukers: Nou daar kan ik heel kort in Z1Jn. Daar twijfel ik 
zeer zeker niet aan. Echter het feit •••••••• Natuurlijk niet 
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natuurlijk niet. Ik denk dames en heren, mijnheer de 
voorzitter, dat wij allen weten dat wanneer met 27 tegen 12 
stemmen een motie wordt aangenomen dat dat een rechtsgeldige 
motie is echter wat ik wil aantonen met deze handtekeningen is 
dat niemand op de hoogte was, ook niet het zittende bestuur, 
van die motie. Dat een groot aantal leden zijn verrast en 
daardoor dus ook niet op die vergadering aanwezig waren. Dank 
u. 

Wigman: Voorzitter ik heb daar even een reactie heel even op, 
dan zal ik weer voorlopig plaatsnemen. Als het zo is dat de 
heer Breukers niet twijfelt, en kennelijk dus _niemand, aan de 
reglementaire juistheid van het indienen van de moties dan 
spijt het mij te moeten constateren dat driekwart van het 
verhaal hier niet terzake doende is, wellicht in het 
Limburgse. 

Opstelten: Het woord is aan de heer Wiegel. 

Mijn naam is Wiegel ik ben lid van de afdeling 
Tietjerksteradeel. Voorzitter ik wou een korte opmerking, 
korte vraag maken. Er is nu geruime tijd zijn er vragen 
gesteld en opmerkingen gemaakt soms heb ik me wel eens af 

een ~ 
gevraagd ben ik hier nog wel in die partij waar ik vroeger met 
zoveel enthousiaste in hebt gewerkt maar ik zou u willen 
vragen ik denk dat de wijsheden gewisseld zijn en ik denk dat 
de partijvoorzitter gevraagd moet worden kort een antwoord te 
geven en dat daarna conclusies door deze vergadering worden 
getrokken. Het is mooi genoeg geweest. ______J 
Opstelten: Dank u wel mijnheer Wiegel. Ja gaat uw gang. 

Ja voorzitter mijn naam is Jiskoot ik spreek a titre persenel 
maar ik ben denk ik een van de weinige hier die vijftig jaar 
geleden op de zolder van Heineken die met de heer Stikker de 
Partij van de Vrijheid heeft opgericht. En sindsdien daar 
warme belangstelling voor heb gehad. Ik denk dat wat vanavond 
hier allemaal gezegd is heel goed is geweest. Ik denk dat we 
er absoluut niet op deze manier uitkomen. Ik denk niet dat we 
moeten stemmen. De enige die daar bij gebaat zijn is de media 
en zijn de andere partijen. Ik zou u ter sterkste in 
overweging willen geven om een commissie van vijf wijze mannen 
in het leven te roepen die op korte termijn, ik denk aan drie 
tot vijf maanden, een advies uitbrengen over het functioneren 
van het hoofdbestuur en niet tot stemmen te komen. Dank u. 

Opstelten: Ja Van Heukelum en daarna gaan we afronden. 

Voorzitter, tot laten we zeggen een half uur geleden ging het 
in deze zaal vrij rustig toe. Tot een half uur geleden konden 
we nog zakelijk met elkaar discussiëren over het beleid van 
het hoofdbestuur. Konden we nog rustig met elkaar praten of 
het hoofdbestuur fouten gemaakt had ja dan nee. Dat duurde tot 
de bom in de zaal gelegd werd. Dat mijnheer de voorzitter is 
het probleem waar we mee zitten. Sinds de oudejaarconferentie 
van Youp van 't Hek kunnen we Buckler niet meer als een 
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liberaal pilsje beschouwen. Maar het zou wenselijk Z1Jn als we 
allemaal eens goed keken naar het etiket van het flesje 
Buckler, want er staat een liberale spreuk een latijnse spreuk 
op. En ik heb nog een klein beetje van mijn gymnasium 
overgehouden. En die spreuk luidt: ••••••••••••••••••••••• en 
dat betekent als ik het goed heb mijnheer de voorzitter: de 
echte overwinnaar is degene die zichzelf overwint. Want daar 
gaat het hier om. Het gaat er om dat er gewonnen moet worden. 
En ik richt- mij niet tot een partij of tot een andere partij. 
Ik richt mij niet tot een persoon of tot een andere persoon. 
Ik richt mij tot de zaal in zijn algemeenheid. Het gaat erom 
dat er gewonnen moet worden. Ieder wil winnen. We hebben in de 
wandelgangen veel gehoord vandaag. Mijnheer de voorzitter maar 
als er iemand wint dan verliest er ook een. Er is een grote 
verliezer en dat is de partij zelf. De VVD zal de grote 
verliezer zijn van de ellende die we met elkaar veroorzaken. 
Er is mijnheer de voorzitter een verschil tussen gelijk hebben 
en gelijk krijgen. Niemand krijgt hier vanavond gelijk, laat 
dat duidelijk zijn, niemand krijgt gelijk. Mijnheer de 
voorzitter, verdeeldheid in de liberale gelederen daar lig ik 
niet zo wakker van. Die is als zo oud als de wereld. Toen ik 
hier over nadacht dacht ik ah zo'n 100 jaar geleden hadden we 
takianen en anti-takianen. We hebben kort geleden de 
Nijpelianen en de anti-Nijpelianen. We hebben dus nu de mensen 
voor-Voorhoeve en tegen-Voorhoeve. We krijgen de mensen voor
Ginjaar en de mensen tegen-Ginjaar alleen het tempo van de 
tegenstellingen neemt toe mijnheer de voorzitter. Straks komt 
het nog zo ver dat het niet meer anti en pro is maar dat het 1 
tegen 1 in onze partij is, oftewel ieder voor zich. Een huis 
dat tegen zichzelf bestand is, zichzelf verdeeld is, zal geen 
stand houden staat ergens geschreven. Ik denk dat het wijs is 
dat de partij tot bezinning komt. Want mijnheer de voorzitter, 
wie is nu eigenlijk de oorzaak van het terugtrekken van de 
heer Voorhoeve, het is al eerder gezegd hier vanavond. Is dat 
de politieke tegenstander, kom nou. Is dat de pers, kom nou. 
Is het het hoofdbestuur, dat is toch flauwekul. Mijnheer de 
voorzitter de oorzaak zijn wij zelf met elkaar. Als wij als 
partij, als wij het op kunnen brengen een stuk eenheid in de 
gelederen te houden als wij het op kunnen brengen op te houden 
met vechten dan is er geen aanleiding voor buitenstaanders 
meer om ons zo aan te pakken als ze nu doen. En mijnheer de 
voorzitter ik roep dan ook de hele zaal op, wie het ook zijn, 
voor het te laat is terug te keren van een eindeloze weg. En 
morgen is het te laat. En morgen is het te laat als een motie 
Roermond, als een motie Roermond, en ik doe daar geen 
inhoudelijk oordeel op dit moment over, maar als een motie 
Roermond aangenomen wordt dan kan ik u de kop in de krant 
morgen voorspellen: VVD gaat voort met koppensnellen. En als 
de motie verworpen wordt dan is de kop in de krant: 
Conservatieve vleugel in de VVD partij wint. En als de motie 
met krappe meerderheid aangenomen wordt dan is de positie van 
het hoofdbestuur zodanig dat het af moeten treden. Mijnheer de 
voorzitter er zijn, ik heb dat al gezegd, alleen maar 
verliezers. Ik pleit er niet voor laat dat wel zijn. Ik pleit 
er niet voor dat we de neuzen een kant op moeten zetten. Ik 
pleit er niet voor dat we niet meer moeten discussiëren, wat 
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mij betreft gaan we door vanavond. Maar ik wil dat niet doen 
onder de dwang van moties. Want mijnheer de voorzitter als ik 
moet discussiëren onder dwang van moties dan wordt de zaal 
verdeeld, men is voor of men is tegen. En dan moet er een 
winnaar komen, ik zal afronden mijnheer de voorzitter. Zo 
komen we nooit aan het eind. Mijnheer de voorzitter ik zal met 
een paar dingen willen afsluiten. Ik heb gezegd liberaal 
leiderschap is geen sinecure. Het is geen lolletje om leider 
van een liberale beweging te zijn. Toen ik in de NRC van 7 mei 
las dat de leider van de Roemeense liberalen door 
tegenstanders belaagd was dacht ik ach dat is eigenlijk altijd 
al zo geweest. Ze hebben aan het begin van onze jaartelling 
een zekere vrijdenkende Pelachius de kerk al uit gegooid ze 
hebben in Genève ooit eens een zekere Servet vermoord, ze 
hebben Johan de Wit vermoord, ze hebben Johan van 
Oldenbarnveldt onthoofd. Ed Nijpels, Zoutendijk en Voorhoeve 
mogen waarachtig nog niet klagen. Mijnheer de voorzitter zo 
kunnen we niet doorgaan en nogmaals ik wil graag door 
discussiëren en ik denk dat we dat alleen maar kunnen doen 
zonder de dwang van moties. 

Opstelten: Ik wil met u een afspraak maken. We hebben 
afgesproken dat er in twee instanties gedebatteerd zou worden. 
De partijvoorzitter moet nu antwoorden. Er komen herhalingen 
dat kan ik duidelijk constateren in afwegingen. We moeten het 
niet zo hebben dat iedereen op een gegeven moment zichzelf nog 
eens wil verantwoorden door zelf een statement uit te brengen, 
ik wou met u afspraken dat nog een drietal het woord voeren. 
En dat we daarna het woord geven aan de partijvoorzitter. 
Achterin de zaal staat een meneer al een tijdje te wachten 
achter de microfoon en ik ben benieuwd wie dat is. 

Voorzitter mijn naam is Luijten van de kamercentrale, afdeling 
Amsterdam. Voorzitter de delegatie van de ledenvergadering van 
Amsterdam en de vertegenwoordigers van de wijken die hebben 
zich ook beraden over de ontstane situatie in de partij. En op 
grond van de tot dan toe bekende gegevens, dat was afgelopen 
dinsdag, moesten wij helaas tot het oordeel komen het beleid 
overziende dat wij het beleid als kc. Amsterdam niet meer 
langer konden goedkeuren. En dan kijken wij niet alleen naar 
de aanleiding van de commotie van de laatste weken maar er 
zijn natuurlijk ook nog zaken die de stellingname van de 
gedelegeerde hebben beïnvloed. We werden keer op keer 
inderdaad belaagd met rampspoed uit Den Haag en aan de kiezers 
was met bedrogen ogen niets meer uit te leggen. En gezien het 
groot aantal leden wat weg liep was het daar ook niet meer aan 
uit te leggen. Het werd dus tijd voor conclusies en dat vond u 
als hoofdbestuur ook en terecht. En voorzitter u zegt in de 
NRC van gisteren je moet de verantwoordelijkheid daar 
neerleggen waar zij thuishoort. En legde de verantwoordelijk
heid bij Voorhoeve. Ik bedoel het hoofdbestuur legde de 
verantwoordelijkheid bij Voorhoeve want ik maak er een 
collectieve verantwoordelijkheid van. En hier wringt wat ons 
betreft de schoen. Was het hb met wat er allemaal gebeurt is 
daar zelf niet actief bij betrokken. Heeft het hoofdbestuur 
niet herhaaldelijk haar instemming betuigt. Was het 
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hoofdbestuur op Koninginnedag vorig jaar niet eens met de 
fractie. En was het hoofdbestuur niet verantwoordelijk voor de 
toon van de campagnes waar we het allemaal aan de kiezers 
moesten uitleggen. U ontkent vanavond, vindt ik en vinden wij, 
toch te veel de verantwoordelijkheid. En gisteren zegt u in de 
NRC dat het de verantwoordelijkheid van het bestuur is om de 
eenheid te bewaren en dat juist constateren wij dat dat juist 
niet lukt. En onze visie is dan duidelijk ook het hoofdbestuur 
verantwoordelijk voor het gevoerde beleid nogmaals voorzitter 
we praten hier niet over persoonlijk handelen maar over beleid 
wat is gevoerd en er dient volgens ons onderscheid gemaakt te 
worden tussen verwijtbaar handelen en politieke 
verantwoordelijkheid, politiek verantwoordelijk zijn. En het 
laatste is wat ons betreft hier aan de orde. En ik heb daar de 
literatuur voor een klein citaat op nageslagen ik zou daarmee 
willen afsluiten met een kort citaat uit de Handelingen van de 
Tweede Kamer en ik citeer: er moet een onderscheid gemaakt 
worden tussen verwijtbaar handelen met alle negatieve lading 
die daar aan kleeft en politiek verantwoordelijk zijn. Indien 
een bewindspersoon zich verantwoordelijk acht voor alles wat 
in zijn naam gebeurt, en dus aftreed na een ernstige fout, dan 
wordt die verantwoordelijkheid functioneel geobjectiveerd en 
dus onpersoonlijk. Hij hoeft zich dan ook niet meer 
persoonlijk gekwetst te achten. Ik denk dat de verhoudingen 
dan zuiverder en minder emotioneel beladen zullen zijn dan nu. 
Einde citaat. 
Voorzitter dit citaat past hier natuurlijk nooit voor de volle 
100% wat ik zei het komt uit de Handelingen. Maar de 
parallellie is duidelijk. Voorzitter, deze wijze woorden 
werden gesproken door de Tweede Kamer op 20 april 1988 in het 
debat over de bouwsubsidieenquête door ons nieuwe politieke 
leider, uw nieuwe politiek leider, Frits Bolkestein. Dank u 
wel. 

Opstelten: U hebt het woord. U bent de laatste die nog boven 
het woord krijgt. Gaat uw gang. 

Mijn naam is Loeff van de afdeling Amersfoort. Ik zal het 
hoofdbestuur willen vragen zich voor dat de tweede instantie 
aan de orde komt zich terug te trekken voor beraad. 

Voorzitter ik dacht dat ik het woord had? 

Opstelten: Wacht even boven heeft iemand het woord. 

Oh sorry. 
Opstelten: En u sprak beneden. 

Ik dacht dat u mij aankeek. 

Opstelten: Gaat uw door boven. 

Al het goede komt van boven. Mijn naam is Riek Koning en ik 
spreek namens de afdeling Zoetermeer. Er is veel gezegd 
vanavond veel voors en veel tegens. Ik hoop dat mij verhaal 
als constructief zal worden ervaren. Voorzitter ik denk dat 
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veel terug te voeren is tot communicatie. Er zijn signalen 
ontvangen in technische zin door het hoofdbestuur. Er is 
sprake geweest van interpretatie van die signalen. Hoe en wat, 
ik denk dat je daar nog uren over kan discussiëren maar 
vaststaat dat het de afgelopen jaren behoorlijk heeft 
gerommeld binnen de VVD. Ik stel vast dat dat ging om twee 
aspecten namelijk de politieke lijn, onduidelijkheid met name 
rond de kabinetscrisis, maar ook op de bestuurlijke lijn met 
daarin voortdurende discussie over personen binnen diverse 
geledingen de partij. Voorzitter voor het eerste is de 
fractievoorzitter van de Tweede Kamer verantwoordelijk en de 
fractie, voor het tweede het hoofdbestuur in het bijzonder 
haar voorzitter. Voorzitter met name de discussie over 
personen komt m.i. door gebrek aan loyaliteit. Loyaliteit 
tussen misschien bestuurders en politici. Loyaliteit tussen 
leden en politici en loyaliteit tussen leden en bestuurders. 
Voorzitter loyaliteit is niet iets wat je iemand kunt opleggen 
maar dat is iets wat vanuit jezelf moet komen. Enig gebrek aan 
loyaliteit kun je het hb en haar voorzitter zeker wel 
aanrekenen gezien haar verantwoordelijkheid voor de 
bestuurlijke organisatie binnen de partij waarop ook de nodige 
kritiek is geweest. Loyaal had de partijvoorzitter kunnen zijn 
met de fractievoorzitter van de Tweede Kamer, de heer Joris 
Voorhoeve, maar hij vond die loyaliteit niet. Voorzitter er is 
kritiek geweest op het functioneren van het hb en haar 
voorzitter. Kritiek die vaak ook terecht is. Toch moet dit 
kunnen in onze organisatie. Voorzitter ik vertrouw er op dat u 
die kritiek ernstig zo niet zeer ernstig aanrekent maar we 
moeten verder. Verder als Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie en als wij loyaliteit hoog in het vaandel stellen 
denk ik dat wij ook loyaal moeten zijn tegen dit hoofdbestuur 
wanneer het, naar ik hoop vanavond uit spreekt, dat het zich 
die kritiek ernstig aanrekent en op termijn zal beraden op 
gevolgen en consequenties zodat wanneer wij deze loyaliteit 
ten opzichte van elkaar aanvaarden en dit inzet maken van de 
wijze van omgang met elkaar binnen de partij juist in de 
toekomst wij deze avond kunnen besluiten met een eendrachtige 
en unanieme uitspraak wat alleen maar ten goede komt van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Dank u. 

Opstelten: U hebt het woord. 

Dank u wel voorzitter. Mijn naam is Balemans afdeling Utrecht. 
De hele situatie die zich het laatste jaar binnen de partij 
voltrokken heeft doet mij een beetje denken aan een 14e eeuwse 
••••••• die aan het ziekbed zit van een doodzieke hoogadelijke 
persoonlijkheid. Hij weet de ziekte niet hij weet slechts het 
toepassen van aderlatingen. Ik denk dat wij daar geen behoefte 
aan hebben en of je nou voor of tegen de motie Roermond bent. 
Waar we wel over willen praten is een medicijn over de partij 
en daar willen wij als ledenvergadering met het hoofdbestuur 
over praten en dat is de essentie waar we hier over moeten 
spreken. 

Opstelten: Dank u wel. U heeft als een na laatste het woord en 
dan u als laatste. Dan de partijvoorzitter. Graag zo kort 
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mogelijk. Ja ik kijk nu echt naar u en recht in de ogen. 

Voorzitter heel kort. Ik zal het hoofdbestuur willen 
voorstellen om zich voordat de tweede instantie ingaat zich 
terug te trekken voor beraad en zich te bezinnen op een 
mogelijkheid om het indienen van de motie, het behandelen van 
de motie, niet te laten plaatsvinden maar intern een oplossing 
te vinden voor het dilemma waarvoor wij hier zitten. 

Opstelten: U hebt het woord. 

Ja voorzitter ik heb een concrete vraag die u straks, oh sorry 
Schuddeboom, die u de afdeling Roermond moet vragen. Ik wil 
weten of die motie op de normale vereiste reglementaire wijze 
is ingediend. Want ik heb gehoord, ja ik wil dat toch weten en 
ik zal u vertellen waarom ik dat graag wil weten. Ik heb 
gehoord dat die vergadering die daar geweest is, dat daar niet 
op de normale termijnen op de agenda, dus elk besluit op die 
vergadering, die niet op de agenda staat is zo wie zo al niet 
rechtsgeldig. Waarom wil ik dat nu zo weten omdat Roermond 
daarnet zoveel praatjes had dat het hoofdbestuur niet goed 
was, en dat was niet goed. En ik zeg mocht het zijn dat het 
een ongeldige motie is dan zou ik zeggen afdeling Roermond 
begin nu eerst eens bij jezelf en kom dan eens terug. Houdt 
niet in de andere bezwaren, dat is een ander verhaal. Maar ik 
wil straks wel even weten of die motie geldig is. Dank u wel. 

Opstelten: Mijnheer Schuddeboom er is een gedachtenwisseling 
geweest tussen de heer Breukers, de kamercentralevoorzitter, 
en de afdeling Roermond en nog iemand van de kamercentrale Den 
Helder. Ik neem nu de feiten waar zoals die hier bij u in de 
vergadering zijn overgebracht op dit moment. En wellicht 
straks nog een antwoord op die vraag van de kant van de 
afdeling. 

Schuddeboom: Ik krijg de indruk dat er een misverstand is 
daarom vraag ik die vraag nog een keer. 

Opstelten: Hartelijk dank voor uw interventie mijnheer 
Schuddeboom. 
Het woord is aan de partijvoorzitter. 

Wigman: Voorzitter voordat u het woord geeft aan de 
partijvoorzitter is het enige wat ik zou willen weten heeft u 
de intentie na het antwoord van de partijvoorzitter een tweede 
termijn in te lassen. Ja dan nee? 

Opstelten: Ja we hadden die intentie. 

Wigman: Dank u. 

Opstelten: Daarmee zijn we het gesprek begonnen. Het woord is 
aan de partijvoorzitter. 

Dank u wel voorzitter. Mij is hyprochristie verweten. 
Flauwekul. Ik heb getracht een waardige toonzetting te vinden 
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voor deze vergadering. Het was niet hypocriet. Er is m~~ 
verzocht kort, hard en zakelijk te zijn. Ik zal kort z~Jn en 
zakelijk en waar nodig hard. Maar niet zo hard dat datgene wat 
ik feitelijk tot u zou willen zeggen alleen maar schade doet 
aan de partij en aan personen. Ik zal de vragen en de 
opmerkingen die u gesteld heeft achtereenvolgens beantwoorden 
zonder nou aanstonds namen te noemen. Verschuilt het 
hoofdbestuur, in het bijzonder de partijvoorzitter, zich 
achter een notitie. Onzin. Die notitie is van onszelf daar 
hoeven we ons niet achter te verschuilen. De partijraad heeft 
hem geaccepteerd. En die notitie is tot stand gekomen in 
samenspraak, nee ik moet zeggen als gevolg, van eindeloze 
bezoeken aan kamercentralebesturen en afdelingsbesturen. 
Bezoeken die om 20.00 uur begonnen en die tot 24.00 uur 
duurde. Omdat de partij tot over de oren zat met de ellende. 
Het resultaat, dames en heren, van die bezoeken ligt in die 
notitie. Had de vertrouwensvraag, had het beantwoorden van de 
vertrouwensvraag van de heer Voorhoeve, ja had het 
hoofdbestuur daar iets moeten zeggen. Nee, dames en heren, 
nee. Wij vonden dat wij niet het recht hadden om als de heer 
Voorhoeve zelf geen melding maakte van die punten, van de 
opmerkingen van de kc-voorzitters, van de opmerkingen van het 
hoofdbestuur, als hij dat zelf niet deed, dat wij niet het 
recht hadden. Misschien is dat teveel ontzien. Maar het is wel 
gebeurd vanuit het feit dat wij niet iemand wensen te 
beschadigen. En wij wenste dat temeer niet te doen omdat een 
van de punten bij de bespreking van het hoofdbestuur was toen 
wij zeiden: Joris doe dat niet, de opmerking van de heer 
Voorhoeve dat naar zijn verwachting 6, 7 of 8 leden het 
vertrouwen in hem niet zouden geven bij een geheime stemming. 
En wij wilde de fractie niet beïnvloeden noch fractieleden 
excuus geven om te zeggen het hoofdbestuur vond ook, of het 
hoofdbestuur vond dit, of het hoofdbestuur vond dat. Personen 
of voltallige fractie aanspreken wij hebben, dames en heren, 
nog nooit, nog nooit als hoofdbestuur fractieleden individueel 
aangesproken. Wij vonden dat een taak van de fractievoorzitter 
wij gaven de signalen aan hem door. Maar als er brieven binnen 
kwamen, bij ons, over het optreden van 'n bepaald fractielid 
dan ging die brief linea recta naar het betreffende fractielid 
met het verzoek de beantwoording over te nemen. En als wij na 
enige tijd klachten kregen dat de brief niet beantwoord was 
werd ook die brief doorgestuurd. Duidelijker kan het niet 
zijn. 
Er zijn een paar vragen gesteld, dames en heren, die door 
andere leden van het hoofdbestuur beantwoordt zullen worden 
door de ondervoorzitter en door de heer Verwaayen. 
Niet omdat ik mij achter medeleden wil verschuilen maar wel 
omdat hetzij dat zij beter gekwalificeerd zijn om die vraag 
beter te beantwoorden danwel dat de ondervoorzitter uit naam 
van de overige hoofdbestuursleden kan spreken. Waarom met z'n 
drieën. Waarom met z'n drieën? Ja omdat wij zonodig indruk 
moesten maken, omdat wij met grote kracht wilde opkomen? Nee, 
dames en heren, de ondervoorzitter drukt het wel eens anders 
uit, we zijn daar niet naar toegegaan, naar dat gesprek, met 
de motie van wantrouwen of met een dolkstoot, we zijn daar 
naar toe gegaan om met Joris te spreken over een probleem, dat 
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is wat anders. En ik denk dat het dan zeer terecht is dat je 
van de zijde van het hoofdbestuur inderdaad met meer dan een 
gaat, meer dan alleen maar de partijvoorzitter. En het 
onderwerp van het gesprek was dat afbrokkelende vertrouwen. 
Geven van signalen was terecht. Wij weten dat ook de heer 
Voorhoeve daarvan op de hoogte was. Dames en heren, de val van 
het kabinet. Tja, de heer Swart was dat geloof ik die dat zei, 
want het feit dat het viel gebeurde zo rauw op het dak, zei 
hij in het tweede deel van zijn betoogje. Laat ik eerst met 
het laatste beginnen. Wat had gij dan gewild, mijnheer Swart, 
dat wij in de krant hadden geschreven er zijn signalen tot ons 
gekomen en wij zijn in discussie over de vraag hoe wij daarmee 
om moeten gaan, hadden we dat in de krant moeten schrijven, 
hadden wij dat aan de afdelingen moeten sturen. Nee. Wij 
denken dat dat geen goede gang van zaken is geweest. Maar wij 
hebben wel onze verantwoordelijkheid gekend en genomen. Ja en 
als je dan gaat kijken naar datgene wat er vorig jaar gebeurd 
is, ach ik heb er feitelijk geen behoefte aan om daar 
uitvoerig op in te gaan. Ik kom daar straks in algemene zin 
nog op terug. Maar laten we maar zo zeggen: nee er was geen 
scenario omdat wij niet hebben kunnen voorzien dat hoekse en 
kabeljauwse twisten na een wat ongelukkig uitgevallen 
toespraak in het westen van het land en een wat ongelukkig 
uitgevallen interview de zaterdag daarop zouden gaan ontstaan. 
Daar was geen scenario voor. En toen het gebeurde zeiden de 
hoofdbestuursleden tegen elkaar: zie zo, daar zitten we en nou 
is er geen houden meer aan. Want dames en heren vergist u zich 
niet juist door het trekken door het land, juist door het 
trekken door het land wisten wij en weten wij toch wel hoe de 
val erbij staat. En natuurlijk wij hebben nooit verwacht, 
kunnen we ook niet verwachten, dat het hoofdbestuur 100% van 
de leden achter zich krijgt. Juist in een zaak als deze zal 
een persoonlijke afweging bij een ieder zelf dienen te 
geschieden waarbij het hoofdbestuur dan nog zijn bestuurlijke 
verantwoordelijkheid heeft. De vraag, dames en heren, die er 
verder aan de orde is, is in hoeverre het hoofdbestuur zelf 
verantwoordelijk is voor de gang van zaken. Er zijn 
verschillende vragen over gesteld. Heeft het hoofdbestuur er 
wel eens over gedacht om eens naar zichzelf te kijken. Ja het 
hoofdbestuur is voortdurend met zichzelf bezig. Ja, want dames 
en heren, het hoofdbestuur de leden •••••••••••••••••••••• 
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Verdere opmerkingen bekijkt dat ik dan terecht kom bij een 
aantal opmerkingen die gemaakt zijn door de heer Wigman en de 
heer Meijer. Dat zijn algemene opmerkingen. En dat sluit aan 
bij datgene wat van de zijde van de afdeling Roermond naar 
voren is gebracht. Ik wil over het betoog, over de 
toelichting, bij de motie van Roermond in eerste instantie 
niets zeggen. Ik denk dat het betoog van de heer Meijer en de 
heer Wigman genoeg aanknopingspunten bieden. Laat ik beginnen 
met de heer· Meijer. In 1982 100.000 in 1989 66.000 leden, dat 
is niet aan de heer Voorhoeve te wijten. Volstrekt juist. Dat 
is aan hele andere omstandigheden te wijten en die 
omstandigheden, dames en heren, zijn nou juist beschreven in 
die notitie die ik u zo net noemde. Geïsoleerd optreden van 
onze politici, ongecoördineerd optreden, ook heel vaak 
uitspraken waar de partij het volstrekt niet mee eens was. 
Kortom het politieke functioneren. Het politiek functioneren 
is een essentieel element. En natuurlijk krijgen wij ook 
opmerkingen over datgene wat het hoofdbestuur doet, of niet 
doet, of laat, of zou moeten doen. Maar wij hebben nog nooit 
te horen gekregen dat leden van de partij ons verlaten vanwege 
gebrek aan vorming en scholing of omdat de commissies niet 
goed zouden functioneren, waarom leden ons wel verlaten is wat 
men noemt het politiek gehannes in Den Haag, daar gaat het om. 
En ik ben daar erg hard in. Want dames en heren, en nu kom ik 
op het tweede punt, bij al onze kamercentralebezoeken werd er 
uiteraard gesproken over het beleid wat het hoofdbestuur 
voerde, over het functioneren van de partij, terecht werd 
daarover gesproken en terecht waren wij daarover in dialoog 
met de partij. Maar er waren ook andere geluiden. Hoofdbestuur 
doe wat aan dat functioneren van de politiek in Den Haag. Kort 
geleden zijn wij nog bij een kamercentrale in het zuiden des 
lands op bezoek geweest. Vol verwijten. Hoofdbestuur jullie 
moeten ingrijpen. Hoofdbestuur jullie moeten net doen alsof 
het een bedrijf is. En als in een bedrijf de president
directeur niet goed functioneert wordt die naar huis gestuurd, 
dat moeten jullie ook doen. Jullie moeten kamerleden de wacht 
aan zeggen, zeggen jullie komen niet meer op de 
kandidatenlijst als je zo door gaat. Jullie hadden 
bewindslieden naar huis moeten sturen. Weet u nog in '82 de 
toenmalige fractievoorzitter die zei "de bewindslieden zijn 
van mij", wat een oproer daarover ontstond? Nee dames en heren 
het hoofdbestuur kan niet verantwoordelijk zijn voor wat de 
politici doen. Juist de gescheiden verantwoordelijkheden 
brengen met zich mee dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid 
heeft wij geven signalen door en politici zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen functioneren zoals wij 
verantwoordelijk zijn voor het functioneren van vorming en 
scholing, commissies en e.d. 
Let u wel. 
Ik hou nou geen filippica tegen de fractie helemaal niet, waar 
het mij om gaat is de wijze waarop de achterban heel vaak ons 
benadert niet beseffend en zeiden wij dan ook altijd wij 
kunnen die kruiwagen met daarin in- en uitspringende kikkers 
niet beheersen, dat doen zij zelf. En tenslotte dames en heren 
het was hard, maar u had er om gevraagd. Het was ook duidelijk 
en let u wel in dat betoog komt geen nadelig woord in de 
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richting van de heer Voorhoeve, in de richting van de afdeling 
Roermond. De afdeling Roermond die ons van alles verwijt, 
juist ook zaken in de periode '82-'86 en '86-'89, dit 
hoofdbestuur zit er 1 jaar, ik verschuil mij daar niet achter 
er is ook een continuüm in verantwoordelijkheid. Er wordt 
gesproken, dames en heren, over conflictbeheersing om te 
zorgen dat er geen gekke dingen gebeuren. Maar het 
hoofdbestuur wordt verweten dat zij dat niet goed doet, dat 
zij daarmee dus de partij niet managed en dat is slecht voor 
de partij. Ik zou wel eens willen weten wat slechter is voor 
de partij. Dit zogenaamde slechte management of een kamerlid 
uit de afdeling Roermond die het bestaat om te zeggen dat hij 
graag 160 km. of harder rijdt. Daar krijgen wij de brieven 
over. En zou ik wel eens willen weten, dames en heren, wat 
slechter is voor de partij het zogenaamde niet goede 
management van het hoofdbestuur of een kamerlid dat kennelijk 
vol genoegen in Vrij Nederland verteld over de billen 
knijperij en het plezier dat hij daarmee met zijn toenmalige 
fractievoorzitter over had. 
Dank u wel. 

Opstelten: Mag ik de aandacht van de zaal. Het woord is aan de 
heer Verwaayen. 

Aandacht van u. Anders schieten we niet op. 

Mijnheer de voorzitter er zijn door enkele vragenstellers 
opmerkingen gemaakt over de verantwoordelijkheid van het 
hoofdbestuur bij het beleid rond de campagnes. Er is gesproken 
vanaf de periode van '82 en wat dat betreft denk ik dat ik dan 
ook persoonlijk continuering in verantwoordelijk ben, om met 
de voorzitter te spreken, en ik kan uiteraard zeggen dat het 
hoofdbestuur ronduit verantwoordelijkheid neemt voor het 
gevoerde beleid rond die campagnes. Dat kan ook niet anders, 
omdat een van de verantwoordelijkheden van dat hoofdbestuur is 
het uitstippelen van die campagnes, zij het dat dat geschied 
in zeer nauw overleg met de lijsttrekker, in zeer nauw overleg 
met de politiek leiders. En het is ook vanuit die 
verantwoordelijkheid dat het overleg met de achterban middels 
de landelijke propaganda commissie wordt gevoerd voordat aan 
een campagne vorm wordt gegeven, gedurende de campagne en 
vervolgens na de campagne. En als er dan gesproken moet worden 
rond de campagnes over gelijk dan zeg ik u campagnes daar heb 
je geen gelijk over er is maar een ding, die win je of die 
verlies je en dat doe je in gezamenlijkheid dat doe je in 
gezamenlijkheid van politici en bestuur dat doe je in 
gezamenlijkheid als partij. Wij hebben over het beleid rond 
die campagnes in de afgelopen jaren een en ander maal 
verantwoordelijkheid afgelegd, we hebben verantwoording 
afgelegd zowel naar de algemene vergadering als naar de 
instituten die daarvoor zijn ingesteld. Voorzitter en ik vind 
ook dat wij gezamenlijk kunnen stellen dat het beleid rond die 
campagnes er een is geweest waar niets aan te verhullen was. 
Dank u zeer. 
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Opstelten: Dank u wel de heer Verwaayen. Nog een enkel woord 
van mijn kant zoals aangekondigd. Er is een aantal malen 
gesproken over de rol van de voorzitter zelf. Er is gesproken 
over ronselen door de voorzitter naar leden van het 
hoofdbestuur, er is gesproken waarom doet gij dat niet alleen, 
waarom moet dat zo nodig met z'n drieën, en voorzitter gij 
verschuilt zich achter het hoofdbestuur en achter notities. En 
ik kan u zeggen het tegendeel is juist. Het gaat er hierom dat 
in deze cruciale situatie voor het hoofdbestuur, cruciaal voor 
het functioneren van het hoofdbestuur ten aanzien van 
zorgvuldigheid, juiste keuzes, juiste posities, op de juiste 
manier een gesprek met elkaar aangaan, kan ik zeggen dat de 
voorzitter daar onderdeel van is geweest, maar dat hij eerder 
temperend dempend heeft gewerkt dan dat hij de hele situatie 
juist vanuit de positie van ronselen, een naar woord, een rot 
woord, heeft gehanteerd. Juist de bewaker van de 
zorgvuldigheid. En ik wil duidelijk zeggen namens de andere 
leden van het hoofdbestuur dat het hele hoofdbestuur in 
gezamenlijkheid heeft gehandeld en dat de voorzitter nou 
eenmaal de spreekbuis is van die totaliteit en dat achten wij 
juist omdat dat hier nog eens luid en helder te zeggen. 
Daarbij waarom met z'n drieën? Juist vanuit die 
gezamenlijkheid, de voorzitter heeft ook gezegd dat wij allen 
drie hopen nooit meer een dergelijk gesprek aan te moeten gaan 
ik denk ook dat het juist is ten opzichte van de heer 
Voorhoeve dat niet alleen de voorzitter maar dat ook een 
aantal andere leden van het hoofdbestuur die hij ook kent hun 
mening daar hebben gegeven en dat is de reden waarom het 
gesprek met z'n vieren heeft plaatsgevonden. Het is nooit zo 
geweest dat de voorzitter zich heeft verschuilt achter het 
hoofdbestuur, hij is alleen spreekbuis van het hoofdbestuur en 
dat is iets anders. Dames en heren dat was de eerste 
instantie. Ik zit met de volgende situatie. Ik heb toegezegd 
een tweede instantie, die krijgt u ook, ik doe daarbij een 
beroep op u dat er niet herhaalt wordt wat in eerste instantie 
is gezegd, en ik zal dat nauwgelet in de gaten houden, niet 
extra vragen nog weer gesteld worden over de feiten die u in 
eerste instantie al hebt gevraagd het gaat namelijk daarom dat 
ik mij zorgen baar over het feit dat als wij tot een afronding 
van het debat komen dat wij dan nog in de dezelfde zaal zitten 
met dezelfde mensen waarmee we het debat zijn aangevangen. En 
ik doe ook een dringend beroep op u om niet te vertrekken. En 
om te blijven tot dat wij tot een afronding van het debat zijn 
geraakt wij zijn er met elkaar aan begonnen en wij moeten dat 
ook met elkaar eindigen. Dus korte statements en dat vraag ik 
dringend van u. 
De heer Wilroer heeft het woord. 

Voorzitter ik zal proberen het zo kort mogelijk te houden. Ik 
had straks al aangekondigd dat ik graag even op het punt 
oordeel beleid hoofdbestuur in wil gaan. Den Haag wil zakelijk 
oordeel over het beleid van het hoofdbestuur. En dat is dan 
een oordeel over het beleid sinds de vorige algemene 
vergadering en de daarvoor liggende periode is formeel 
afgekaart. En dan wil Den Haag toetsen aan de door de algemene 
vergadering genomen besluiten en ik wijs op 3 dat is ten 
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eerste de motie van 1987 waarvan ik de drie leden daarstraks 
heb genoemd namelijk de politieke plaatsbepaling, de politieke 
herkenbaarheid en de betrokkenheid der leden. De tweede 
afspraak is het verkiezingsprogramma 1989 en het derde punt is 
de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer. Herkauwen heeft 
geen zin dat zal ik ook niet doen ik heb ook helemaal geen 
behoefte om namens Den Haag allerlei verwijten de wereld in te 
slingeren. 

Opstelten: Mag ik de aandacht voor de heer Wilmer. 

Constateren alleen van dat het proces hier en daar moeizaam 
verloopt. Als ik kijk naar het verkiezingsprogramma dan zien 
wij dat de uitvoering niet altijd even herkenbaar is en dat is 
ook al van verschillende kanten gezegd een eerste 
verantwoordelijkheid van de Tweede-Kamerfractie. En als het 
gaat om de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer dan is dat 
een zaak van de verkiezingsraad en de algemene vergadering die 
hebben de lijstvolgorde bepaald inclusief de nummer 1 en dat 
wordt in de regel door de Tweede-Kamerfractie wordt dat dan de 
fractieleider. En hier komen we op een situatie waar we even 
moeten stil bij staan, dat hebben we trouwens ook vrij 
uitgebreid gedaan, deze persoon is dan zowel politiek leider 
en dat is in belang van de partij als fractieleider en dat is 
de bevoegdheid van de fractie. Raken aan de ene functie is 
raken aan de andere functie en dat vraagt om een uiterst 
subtiele benadering de omstandigheden waren helaas niet voor 
een subtiele benadering geschikt en dat heeft de commotie in 
de partij opnieuw aangewakkerd. Heeft het hoofdbestuur 
verkeerd gehandeld? Dat is de vraag. Daarvoor zijn er ons idee 
geen aanwijzigingen hooguit er eerdere periodieke consultatie 
zou kunnen hebben geleid en helaas misschien niet heeft geleid 
tot het verminderen van de spanning. En er ontstaat dan in 
deze situatie een gemakkelijke sfeer van verwijten ook van 
persoonlijke aard en Den Haag wil zich daar absoluut van 
distantiëren. De vraag is of het hoofdbestuur, gelet op de 
drie afspraken, niet te kort schiet. Het hoofdbestuur heeft 
niet steeds de gelukkige hand in de uitvoering van de 
besluiten gehad maar daarnaast ook de niet steeds sporende rol 
van de Tweede-Kamerfractie en hier past de algemene 
vergadering wil ik zeggen bescheidenheid, de algemene 
vergadering kan zichzelf heel wat verwijten zeker als het een 
gebrek aan kritiek en oplettende waakzaamheid betreft. Er zijn 
in de loop van de tijd twee zielen in deze partij geslopen 
namelijk de principiële als het om verkiezingsprogramma's gaat 
en de opportunistische als het gaat om het uitdragen en de 
uitvoering gaat. Is dat een zaak die wij het hoofdbestuur 
moeten verwijten? Ik denk dat dat onredelijk zou Z~Jn. Maar de 
algemene vergadering heeft die gespletenheid jarenlang 
veronachtzaamd. 

Opstelten: Mag ik uw aandacht het is zeer onrustig in de 
vergadering. Gaat u door mijnheer Wilmer. 

Het oordeel van Den Haag zal zijn en daar wil ik op uitkomen 
dat er geen verwijtbare fouten zijn van zo'n danige aard dat 
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het hoofdbestuur weg gezonden zou moeten worden. Er Z1Jn wel 
aanleidingen om te komen tot stijl en vorm verbeteringen en ik 
doe dan met name in de sfeer van goed kunnen functioneren op 
basis van goede informatie over de toestand in de partij 
terwijl die informatie niet altijd even toereikend was om de 
situatie in de partij meester te blijven. Daarom lijkt het Den 
Haag absoluut niet aan de orde om moties te steunen die ook 
maar op enigerlei wijze de strekking hebben om het hb danwel 
enig lid va·n het hb naar huis te sturen. 

Opstelten: U hebt het woord mijnheer Schut Eindhoven. 

Voorzitter in eerste instantie heb ik bewust ben ik niet me 
bewust dus ben ik niet ingegaan op het hele gebeuren van de 
procedure en de fouten die eventueel daarbij gemaakt zijn. Ik 
heb alleen mijn verontrusting uitgesproken namens 24 
afdelingen van de kamercentrale 's-Hertogenbosch over de 
toekomst. De uitleg die hier vanavond gegeven is, de woorden 
van de heer Ginjaar, als antwoord op de eerste instantie 
hebben mij niet het gevoel gegeven dat op die vraag een 
positief antwoord is gekomen, in die zin, ja we gaan dit of we 
gaan dat doen, ja er zijn punten en we nemen dat mee. Maar dat 
is voor mij niet concreet genoeg en wat dat betreft betekent 
het dat ik dan toch, en ik heb u dat ook al schriftelijk 
aangekondigd geloof ik gisteren of eergisteren, waarom ik dan 
toch een motie hier ga indienen namens de kamercentrale Den 
Bosch en die zal ik u nu voorlezen. Die gaat zeker niet zo ver 
als die van Roermond, deze is veel meer toekomst gericht. 

"De VVD in algemene vergadering bijeen in Zwolle heeft 
kennisgenomen van de perikelen rondom het aftreden van de heer 
Voorhoeve als voorzitter van de Tweede-Kamerfractie. De 
vergadering heeft moeten constateren dat er in de publiciteit 
alsmede op vergaderingen van afdelingen, ondercentrales en 
kamercentrales de positie van de partijvoorzitter ter 
discussie staat. De vergadering spreekt als haar oordeel uit 
dat de partijvoorzitter de laatste jaren samen met de heer 
Voorhoeve zeer nadrukkelijk het gezicht van de VVD heeft 
bepaald. De vergadering is van mening dat bij het verder 
functioneren van de partijvoorzitter deze discussies niet 
zullen verstommen. De vergadering concludeert dat alle 
aandacht vanuit de VVD moet worden gericht op het bestrijden 
van het huidige regeringsbeleid en gericht moet zijn op de 
reorganisatie van de partij waarbij discussie over individuele 
leden van het hoofdbestuur niet wenselijk is. De vergadering 
doet een dringend beroep op de partijvoorzitter in het belang 
van de partij in september 1990 zijn functie ter beschikking 
te stellen en verzoekt het hoofdbestuur een zorgvuldige 
procedure op te starten ter verkiezing van een opvolger. 
En gaat over tot de orde van de dag." 

Ik zal u deze motie nu overhandigen. 

Opstelten: We hebben hem gisteren al toegezonden gekregen. Ook 
deze motie maakt onderdeel van de discussie uit. De heer 
Wigman heeft het woord. 
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Dank u voorzitter. Voorzitter wij hebben in eerste termijn 
gepoogd en gemeend een constructieve discussie met het 
hoofdbestuur te willen en te moeten voeren. We wilden u in uw 
ogen kijken. Dat zijn uw eigen woorden. Wij hebben in onze 
kamercentrale afgelopen dinsdag ook een motie aangenomen wij 
hebben geaarzeld hier tijdens uw betoog en gedurende de 
discussie van de laatste twee uur om die wel of niet in te 
dienen. Opdracht van onze kamercentrale was dat te doen. We 
hebben enige vrijheid daarin als afgevaardigden op een 
dergelijke algemene vergadering. We hoorden gisteren in NOS
laat dat u strijdvaardig was. Dat is gebleken in uw antwoord. 
We hadden verwacht voorzitter, en ik zeg u dat uit alle 
oprechtheid, we hadden verwacht enige mate van een hand in 
eigen boezem. U bent, en ik ben zo vrij ook dat dan hard te 
stellen net als u dat gedaan heeft, u bent ons geen centimeter 
tegemoet gekomen. U heeft gereageerd in een sfeer, en ik zal 
daar heel voorzichtige bewoordingen voor gebruiken, wat op z'n 
minst iets van de schijn van arrogantie in zich had. We hebben 
vanmiddag afgesproken om met elkaar in onderlinge begrip en 
respect voor elkaar te overleggen. Ik wil u voordat ik u de 
motie voorlees, en uw daar ook een aantal exemplaren van 
overhandig, nog nadrukkelijk iets erbij zeggen. In alle eerste 
termijn, u zult zich dat herinneren, hebben we gesteld dat de 
kamercentrale Den Helder ten aanzien van de gevolgde procedure 
rondom het aftreden van de heer Voorhoeve respect heeft voor 
het gedrag van het hoofdbestuur, de verantwoordelijkheid die 
het hoofdbestuur heeft genomen. De motie staat daar dan ook 
los van. Daarnaast, dat zal ik u erbij voorbaat bij zeggen, is 
het niet de intentie van de kamercentrale Den Helder te 
bewerkstelligen dat u de conclusie zou trekken hieruit te 
moeten opstappen. Dat is niet onze intentie·, dat zeg ik u er 
bewust bij. Ik lees u nu de motie voor. 

"De algemene vergadering in algemene vergadering bijeen op 18 
en 19 mei 1990 te Zwolle gehoord de discussie constaterend dat 
het in het afgelopen jaar gevoerde hoofdbestuursbeleid niet 
voldeed aan de verwachtingen die de partij daarover 
redelijkerwijs mocht hebben spreekt als haar mening dat het 
gevoerde bb-beleid teleurstellend was en dat het hb het 
komende half jaar blijk dient te geven van het voeren van een 
herzien beleid op basis van de nu gevoerde discussie waarna 
het bb-beleid op de najaarvergadering opnieuw onderwerp van 
discussie zal zijn. 
En gaat over tot de orde van de dag." 

Deze motie heeft de kamercentrale Den Helder besloten in te 
dienen met de opmerkingen die ik daaraan vooraf heb gemaakt. 
Dank u. 

Dank u wel. Het woord is aan de heer Wiegel. l 
Ik zal mij niet mengen in de discussie over de moties. Maar ik 
wil wel een paar woorden zeggen. In de eerste plaatst dat ik 
heel erg bedroefd ben vanavond te constateren wat ik hier 
allemaal heb gehoord. In de tweede plaatst dat misschien de 
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stelling dat de VVD kapot gemaakt wordt een groot woord is. 
Maar ik proef hier allemaal rancune en ik proef hier dat de 
sfeer verziekt is en als wij ooit met recht aan de kiezers 
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willen vragen ons hun vertrouwen te geven dan zullen wij eers:__J 
ons zelf moeten herwinnen, ons zelf die liberale partij waar 
velen in het verleden zo trots op waren. 

Opstelten: De heer Voute heeft het woord. 

Mijn naam is Voute ik ben van de afdeling Bloemendaal. Ik heb 
helaas de heer Ginjaar niets horen zeggen over de buitengewone 
wijze suggestie, en die sluit ook aan bij de woorden van de 
heer Wiegel, van een van onze oudste leden, de heer Jiskoot, 
om een commissie van wijze mannen in te stellen die op korte 
termijn bijvoorbeeld voor die najaarsvergadering concrete 
voorstellen zal doen over de malaise waarin de partij 
kennelijk zich bevindt. Als die commissie van wijze mannen er 
ook bij betrekt de samenstelling en de wijze van opereren van 
het hoofdbestuur dan denk ik dat wij snel met deze vergadering 
klaar zouden kunnen zijn. 

Opstelten: Dank u wel. De heer Meijer heeft als laatste in 
deze instantie het woord. 

Nee nee nee. 

Opstelten: Oh ja dan de heer Meijer en dan daarna . . . . . . . . . . . . . 
Ik zit hier ook al een tijdje op het balkon mijnheer de 
voorzitter. 

Opstelten: Ga uw gang mijnheer Meijer. 

Dank u. Ik wil beginnen met het wijzen op het feit dat W1J 
vanmiddag hebben geprobeerd af te spreken hoe wij met elkaar 
communiceren. En wij hadden afgesproken dat wij dat in 
openheid, in eerlijkheid, in gelijkheid en in begrip voor 
elkaar zouden doen. Ik heb in mijn eerste termijn geprobeerd 
aan te geven dat het mij niet gaat, en dat gaat het mij nog 
steeds niet, om het incident Voorhoeve en dat het mij evenmin 
gaat om het laten rollen van de kop van wie dan ook. Ik heb 
aangegeven dat het mij zorgen baarde dat deze partij 35.000 
leden heeft verloren en nou komt het, want als het hard moet 
voorzitter kan ik dat ook. Het is mij te goedkoop, en dat heb 
ik willen aangeven, om daarvan 22 leden van de fractie de 
schuld te geven want dan vraag ik u voorzitter wat hebt u daar 
dan aangedaan of was het zoals u een half jaar geleden zei 
allemaal een groot media complot. Voorzitter dit is toch niet 
de manier waarop wij met elkaar discussiëren. Mag iemand zich 
alstublieft zorgen maken over het feit dat de partij 1/3 van 
zijn leden verloren heeft. En is het dan logisch dat een 
partij aan het hoofdbestuur vraagt of dat hoofdbestuur daar 
iets aan wil doen. Of is het hoofdbestuur er nou alleen maar 
voor scholing en vorming, voorzitter zo heb ik het 
hoofdbestuur nooit begrepen. 
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Opstelten: De voorzitter reageert hier meteen op. 
De voorzitter wil hier even direct op reageren. 
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Ginjaar: Dank u wel mijnheer Meijer. Ja dat meen ik dames en 
heren als ik zo iets zeg dan meen ik dat. Waar is het 
hoofdbestuur verantwoordelijk voor? Er is iemand geweest die 
heeft gezegd: het hoofdbestuur is niet wervend en ik denk dat 
geen enkel partijbestuur wervend is en dat zeg ik nu weer niet 
om me erachter te verschuilen maar het is wel waar. Een 
partijbestuur hoor je niet en zie je niet. Is een 
afdelingsbestuur wervend, is een kamercentralebestuur wervend? 
Waar is een hoofdbestuur verantwoordelijk voor? Natuurlijk 
mijnheer Meijer wij maken ons woest ongerust over dat verlies 
van die 35.000 leden. Wij maken ons woest ongerust over de 
vermindering van de kiezers gunst. En dan is de vraag als het 
hoofdbestuur signalen krijgt hoe verwerkt het hoofdbestuur dan 
die signalen. Er zijn twee soorten signalen. In de politieke 
richting en over het functioneren van de partij. En alles wat 
bij ons binnen komt over het functioneren van de partij meer 
in het bijzonder datgene wat het functioneren van het 
hoofdbestuur degradeert dat komt bij ons op de bestuurstafel, 
dat wordt door ons bekeken en er wordt geëvalueerd. En 
portefeuillehouders brengen daar verslag van uit en we nemen 
onder omstandigheden daar acties op of het wordt verwerkt in 
latere beleidsmaatregelen. Daar ligt onze verantwoordelijkheid 
en wij proberen ook mensen die met suggesties komen, die met 
klachten komen heel duidelijk een antwoord te geven en 
duidelijk te maken waarom we wel iets doen en waarom we iets 
niet doen. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Wij 
proberen, en gij zijt misschien van mening dat het niet genoeg 
is, intern zo wervend mogelijk te zijn. En dat is misschien 
niet genoeg dat geef ik graag toe. Het zou best misschien wel 
eens wat meer kunnen zijn als wij de middelen hadden en daar 
valt dan over te praten, daar valt over te praten. Maar als 
wij de signalen door krijgen over de politiek. De heer Vonhoff 
heeft gisteren in NOS-laat het woord partij-eratie gebruikt. 
En inderdaad waar ligt de grens van de bemoeienis van een 
hoofdbestuur met de politiek. En nogmaals ik maak geen 
verwijten in de richting van de fractie waar het mij omgaat en 
vanavond is aan de orde de verantwoordelijkheid van het 
hoofdbestuur en die verantwoordelijkheid voor de politiek kan 
niet anders zijn dan het geven en doorgeven van signalen. Want 
wij weten immers dat, daar zijn we het allemaal ook over eens, 
de fractie verantwoordelijk is voor de politiek en het 
hoofdbestuur verantwoordelijk voor de organisatie. Net zo min 
als de fractie verantwoordelijk kan worden gesteld voor het 
functioneren van het hoofdbestuur is andersom het geval. Als 
ik dus zeg dat ik dan geluiden hoor in kamercentrales en dat 
is er niet een waarin gezegd wordt hoofdbestuur jullie moeten 
optreden en wij proberen uit te leggen dat ons optreden niet 
anders kan zijn dan signalen doorgeven en dat duidelijk te 
maken wat de bezwaren van de achterban tegen politieke 
opstellingen zijn dan is dat denk ik een volstrekt zuivere 
positie en dan mag ons niet verweten worden dat wij niet 
slagvaardig zijn of zwak. En als ik zeg je moet 
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verantwoordelijkheden laten waar zij thuishoren dan is dat 
niet een wegvluchten voor verantwoordelijkheden. Oh nee, 
helemaal niet. Maar dan is dat gewoon het gegeven dat wij geen 
partij-eratie willen hebben. De fractie heeft een eigen 
verantwoordelijkheid en het is voor die acties, daden 
verantwoording schuldig aan de algemene vergadering, net zo 
als wij dat zijn. Maar dan moet mij wel van het hart, en dat 
meen ik hier oprecht en dat is nu weer geen verwijt, en zeg 
nou niet dat ik niet tegemoet kom, dat als ik dan kijk naar 
afgelopen jaren, naar de algemene vergadering waar het beleid 
van de fractie aan de orde was dan was wanneer dat punt was 
afgelopen bij mij altijd de vraag hé er zit toch een 
discrepantie tussen datgene wat ik vandaag op de algemene 
vergadering heb gehoord en datgene wat in we in de afgelopen 
periode bij de bezoeken in het land hebben gehoord. Ik 
constateer die discrepantie en ik denk dat misschien de partij 
er nog eens goed ook met ons en de fractie over moet 
discussiëren hoe zonder dus indirecte bemoeienis in de partij 
met het politiek functioneren van de fractie te komen toch 
betere relaties worden gelegd. De partij stelt een 
verkiezingsprogramma op, de fractie moet hem uitvoeren en hoe 
zal dan, zo u wilt de controle, of de begeleiding 
plaatsvinden. Het hoofdbestuur kan niet anders dan emetiair 
zijn en kan nooit dwingende beslissingen nemen. Dat kan niet. 
En inderdaad is het heel vreemd dat als wij dan horen, 
nogmaals dat gebeurd op meerdere plaatsen, dat wij de partij 
moeten besturen alsware als een industriële organisatie dan 
zeggen wij dat kan niet. Wij zijn geen raad van commissarissen 
die een directie kan ontslaan. Helemaal niet. Wij kunnen 
alleen signalen doorgeven en net zo min als wij iets te zeggen 
hebben over de afdelingen die bij ons autonoom zijn hebben wij 
iets te zeggen over de fractie. Wij hebben ook niks te zeggen 
over het functioneren van kamerfracties, van kamercentrales en 
statenfracties. Ik denk dat de partij soms een te strakke 
organisatie-model voor ogen heeft. En gewoon te veel 
bevoegdheden aan het hoofdbestuur wil geven waar het 
hoofdbestuur die bevoegdheden niet heeft. Dames en heren ik 
ben in 1959 lid geworden van de VVD. Ik heb vele discussies in 
de VVD meegemaakt en ik denk dat ik de partij redelijk goed 
kende maar mensen we komen er zo niet uit, we komen er zo niet 
uit. Als wij weer die politieke aantrekkingskracht willen 
hebben zullen we op moeten houden met het slingeren van 
verwijten. De heer Wiegel heeft zo straks een beroep gedaan en 
heeft een stellingname gepleegd. En ik denk te kunnen zeggen, 
en nou spreek ik niet namens het hoofdbestuur maar namens 
mijzelf, ik ben het volstrekt met hem eens, volstrekt met hem 
eens. Zo komen we er niet uit. De heer Bolkestein heeft 
gezegd: en morgen moet het uit zijn. Ik denk dat hij volstrekt 
gelijk heeft. Want als het morgen niet uit is, als het morgen 
niet uit is dan denk ik dat het niet goed blijft gaan met die 
VVD. Maar we zijn er wel, om met Van Heukelum te spreken, er 
allemaal schuldig aan. Allemaal. 

Opstelten: mevrouw Van Scherpenberg. 
Mevrouw Van Scherpenberg heeft het woord. 
Geluid. 
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Voorzitter punt van orde. 

Opstelten: ja ga uw gang. 

Het is vrij laat, er zijn vrij veel sprekers, u neemt vr1J 
strikt de vergaderorde in acht. Dat waardeer ik. Derhalve ben 
ik toch enigszins verbaasd. Ik heb de volgende vraag. In welke 
termijn sprak de heer Ginjaar net en hoeveel termijnen geeft u 
hem nog. 

Mevrouw Van Scherpenberg: dit was nog het tweede termijn, dit 
was nog het tweede termijn. 

Opstelten: mevrouw Van Scherpenberg heeft het woord. 

Ik heb het woord in de tweede termijn. Ik heb twee dingen. De 
heer Ginjaar praat over de discrepantie. Ik denk dat het goed 
is dat er vanavond zoveel mensen die ongenoegen hadden zich 
geuit hebben. Maar dat betekent wel dat mensen die mijnheer 
Ginjaar gekend hebben in het enorme werk uit het hoofdbestuur, 
in het enorme werk wat ze het laatste jaar vooral omdat het 
hoofdbestuur nieuwe stijl is maar dat heeft hij bereikt. En 
wij weten van vroeger hoe het hoofdbestuur oude stijl, want 
daar heb ik zelf ingezeten, niet werkte. Wat mijnheer Ginjaar 
gedaan heeft voor de partij wat natuurlijk niet direct in het 
daglicht is ook omdat het hoofdbestuur het niet direct in de 
krant toetert. En ik denk dat het goed is dat eerst alle 
ontevreden mensen zich geuit hebben en dat iedereen, en er 
zijn er vele in de zaal, die wel best een pleidooi voor de 
heer Ginjaar willen houden hun mond hebben gehouden. Ik denk 
dat dat goed is. Maar ik wil toch ook wel zeggen dat dat niet 
helemaal eerlijk is. En als iemand dan zegt dat u arrogant 
reageert dan weet ik dat als kamercentralevoorzitter het zal 
jte maar gebeuren dat je zo'n hele avond moties van wantrouwen 
krijgt en alles over je heen krijgt terwijl je je kapot 
gewerkt hebt voor die partij. 

Ik ben nog niet klaar. Het tweede is dat de heer Ginjaar zei 
er is een discrepantie maar dat komt dan daardoor. Ik ben blij 
met het applaus. Het tweede is, ook de heer Bolkestein heeft 
het juist vanavond zo goed ingezet, we zijn geen 
kiesvereniging maar een politieke vereniging. En mijnheer 
Bolkestein heeft heel goed aangezet dat het om de politiek 
gaat die wij gaan voeren en mijnheer Voorhoeve heeft gezegd ik 
leg mijn functie neer, hij heeft dat toegelicht voor de TV, ik 
heb geëvalueerd en ik heb mijn functie neergelegd en er moet 
een nieuw boegbeeld komen. Ik geef alle eer aan mijnheer 
Voorhoeve dat hij dat gedaan heeft. Maar waarom zeuren wij dan 
nog zo langer. De heer Bolkestein geeft het in een politieke 
koers, een politiek nieuw boegbeeld en dat heeft mijnheer 
Voorhoeve gewild met alle eer. Maar dan zullen we met z'n 
allen er achter moeten gaan staan. We zijn een politieke 
vereniging. 
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Opstelten: Dank u. 
De heer Swart heeft het woord en dan daarna de heer De Jonge. 

Dank u wel mijnheer de voorzitter. Ik denk dat wij hier zo 
lang aan het praten zijn omdat u als hoofdbestuur heeft gezegd 
dat u in deze vergadering verantwoording zal afleggen en ik 
denk dat na alles wat er gebeurt is het volstrekt redelijk is 
dat al die mensen, ook die mensen bij ons in de afdeling, die 
met vragen naar ons zijn toegekomen hun gevoelens, hun ideeën 
hier verwoord krijgen en dat is wat ik hier aan het doen ben. 
U heeft mij twee vragen terug gesteld en ik kan alleen maar 
proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden. Ten aanzien van 
de situatie vorig jaar kunt u toch niet in alle eerlijkheid 
menen dat het onvoorzienbaar was dat zeker gegeven de manier 
waarop de crisis is ontstaan het heel voor de hand lag dat er 
binnen de partij verdeeldheid zou bestaan zowel over het feit 
dat er een crisis was als de manier waarop een aantal mensen 
in het voorspel op die crisis hadden opgesteld. Dat risico was 
heel duidelijk aanwezig en ik denk dat het achteraf bezien ook 
niet het breken op zichzelf maar vooral de strijd daarna is 
geweest die ons heeft opgebroken. Dan denk ik niet dat u kan 
zeggen van ja daar zaten we want u zat wel op de plek waar 
alles bij elkaar komt. Bij uw hoofdbestuur zit een vertegen
woordiger van de Tweede-Kamerfractie, zit de voorzitter van de 
Eerste-Kamerfractie en u hebt regelmatig overleg met de 
voorzitters van de kamercentrales. En ik heb het alleen maar 
vanuit de provincie kunnen waarnemen maar ik had de indruk dat 
een groot deel van de strijd zich in die kring heeft 
afgespeeld. En dan is de vraag die op ons afkomt waarom is 
toen niet gezegd ho. Waarom is er toen niet gezegd deze 
discussie moeten we op dit moment zo niet voeren want dat kost 
ons een verkiezingsuitslag. Dat was het gevoel wat meteen toen 
die discussie in de krant kwam op ons afkwam. Want wij hebben 
geprobeerd van meet af aan bij die breuk dat zo goed mogelijk 
uit te leggen aan onze leden, aan onze kiezers en twee weken 
daarna hadden wij het gevoel dit lukt ons niet meer. Het is 
ons uit de vingers geglipt. Dat was de ene kritiek punt. En de 
andere vraag over het moment waarop u dan al of niet met de 
heer Voorhoeve in contact had moeten treden. Mijnheer de 
voorzitter ik zal heel eerlijk zijn, de meningen daarover zijn 
in het Enschedese verdeeld er zijn er die zeggen we hadden de 
heer Voorhoeve nooit moeten vragen om deze kar te gaan trekken 
zoals iemand in de zaal zei: we wisten wat voor man hij was, 
en hij was niet de man om op die plaats te staan. Dat is een 
categorie. Er is ook een categorie die zegt nee in tegendeel 
de heer Voorhoeve zou nog steeds op die plaats moeten zitten. 
Zou nog steeds degene zijn in wie wij het meeste vertrouwen 
hebben. Van de mensen die dus zeggen er zou toch iets moeten 
veranderen tussen die twee momenten zijn er enerzijds mensen 
die zeggen dat had direct na de raadsverkiezingen moeten 
gebeuren dat was het moment waarop iedereen dat had verwacht. 
Ik weet het er is in Bleiswijk gezegd Joris je bent onze 
fractievoorzitter nu en straks, maar toch is het na zo'n 
verkiezingsuitslag op zichzelf politiek niet ongebruikelijk 
dat mensen de consequenties trekken. En het andere moment ligt 
kort daarna toen de heer Voorhoeve zelf zijn eigen 
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functioneren ter discussie had willen stellen. Ik moet eerlijk 
zeggen het is mij niet helemaal duidelijk waarom het zo 
verkeerd zou zijn geweest om toen die discussie met de fractie 
aan te gaan er vanuit gaande dat de signalen er toen ook al 
lagen. Want nu een maand later is de schade, is de ellende er 
uiteindelijk niet minder om. 
Mijnheer de voorzitter wij zijn hier niet naar toegekomen als 
koppensnellers wij zijn hier ook niet om de kop in het zand te 
steken. Wij hebben in dat opzicht proberen te verwoorden wat 
de twijfels zijn die bij ons in Enschede leven als over het 
hoofdbestuur wordt gesproken is het niet meer ons hoofdbestuur 
maar dan wordt er vaak gesproken over dat hoofdbestuur. En ik 
denk dat we dat niet meer moeten hebben. 

Opstelten: Mijnheer De Jonge. 

Voorzitter, dames en heren. Tot ongeveer anderhalf uur geleden 
had deze discussie een vorm en een inhoud en een kracht van 
argumenten die wij denk ik op prijs konden stellen. Vanaf dat 
moment is zowel de toon als de inhoud van de kritiek, de 
terechte kritiek, op het beleid van het hoofdbestuur is 
zodanig gewijzigd dat velen met mij in deze partij zich daar 
niet echt in thuisvoelen. En wij denken dat deze discussie 
niet op deze manier gevoerd moet worden. Mijnheer de 
voorzitter er is eigenlijk vanavond inhoudelijk helemaal niet 
echt nieuwe informatie over de kwestie waarover we het hebben, 
dat is het aftreden van de heer Voorhoeve, naar voren gekomen. 
Wat dat betreft kan ik ook rustig zeggen dat het bestuur van 
de kamercentrale Utrecht op grond van dezelfde informatie aan 
het begin van deze week de conclusie trok dat wij allen 
bijzonder ongelukkig zijn met iets wat zich de afgelopen weken 
heeft afgespeeld. Maar dat er op zichzelf geen koppensnellerij 
uit te voorschijn of aan verbonden mag worden. Voorzitter het 
feit dat wij in onze partij, het is een feit dat wij in onze 
partij teveel praten over mensen en over namen. En het is een 
aanstekelijk zaak dat blijkt opdat als anderhalf uur de 
toonzetting in die richting wordt gestuurd dat wij dan 
allemaal de neiging hebben om er achteraan te gaan lopen 
inclusief de voorzitter. En ik zie, terwijl ik hem aankijk, 
dat hij daar op dit moment spijt van heeft maar ik weet dat 
een mens ook maar een mens is en dat we ons dan onze emoties 
ook niet allemaal onder stoelen of banken kunnen steken. 
Voorzitter toch moet niet op deze uitlatingen op die toon nu 
een besluit worden genomen over een aantal moties die in de 
hitte van het gesprek in het laatste half uur zijn ingediend, 
in de laatste anderhalf uur. Bij het aannemen zowel als bij 
het verwerpen van die moties kennen wij uitsluitend verliezers 
zelf al worden die moties, waarop ik vertrouw, in grote 
meerderheid verworpen dan nog voorzitter lijdt de partij 
schade. Dames en heren wij moeten van het praten over mensen, 
over incidenten en over namen moeten wij terug naar de 
discussie over de inhoud, over de richting, over de weg die 
wij moeten gaan met deze partij en over de boodschap die wij 
voor dit land in petto hebben. Daar moet de discussie naar 
terug. Daarom is het goed voorzitter dat vanmiddag, en 
misschien weet niet iedereen hier dat, maar dat vanmiddag deze 
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algemene ledenvergadering het hoofdbestuur heeft opgedragen om 
dat stuk inhoudelijke discussie, kost wat het kost, naar voren 
te halen dwars door en met behoud van de discussie over de 
themabijeenkomsten en ik voeg dat hier even in omdat ik denk 
dat dat de weg is die wij moeten gaan. Praten over 
liberalisme, inhoud geven aan datgene van wat wij voor dit 
land kunnen betekenen. Voorzitter ik roep de aanwezigen op. Ik 
roep dan ook de aanwezigen en de afgevaardigden van de 
afdelingen op die moties hebben ingediend, om die moties terug 
te trekken voorzover dat niet gebeurd dames en heren, verzoek 
ik de vergadering om die moties of niet te behandelen of zover 
mogelijk van zich te werpen. Kortom, met hun stemgedrag 
duidelijk doen uitdrukking geven dat wij niet nu op personen 
jagen maar dat wij een richting willen inslaan. 
Dank u wel. 

Opstelten: mevrouw Van der Laak. 

Dank u mijnheer de voorzitter. Ik wil allereerst een hele 
korte opmerking maken over wat de heer Ginjaar daarnet heeft 
gezegd. En dat gaat over een lid van onze afdeling. Ik denk 
dat de heer Ginjaar daarbij niet moet vergeten, wat men dan 
ook van die persoon zelf vindt, dat die man ons wel 13.000 
stemmen heeft opgeleverd de laatste verkiezingen. Ongeacht wat 
men van mijnheer Van Rey, ik zal hem maar bij de naam noemen, 
persoonlijk vindt. Ik denk dat dat dan onheuse argumenten 
zijn. Ten tweede zou ik willen zeggen dat wij natuurlijk hier 
niet gekomen zijn om niet constructief of wel destructief 
bezig te zijn. Dat wordt ons van alle kanten verweten. Ik denk 
dat onze motie een signaalfunctie is geweest naar het 
hoofdbestuur, maar ik wil de motie gezien de tijdsdruk en de 
manier van stemmingen intrekken ten gunste van de motie van 
Eindhoven. 

Opstelten: Nog iemand het woord? Niet. 

Mijnheer de voorzitter op het balkon graag. 

Opstelten: Ja. Waar? 

Mijnheer de voorzitter ik had nog een korte vraag. 
Opstelten: Ja gaat uw gang. 
0 u bent. Nee boven kijk ik. Ja gaat uw gang. 

Ja dank u wel. Ik wilde kort reageren op het betoog van de 
heer Ginjaar. Heel kort. Allereerst inhoudelijk. Ik was blij 
dat de heer Ginjaar een onvermoed inzicht toonde in 
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Heden moet ik constateren dat de heer Ginjaar zichzelf ter 
discussie stelt. Niet meer het hoofdbestuur maar de persoon 
Ginjaar en ik denk dat daardoor het misschien verstandig is 
wanneer hij de eer aan zichzelf houdt en het verder niet op 
moties laat aankomen. 

1 

Opstelten: Goed. Dank u wel. U het woord en dan de heer De 
Haze Winkelman en dan is het over voor wat betreft deze 
instantie. Graag kort. 

Ja ik had een korte vraag nog. Bij de signalen die uit het 
land gekomen zijn over het functioneren van mijnheer Joris 
Voorhoeve en daarna de rondgang van het hoofdbestuur langs de 
kamercentrales waarbij er signalen kwamen dat de heer 
Voorhoeve niet goed functioneerde. Hebben de kamercentrales 
toen ook alternatieve personen voorgedragen voor de heer Joris 
Voorhoeve of niet. En zo dat niet gebeurd is dan keur ik de 

r werkwijze zoals het hoofdbestuur dat gedaan heeft af. 

Opstelten: De heer De Haze Winkelman tot slot. 

Ja voorzitter dank u wel. Ik ben blij dat die motie van 
Roermond is ingetrokken en het is duidelijk dat de afdeling 
Den Haag ook kritiek heeft op het hoofdbestuur die hebben we 
ook niet onder stoelen of banken geschoven en vanmiddag is 
daar een aantal opmerkingen over gemaakt. Maar die motie van 
Eindhoven die zo zeer de zaak richt op een persoon en die dan 
vervolgens dwingt die persoon in september af te treden dat is 
niet de oplossing voor onze partij. Die motie moet ook van 
tafel anders kunnen we het in onze partij vergeten. 

Luijten: 
Mijnheer de voorzitter, de heer Ginjaar is afgesloten met 
wijze woorden van zo komen we er niet uit. En daar heeft hij 
gewoon gelijk in ook al verschil je van mening en kan je van 
mening blijven verschillen maar je moet er wel uit komen. En 
ik heb dan geleerd dat politiek ook iets is van compromissen 
sluiten met elkaar en dat zal vanavond toch moeten gebeuren 
want anders zitten er inderdaad altijd verliezers. En 
Amsterdam heeft een overleg gehad net met de delegatie en wil 
een uiterste poging doen om die brug te slaan. Ik denk dat er 
een brug geslagen moet worden waar wij overheen moeten lopen 
om de toekomst in te gaan. Die brug sluit aan bij het betoog 
wat eerder deze avond gehouden is door de heer Jiskoot en de 
heer Voute dat wij denken dat een commissie van goede diensten 
die het hoofdbestuur begeleidt en het hoofdbestuur een beetje 
uit de wind houdt de komende tijd dat dat een goede zaak kan 
zijn voor de partij om beide kampen bij elkaar te brengen. Wij 
constateren hier vanavond twee kampen. Nou ik denk dat het 
goed is als iemand daar tussen gaat staan, of een commissie 
daar tussen gaat staan om die twee kampen tot elkaar te 
brengen. Ik wou daarom bij deze de motie indienen. 

Opstelten: Ik schors een moment de vergadering voor nader 
beraad door het hoofdbestuur dan zal ongeveer tussen kwart 
voor twaalf en twaalf uur zal de vergadering heropend worden. 
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Ginjaar: In tweede termijn voorzitter. Dank aan mevrouw Van 
Scherpenberg voor haar woorden. Dank ook aan de heer De Jonge 
voor zijn woorden. Bij elkaar, ik refereer nog even aan 
datgene wat ik zo net zei in een tussen debatje. Het is zo dat 
in een situatie als deze en ik herinner aan datgene waarmee ik 
besloot, en ik herinner aan datgene wat de heer Wiegel zei. 
Ook een partijvoorzitter wel eens zijn bestuurlijke 
bedaardheid kan verliezen en tot bestuurlijke emoties 
overgaat. Voorzover dat mensen gekwetst zou hebben, dat was 
niet de bedoeling. En ik de richting van de fractie zeg ik: 
kikkers zijn een uitermate gewichtig element in onze echo
systemen. En ik zou niet graag kikkers zien die niet meer 
springen. Ja mijnheer Weisglas. Goed. Dames en heren als ik zo 
de discussies van vandaag overzie dan vallen mij twee dingen 
op. In de eerste plaats de wijze waarop de discussie vanmiddag 
is gevoerd met name over het verenigingsplan. Het 
verenigingsplan wat door de algemene vergadering moet worden 
vastgesteld en wat pas morgen zal gebeuren als de laatste 
moties over inhoudelijke discussies behandeld kunnen worden. 
Ik vond dat een uitermate prettige discussie. Het was een 
discussie zoals ik die in het begin van de vergadering heel 
duidelijk naar voren bracht een dialoog. Hoofdbestuur en 
algemene vergadering over te voeren beleid. Waarbij wij als 
hoofdbestuur van te voren gezegd hebben wij zijn hier niet om 
te winnen wij zijn hier om een verenigingsplan te laten 
bespreken en uiteindelijk door de algemene vergadering te 
laten vaststellen. Naar hoor en wederhoor. En dat geldt ook 
voor alle andere onderwerpen die nog op de agenda staan. Om 
het even of het gaat om de notitie over het betaald 
partijvoorzitterschap of de kandidaatstellingsreglementen voor 
de Tweede Kamer. En ik vond dat, dames en heren, een hele 
goede discussie. En als ik dan naar de discussie van vanavond 
kijk onderscheid ik daar twee elementen in. Elementen die 
enerzijds betrekking hebben op de inhoudelijke aspecten van 
het beleid en anderzijds elementen van een meer emotionele 
aard. Emotionele aard zowel als het gaat om de positie van het 
hoofdbestuur rond het terug treden van de heer Voorhoeve maar 
ook als het gaat om het functioneren van het hoofdbestuur 
zelf. En daarnaast de inhoudelijke aspecten. En ik denk, dames 
en heren, dat wij er dan goed aan doen en ik sluit aan bij 
datgene wat de heer Bolkestein heeft gezegd, bij datgene wat 
de heer Wiegel heeft gezegd en datgene wat ik zelf heb gezegd. 
Daarom stel ik voor dames en heren dat wij de emotionele 
aspecten terzijde laten en dat wij ons nog even voor een 
luttel aantal minuten beperkten tot de inhoudelijke aspecten. 
En waar gaat het dan om? En ik abstraheer mij dan van het 
terug treden van de heer Voorhoeve, nee ik richt mij dan op 
het functioneren van het hoofdbestuur als geheel. Vanmiddag is 
van de zijde van de afdeling Den Haag, bij monde van de heer 
De Haze Winkelman, bij de behandeling van het verenigingsplan 
een aantal duidelijke opmerkingen gemaakt in de richting van 
het hoofdbestuur. Vanavond zijn wederom van de zijde van de 
afdeling Den Haag, door de heer Wilmer, wederom een aantal 
duidelijke opmerkingen gemaakt in de richting van het 
hoofdbestuur. Ik denk dames en heren dat je dat als 
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hoofdbestuur zo opvat, tenminste dat doen wij, dat je zegt nou 
dat is uit de algemene vergadering gekomen, daar luisteren W1J 
naar. Wij zijn geen groep mensen die vervolgens zeggen: nou ja 
dat hebben ze nou gezegd, volgend jaar zien we wel weer 
verder. Helemaal niet. Immers als dit hoofdbestuur zegt, en 
dat zegt het hoofdbestuur, en ik herhaal dan mijn eigen 
woorden: de partij is van en voor de leden, dan heeft het 
hoofdbestuur de plicht te luisteren naar de algemene 
vergadering en de woorden die de algemene vergadering spreekt 
zakelijk te oordelen. Let u wel wij abstraheren ons van 
emotionele aspecten. Ik zeg dat ook in de richting van de heer 
De Jonge. En evenzo heeft de heer Meijer en de heer Wigman ook 
een aantal opmerkingen gemaakt en daarvan ook geldt: wij 
luisteren. Wij nemen dat mee zoals dat heet. Ik heb vanmiddag 
gesproken over het feit dat dat verenigingsplan dat wij dat 
niet elk jaar gaan bijstellen maar wel regelmatig met een 
voortgangs rapportage komen. Want in bestuurlijke zin, dames 
en heren, is dat verenigingsplan iets waar u ook als partij, 
als algemene vergadering van de partij, trots op kunt zijn. Er 
is geen partij die een hoofdbestuur heeft dat het aandurft om 
een dergelijk verenigingsplan aan de algemene vergadering aan 
te bieden. Het is het instrument waarmee u uw hoofdbestuur, 
algemene vergadering, waarmee u uw hoofdbestuur kunt 
controleren. En het zal duidelijk zijn dat al die opmerkingen 
die gemaakt zijn, en we abstraliseren ons weer van de emoties, 
op een of andere manier terug te vinden zullen zijn in dat 
beleid van het hoofdbestuur. Hetzij in positieve zin, hetzij 
in negatieve zin. Hetzij we doen er iets mee of we doen er 
iets niet mee. En als wij er wel iets mee doen kunt u 
beoordelen of het naar uw zin is en als we er niets mee doen 
kunt u ons vragen waarom we er niets mee gedaan hebben. Ik 
denk, dames en heren, dat dat de juiste bestuurlijke 
benadering is. Ik wou dit zeggen omdat zo aanstonds door de 
ondervoorzitter, de voorzitter van de vergadering, op de 
moties zal worden ingegaan. De heer Swart heeft nog een aantal 
hele specifieke vragen gesteld. Hij heeft gesproken over de 
scenario's van de crisis. Weet u mijnheer Swart ik zou daar 
heel veel over kunnen zeggen maar laat ik met u afspreken dat 
we samen nog eens een keer een kop koffie gaan drinken en dat 
ik het eens met u zou bespreken. Want het heeft echt geen zin 
meer bijna een jaar na dato dat weer helemaal boven tafel te 
krijgen. Het is gegaan zoals het gegaan is. En weest u ervan 
overtuigd dat het hoofdbestuur terugkijkend natuurlijk ook wel 
tot conclusies is gekomen. Voornaamste conclusie: je kunt daar 
van tevoren geen scenario's voor ontwikkelen. Twee je moet ook 
leren als partij adequaat te reageren op dat soort 
onverwachte, toch uiteindelijk onverwachte, ontwikkelingen. 
Maar nogmaals mijnheer Swart ik zou graag eens een keer een 
kop koffie met u drinken om daar nog eens uitvoering over te 
praten. Dan, dames en heren, het moment waarop wij met de heer 
Voorhoeve spraken. Tja, zo is dat niet iets wat je met een 
computerprogramma kunt vaststellen. Dat is iets wat moet 
groeien. De heer Opstelten is erop ingegaan hoe het 
hoofdbestuur over de materie gesproken heeft. Ik denk dat daar 
voldoende uit blijkt dat je dat inderdaad niet kunt 
programmeren en op een gegeven ogenblik tot de consensus komt, 
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zoals ik zei, nu moet dat gesprek gaan plaatsvinden. Dank u 
wel. 

4 

Opstelten: Dames en heren de moties. U hebt recht op een 
standpunt van het hoofdbestuur t.a.v. de moties. Ik wil dat 
betrekken uiteraard uit de context waarin de voorzitter heeft 
gesproken, overigens ook waaruit blijkt dat terechte kritiek 
geuit door ons serieus wordt genomen en we trekken dat ons 
aan. En wij doen daar iets mee. De signalen zijn helder en 
duidelijk bij het hoofdbestuur overgekomen. Ten aanzien van de 
motie van de afdeling Eindhoven moge het duidelijk n.a.v. 
hetgeen ik in eerste instantie heb gezegd dat een motie 
gericht op het aftreden van de voorzitter een motie is gericht 
tegen het hoofdbestuur. Ten aanzien van die motie, en dat 
geldt in feit ook ten aanzien van de motie van de 
kamercentrale Den Helder en de motie van de afdeling en 
kamercentrale Amsterdam, waarbij als daar uitvoering aan wordt 
gegeven het daadwerkelijk functioneren van het hoofdbestuur, 
wat u van ons vraag ook, in feite onmogelijk wordt gemaakt kan 
ik stellen dat ten aanzien van die drie moties afdeling 
Eindhoven wij die ontraden ook stellen wij dat wij daar niet 
mee kunnen leven en dat een hoofdbestuur als zodanig ten 
aanzien van de motie van Den Helder en van Amsterdam daar nog 
aan toe wil voegen dat het hoofdbestuur als zodanig kan 
functioneren met een belasting van de inhoud van die moties. 
Dus ik hoop en doe een beroep op de vergadering, in het 
verlengde van wat de voorzitter heeft gezegd, aan de indieners 
van de moties of men ruimte en gelegenheid vindt om zich op de 
positie van de motie te beraden en daar conclusies aan te 
verbinden. Ik hoop dat van harte. 

De heer Schut heeft het woord. 

Voorzitter ••••••••••••••••••••••••••••• wij hadden deze motie 
achter de hand. In eerste instantie zijn wij geschrokken van 
de manier en het antwoord van de voorzitter. En toen hebben 
wij gezegd: zie je wel. We hebben naderhand hier in deze pauze 
met elkaar overleg gehad. We hebben ook begrepen dat bij het 
hoofdbestuur ons signaal klaar en duidelijk is overgekomen. In 
wezen was dat ook hetgeen wat wij wilde bereiken. En ik denk 
dat wij dat bereikt hebben. Wij hebben van u niet gehoord op 
welke termijn er mogelijkerwijs wat kan gebeuren. We hopen 
echter vast te kunnen stellen in september als wij weer in 
vergadering bij elkaar zijn dat het een en ander zodanig is 
dat er geen aanleiding meer zal zijn om dit soort moties hier 
op tafel te leggen. Deze motie ging in wezen over de toekomst, 
deze moties ging over het functioneren van de partij vanaf 
vandaag. Dat is onze zorg. Dat blijft onze zorg. We blijven 
het bewaken. We trekken de motie in. 

Opstelten: Dank u wel mijnheer Schut. Mag ik vragen of iemand 
anders nog ••••• , ja de kamercentrale Den Helder de heer 
Wigman. Gaat uw gang. 

Voorzitter wij hebben behoorlijk intensief een overleg gehad 
net en daar is ook uit gebleken dat onze voorzitter van de 
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kamercentrale overleg met u heeft gehad tijdens de schorsing. 
De intentie van onze motie, u kunt dat ook belezen, is dat wij 
uitspreken dat wij niet 100% tevreden zijn over het gevoerde 
beleid van het hoofdbestuur. Ik heb zo straks de motie 
ingediend met de opmerking dat het hoofdbestuur geen enkele 
centimeter ons tegemoet kwam. Ik constateer dat in tweede 
termijn, wellicht wat laat maar goed daar zijn allerlei 
redenen voor, dat in tweede termijn het hoofdbestuur wel 
degelijk zich, of daar blijk van geeft, de kritiek aan te 
trekken. Ik stel tevens vast dat het hoofdbestuur met zoveel 
woorden stelt dat zij de komende periode rekening houdt met de 
kritiek die vanavond tot het hoofdbestuur gekomen is. Ik stel 
vast dat het hoofdbestuur haar beleid met het meenemen van de 
kritiek bij zal gaan stellen. Als ik dat vast stel is daarmee, 
en ik dreig weer een traditie vol te houden van vanmiddag 
voorzitter, we zijn het vaak eens geworden vanmiddag u neemt 
in feite dit geval de strekking, zeg ik, van de motie en niet 
de tekst van de motie zoals vanmiddag nu neemt u de strekking 
van de motie over door te stellen wij trekken het ons aan, wij 
nemen uw kritiek mee, wij houden er rekening mee met het te 
voeren beleid. Als u dat zo stelt, en ik meen dat te hebben 
bespeurd, trekken wij de motie in voorzitter. 

Opstelten: Zowel naar de heer Schut als naar de Wigman kan ik 
zeggen dat, en dat heeft de partijvoorzitter ook gezegd, dat 
er telkens een voortgangs rapportage komt. Dat is dan ook 
telkens voor u als algemene vergadering, partijraad een enkel 
moment om te discussiëren met elkaar. 
Voorzitter van de kamercentrale Amsterdam. 

Voorzitter W1J hebben als afdeling beraad intern gehad en wij 
vinden zeker hetgeen er vanavond gebeurd is wij niet uit 
elkaar kunnen gaan zonder het nemen van een beslissing. En de 
intentie ligt er in de vergadering om de brug te slaan maar 
wij denken dat het zeer nuttig en nodig zal blijken te zijn 
dat er een commissie van goede diensten komt die het 
hoofdbestuur daarbij behulpzaam is dus wij handhaven de motie. 

Opstelten: Dan wordt de motie van de kamercentrale Amsterdam 
in stemming gebracht. Ik zeg u nogmaals dat wij de motie 
ontraden en als zodanig ook hebben gezegd dat wij daar niet 
mee kunnen leven omdat op een dergelijke manier het 
hoofdbestuur niet kan functioneren. 

Mag ik het verzoek doen daarbij mijnheer de voorzitter om voor 
diegene die zich van stemming willen onthouden een aparte 
stemronde in te lasten zodat dan kan blijken. Dus niet alleen 
voor en tegen maar ook het onthouden. Is dat mogelijk? 

Opstelten: Nee dat lijkt mij niet. Het is voor of tegen ik 
denk dat dat helder is. 

Mag ik even verzoeken om de letterlijke tekst nog even bekend 
te maken. 
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Opstelten: "De 43ste ledenvergadering van de VVD bijeen op 18 
en 19 mei 1990 te Zwolle gehoord de discussie over de 
ontwikkelingen in de partij besluit: 
1. om voor 1 juli 1990 een commissie van goede diensten in 

te stellen bestaande uit personen die in brede kring 
binnen en buiten de VVD politieke en maatschappelijke 
waardering genieten; 
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2. deze commissie als taakopdracht te geven: 
a. het in 1990 begeleiden van het hoofdbestuur bij 

het proces om de eenheid in de partij en het 
vertrouwen bij de kiezers en de leden te 
herstellen; 

b. de algemene vergadering in het najaar van 1990 een 
advies voor te leggen over te voeren politiek 
bestuurlijk- en organisatorisch beleid voor de 
jaren 1991 en volgende." 

Dank u wel. 

Opstelten: De heer Van Heukelum. 

Heel kort. Ik zou toch, en ik hoop dat een groot deel van de 
vergadering mij ondersteund, een dringend een heel dringend 
beroep op Amsterdam willen doen om ook die motie in te 
trekken. Ik voeg daar geen argumentatie aan toe. Ik verg geen 
oordeel over die motie maar we hebben lang en indringend met 
elkaar gepraat. De krantekoppen zijn al klaar voor 
morgenochtend wat er in staat weet ik niet maar het zal wel 
niet best zijn met elkaar. Maar laten we in godsnaam ophouden 
nu. 

Mijnheer de voorzitter kunnen we nu stemmen over de motie? 

Opstelten: Ja we gaan nu stemmen. Wilt u nog het woord? 
Dan gaan we stemmen. Het is voor of tegen de motie. 
Voor geel. 
Doe maar rustig. 
Tegen geel. 
Ja zakken maar. 
Voor groen. 
Tegen groen. 
Voor grijs. 
Tegen grijs. 
De motie is verworpen. 

Dames en heren de vergadering is geschorst tot morgenochtend 
9.30 uur. Tot dan. 
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Dames en Heren, 

Ik heropen de vergadering. Ik hoop dat u allemaal ondanks de 
grote emoties van gisteren avond een goede nachtrust hebben 
gehad. Ik hoop dat de gebeurtenis van gisteren avond 
uiteindelijk resulteren toch in een wat opgelucht gevoel dat 
een aantal dingen gezegd zijn die misschien anders nog nooit 
gezegd zijn en dat we daar toch een goede aanleiding in vinden 
om met zijn allen vol vertrouwen de toekomst te gemoed te 
gaan. De toekomst, dames en heren die ook voor een groot 
gedeelte bepaald zal worden doordat gene wat erin Europa 
gebeurd. Ik geef graag het woord aan de heer De Vries, 
voorzitter van de mini-fractie in het Europees Parlement, 
Meneer de Vries. Applaus. Dank u wel, meneer de voorzitter. 
Goedemorgen dames en heren. Het is in zeker zin symbolisch dat 
deze ochtend begint met het inhoudelijk verhaal over waar wij 
als partij in de politieke praktijk mee bezig zijn. Want dat 
was waarom wij lid zijn geworden. Niet vanwege de individuen, 
vanwege de mensen, vanwege carrière drift, maar vanwege de 
boodschap van die VVD. Over de VVD kom ik aan het eind van 
mijn verhaal nog te spreken. Ik wil beginnen bewust met een 
stukje van die boodschap. We leven, voorzitter, op een breuk 
vlak van tijden, de jaren 1989 tot 1992 zijn een soort 
scharnierpunt in de naoorlogse geschiedenis van Europa. Sowjet 
imperium brokkelt in snel tempo af, mensenrechten en 
democratie worden in Oost-Europa stap voor stap in eren 
hersteld. De duitse deling wordt tot duitse helling en de 
landen van West-Europa maken een gezamenlijke markt. Wij 
Nederlanders hebben wel eens de neiging om ons land te zien 
als klein in de zin van weinig invloedrijk toch is het 
belangrijk om te zien dat het gewicht van Nederland en de 
andere EEG-partners in de wereld snel toe neemt. In de eerste 
plaats is het de gemeenschap die de steun van 24 landen aan 
Oost-Europa coördineert. De gemeenschap levert zelf een forse 
bijdrage aan die steun, financieel, technisch, politiek en 
ook via handelsaccoorden. Die samenwerking moet komende jaren 
worden uitgebreid om de Oost-Europese landen die dat wensen 
bij te staan op de weg naar het EEG-lidmaatschap. Uitzicht op 
dat lidmaatschap zal de democratie in die landen hechter 
verankeren zoals dat eerder het geval was in Griekenland, 
Portugal en Spanje. In de tweede plaats moet in Brussel een 
plek worden ingeruimd voor het nieuwe een geworden Duitsland 
een sterker Duitsland vereist een sterkere EEG dat is het 
belang van al Duitslands-buurlanden en dat is ook in het 
belang van Duitsland zelf, zoals Helmit Koln die zich een waar 
staatsman toont voortdurend terecht benadrukt. De moeten 
nieuwe banden worden gesmeed tussen te gemeenschap aan de ene 
kant en de vier Scandinavische landen, Zwitserland Oostenrijk 
aan de andere kant. Europese markt van 1992 moet ook die 
landen gaan omvatten dat vergt gezamenlijke overleg structuren 
mits die onze gemeenschap niet belemmeren op het pad naar de 
politieke unie. In de gratie van het een geworden Duitsland 
nieuwe banden met het Efta-landen met Oost-Europa het belang 
van de gemeenschap voor het behoudt van vrede en veiligheid 
neemt toe. En dat noopt onze lidstaten de vierde uitdaging tot 
meer coördinatie van hun veiligheidsbeleid. Essentieel daarbij 
is nauwe afstemmingen met de Verenigde Staten en Canada. De 
Noord Amerikanen horen thuis in ons europese huis. We zouden 



bijvoorbeeld verdragen met Otowa en Washington 
kunnen sluiten. Zoals de Amerikanen al hebben gesuggereerd. 
Die vier uitdagingen die ons in de wereld te gemoed treden, 
meneer de voorzitter, die vergen van ons land en de buurlanden 
ingrijpende maatregelen, met de bestaande structuren 
bevoegdheden kunnen wij ons Europa die taken niet aan. We 
zullen slagvaardiger moeten worden en democratisch. 
Slagvaardiger in de eerste plaats door versterking van de Raad 
van Ministers. Ik noem dat punt ook omdat wij in dit land 
voortdurend bezig zijn te spreken over bestuurlijke 
vernieuwing. D66 speelt daarmee mooi weer, de VVD heeft 
daarover concrete ideeën, bijvoorbeeld als het gaat om de 
bestuurlijke organisatie van Europa. Op milieugebied moeten 
meer meerderheidsbesluiten door de Raad van Ministers worden 
genomen, zodat er eindelijk is een keer iets kan worden 
gedaan. Effectief aan het schoonmaken van onze water, onze 
lucht en onze bodem ook over de grenzen heen. De hoofdlijnen 
van het macro-economisch beleid van onze lidstaten zullen 
gezamenlijke moeten worden vastgesteld. De gemeenschap moet 
vooralsnog niet verantwoordelijk worden voor de defensie. Maar 
in het verdrag, Verdrag van Rome, zouden we wel de 
mogelijkheid kunnen openen, in de toekomst EEG een rol in 
veiligheidgebied uit te breiden. Slagvaardiger kan de 
gemeenschap ook worden als het aantal leden van de europese 
commissie wordt teruggebracht. Zeventien dames en heren, die 
te weinig te doen hebben vormen geen goede garantie voor 
effectief bestuur. Kan best met wat minder toe. Tegelijkertijd 
zouden we de rol van de voorzitter van die commissie kunnen 
versterken door hem door het europees parlement door te laten 
kiezen en door hem zijn eigen ploeg voor een belangrijk deel 
zelf te laten samenstellen. Maar Europa moet ook democratiser 
worden, waar macht is vinden de liberalen moet controles 
bestaan. Nationale parlementen zouden zich intensiveren met 
EEG-beleid kunnen bezig houden. Commissies uit het Europees 
Parlement zouden nauwer met het nationale parlementaire 
commissies kunnen samenwerken. Waarom zou de vaste 
kamercommissie ook niet eens Europarlementariers uitnodigen op 
hun hoorzittingen, zoals in Engeland al jaren gebruikelijk is. 
Maar essentieel is der naast de vergroting van de bevoegdheden 
van het Europees Parlement, dat parlement moet mede 
zeggenschap krijgen over alle EEG-wetgeving over belangrijke 
handelsaceoorden en over de hoogte en samenstelling van de 
EEG-inkomsten. Als het Europees Parlement de europese wetten 
zou kunnen indienen en de hoogte van sommige belastingen zou 
kunnen mee bepalen zou onze kiezers veel meer bij hun europese 
democratie betrokken raken. Zware kost, zult u denken, dames 
en heren op onze nuchtere maag. Waarom ben ik op dat alles zo 
uitvoeriger in detail ingegaan. Omdat dit soort processen de 
komende jaren steeds meer zullen doorwerken in de binnenlandse 
politiek. Naar maten de rol van de gemeenschap in de wereld 
toeneemt. Wordt belangrijker hoe Den Haag denkt over de 
Nederlandse inbreng in de EEG. Naarmate de randvoorwaarden 
voor onze overheidsfinancien meer in Brussel worden bepaald. 
Zullen de meningsverschillen in onze binnenlandse politiek 
over die voorwaarden scherpen worden. Naarmate het Europees 
Parlement meer macht verwerft, ontstaan scoringskansen voor de 
partij met de beste de samenwerking tussen Nationale en 
Europese parlementsleden. Deze europariaansering van onze 



binnenlandse politiek zal leiden tot een politisering van de 
Europese politiek. In Engeland is dat proces al lang in volle 
gang, daar heb je labour dat in het lager huis,in engeland 
zelf nauwelijks voet aan de grond krijgt maar dat via 
Straatsburg en Brussel de conservatieven het leven zuur maakt. 
Donderdag nog met een motie in het Europees Parlement over de 
privatisering van de Britse Elektriciteitsindustrie en in ons 
eigen land hebben wij als VVD laten zien dat via actie in 
Straatsburg en Brussel het binnenlandsmediabeleid meer kan 
worden bij gestuurd dan binnen de grenzen van het 
regeeraccoord mogelijk was in kabinet en kamer. Op deze weg 
gaat VVD de komende jaren door. Bijvoorbeeld door het 
begratingsbeleid van PVDA en CDA aan de kaak te stellen. Wij 
hebben in verhouding tot Duitsland een vijf keer zo groot 
begratings tekort. Het kabinet leeft op de pof. Nederland 
leeft boven zijn stand, dat schaadt onze rol in Europa. Ten 
eerste omdat Nederland zo de vorming van een economische en 
monetaire unie bemoeilijkt. Ten tweede omdat zo onze btw niet 
kan worden verlaagt en dat is nodig met het oog op 1992. En 
ten derde omdat hoe meer Nederland en de andere westerse 
landen lenen op de kapitaalmarkt des te minder geld er over 
blijft voor Oost-Europa.Dit soort vervlechting, dames en 
heren, van binnenlands en europese politiek, zal geleidelijk 
ook doordringen in de media. Europees nieuws is nu nog 
nauwelijks geïntegreerd in de binnenlandse berichtgeving en al 
helemaal niet op de televisie. Hilversum heeft aan Brussel een 
broertje dood.Om Europees nieuws wordt niet geconcurreerd. Het 
aantal parlementaire journalisten met gedegen kennis van het 
europese spel is op de vingers van een hand te tellen. Nu 
Europa belangrijker wordt voor Nederland en Nederland dus voor 
Europa zal dit naar ik verwacht en hoop veranderen. Een 
journalist die zijn weg weet in Europa krijgt een voorsprong. 
Voorzitter, een voorbeeld van het in elkaar grijpen van 
binnenlandse en europese politiek, mag ik vandaag niet 
onbesproken laten. Overal in Europa neemt de intolerantie toe. 
In oost en west europa richt hij zich opnieuw tegen de joden. 
Van alle anti-semitische acties van de laatste tijd, wekt het 
onteren van joodse graven, bij mij de meeste weerzin. In 
Berlijn en Kapantra, in Clichy sur Bois, Gitanbourg en 
Orbourville. Het zijn aanslagen op de menselijke waardigheid. 
Wie de doden niet eert heeft ook geen respect voor de 
levenden. Schokkend is dat ook het bestaan van de gaskamers 
opnieuw in twijfel wordt getrokken, zelfs door politici zoals 
het Oostenrijkse parlementslid Helmutt Weiss, eind vorig jaar. 
Een meneer Weiss was toen Parlementslid voor een partij die 
wij kennen: de FPO. Dit slag lieden meneer de voorzitter hoort 
in onze liberale familie niet thuis.( applaus) De groeiende 
verkettering van minderheden beperkt zich niet tot joodse 
burgers. Van de engelsen is 65% tegen de toelating van 
Chinezen uit Hang Kong. 83% wil geen immigranten uit Pakistan, 
India of het Caribisch gebied. Zelfs tegen immigratie van 
Canadezen of Australiers heeft in Engeland nog meer dan de 
helft bezwaar. In Bulgarije worden Turken gediscrimineerd, in 
Hongarije zigeuners in Roemenië Hongaren. In ons land hebben 
zich vorige maand opnieuw partijen met een vunzige gedachten -
goed in tal van gemeenteraden genesteld. Ook op het niveau van 
de Europese gemeenschap moeten we oppassen, het risico bestaat 
dat we daar onbedoeld eerste en tweede rangs burgers krijgen, 



als het recht op verblijf en vestiging niet ook wordt 
toegekend aan mensen die legaal in de gemeenschap leven die 
zonder de nationaliteit te hebben van een van de lidstaten. 
Het Verdrag van Rome zal op dit punt moeten worden aangepast. 
De kwaliteit van een beschaving toont zich in de manier waarop 
ze met minderheden omgaat. De EG zal ook een veel actiever 
vluchtelingen beleid moeten voeren. Voor veel van de 15 
miljoen vluchtelingen in de wereld is hervestiging in hun 
regio ver te verkiezen boven vertrek naar Europa. De middelen 
van het hoger commissariaat van de vluchtelingen schieten 
echter schromelijk tekort, bijna 200 miljoen dollar alleen al 
dit jaar. Daar ligt een uitdaging, voorzitter, voor elk van 
onze landen. En dat brengt mij dan bij het Schengen-accoord; 
Ik heb er gemengde gevoelens over. Positief is dat het 
accoord helpt in de strijd tegen de grensoverschrijdende 
misdaad. Politie en Justitie zullen internationaal beter 
kunnen samenwerken zoals wij als VVD al jaren hebben bepleit. 
Goed is ook dat vluchtelingen tussen de Schengen-landen niet 
meer van het kastje naar muur kunnen worden gestuurd en dat 
asielzoekers die in het ene land zijn afgewezen niet langer 
hun geluk in de vier andere landen kunnen beproeven en zo toch 
jaren in Europa kunnen blijven. Maar wat voor ons als 
Liberalen fundamenteel is: waarborgen voor rechtsbescherming 
en voor democratische controle, op die punten schiet het 
accoord tekort. Nationale parlementen hebben op Sjengen 
onvoldoende, en het Europees Parlement zelfs in het geheel 
geen invloed gehad. Het is ouderwets achterkamertjes werk 
geweest. En ook is er geen rol voorzien voor het Europese Hof 
van Justitie, als hoeder van mensenrechten en 
rechtsbeginselen. dat zijn ernstige tekortkomingen die bij de 
op handen zijnde wijziging van het Verdrag van Rome moeten 
worden teniet gedaan. Het zou goed zijn als ons land en de 
andere Schengen-partners zich tot zulke stappen bereid zouden 
verklaren. Meneer de voorzitter, onze samenleving verandert. 
Ik heb hier stil gestaan bij maar een van die veranderingen:de 
vervlechting van binnenlandse en europese politiek. Politieke 
partijen als de VVD moeten op die veranderingen inspelen. Die 
idealen van gisteren passen niet naadloos op de maatschappij 
van morgen,ze moeten worden gepast en gemeten, bijgeslepen 
zodat ze houvast blijven bieden op de samenleving. Kiezers 
lopen warm voor een partij die op grond van haar idealen 
oplossingen aandraagt voor hun problemen. praktisch, concreet 
zoals de tweede kamerfractie onder haar vorige en huidige 
fractievoorzitter doet. kiezers lopen niet warm voor een 
partij omdat die vogelnestjes maakt aan de ideologische 
rekstok. De VVD moet zich niet verliezen in een steriele 
links-rechts discussie. Wie schaak speelt met zichzelf 
verliest altijd. Nederlanders zijn mensen met twee benen op de 
grond. Natuurlijk geven ze bij verkiezingen mede een oordeel 
over de mensen die de boodschap van een politieke partij 
bijvoorbeeld in een tweede kamer verwoorden. Maar ze kijken 
allereerst naar die boodschap zelf. En wij zullen ons als 
partij met die boodschap intensiever moeten bezig houden. 
Voorzitter, de uitstraling van de VVD hangt af van drie 
factoren, de uitstraling van de VVD hangt af in de eerste 
plaats van de presentatie van bewindslieden maar vooral ook 
tweede kamerfractie en haar voorzitter maar de uitstraling 
hangt ook af van de partij zelf en de manier waarop wij met 



elkaar omgaan. Mijnheer de voorzitter er is iets grondig mis 
met de manier waarop wij met elkaar omgaan de VVD was een 
partij waar mensen wat voor elkaar wat over hadden waar 
oprechtheid heerste en loyaliteit was en waar vertrouwen 
bestond in elkaar op dit moment heerst er wantrouwen en 
wantrouwen is een hardnekkig kruid plant het en het zaait zich 
uit. Mijnheer de voorzitter de huisstijl van de VVD is iets 
dat niet wordt bepaald door de Tweede-kamerfractie, de 
Eurofractie, de Eerste-Kamerfractie alleen, de huisstijl van 
een partij is wat wij met elkaar doen applaus. Laten we 
ophouden met het zoeken van zondebokken laten wij zelf bij 
ons zelf te raden gaan over de wijze waarop wij als liberalen 
in deze samenleving onze taak verstaan. Het gaat niet om 
mannetjes dames en heren en wie denkt dat door de verandering 
van fractievoorzitter de VVD uit de problemen is heeft het 
mis. De VVD zal in de ogen van de kiezers pas uit de problemen 
zijn als ze die kiezers weer hoop biedt, perspectief biedt, 
toekomst biedt idealen aanreikt ideeën aanreikt en visie toont 
applaus. Dames en heren Vrijheid en Democratie spreken 
niet vanzelf ze moeten telkens opnieuw bevochten worden in 
Nederland en er buiten. In de haagse politiek en in dat deel 
van de binnenlandse politiek dat in Brussel en in Straatsburg 
wordt bepaald. Vandaag en morgen. Daarmee moeten wij ons dus 
bezighouden, met de inhoud van de politiek, met wat wij 
vinden; bijvoorbeeld:van de volksgezondheid, nu de medische 
wetenschap de grenzen van leven en dood steeds verder laat 
verschuiven. Wat is de taak van de wetgever? wat is het ons 
waard als samenleving? menswaardig leven ook financieel 
mogelijk te maken. Wat zijn de grenzen waarbinnen onze 
economie en ons vervoer zich moeten bewegen om een menswaardig 
milieu in deze wereld mogelijk te houden ? Dat dames en heren, 
zijn de vragen waarop de VVD een antwoord moet geven. Wij 
moeten in dit land opnieuw voorop gaan lopen. Wij moeten 
leiderschap laten zien, ook waar het om gaat om vervlechting 
van binnenlandse en europese politiek. Leiderschap wil zeggen: 
verantwoordelijkheidsgevoel van politici en partij. 
Vernieuwingsgezindheid van politici en partij. Daadkracht van 
politici en partij. Ik heb er vertrouwen in dat wij daarin 
zullen slagen, en dat straks dan opnieuw dat moment komt dat 
de kiezer zal zeggen: ja, natuurlijk VVD (applaus). 

Ginjaar: Dank u wel meneer de Vries, voor een voortreffelijk 
betoog, waarin u toch heel duidelijk aangeeft waar het omgaat, 
feitelijk in binnen- en buitenland maar ook voor zover het 
betreft het functioneren van de partij, wat willen wij, wat 
hebben wij de kiezers te bieden. Ik denk dat u met name in uw 
laatste woorden heel duidelijk heeft aangegeven waar de partij 
heen moet en wat we met de partij moeten doen. Ik ben ervan 
overtuigd overigens dat dat ons echt wel zal lukken dat voor 
elkaar te krijgen. Nogmaals hartelijk dank voor uw betoog. 

Dames en heren, het hoofdbestuur is tegenwoordig bijna steeds 
in de positie dat het de tweede dag een probleem met u moet 
bespreken. En dat is ook dit keer weer het geval. Als wij 
namelijk kijken naar de agenda naar datgene wat wij allemaal 
nog te doen hebben dan kan het niet anders dan dat er een 
tijdsdruk gaat ontstaan. Wij hebben daar eens goed over 
nagedacht en onze conclusie kan geen andere zijn dan dat het 



niet verstandig is om vandaag nog te behandelen de 
reglementswijzigingen inzake partijraad en kandidaatstelling 
voor de Tweede Kamer. Dat halen we gewoon niet. Wij moeten 
rond 16.00 uur de zaal uit zijn. En ik denk beide onderwerpen 
toch onderwerpen zijn die ruime belangstelling genieten en ook 
zorgvuldige behandeling zodat wij aan u voorstellen om die 
twee onderwerpen niet vandaag te behandelen. Dan is vervolgens 
de vraag aan de orde wanneer het wel zou moeten. We hebben 
naar de agenda gekeken en onze conclusie is dat het niet wel 
mogelijk is i.v.m. alle mogelijke agendaproblemen om dat nog 
voor de zomervakantie te doen. En dat betekent dat wij u 
voorstellen dat begin september te doen. Op een speciale 
vergadering begin september in het midden van het land waar we 
dan een hele dag uittrekken om uitsluitend te praten over de 
reglementen, partijraad en de kandidaatstelling Tweede Kamer. 
Hoe denkt u daarover, op een zaterdag? 
Applaus 
Goed ik neem aan dat dit applaus betekent dat u akkoord kunt 
gaan met dit voorstel van het hoofdbestuur. We zullen nog 
nader laten weten op welke dag het is, maar u moet rekenen 
toch op begin september voordat alle parlementaire zaken weer 
gaan beginnen. 
Een tweede punt wat ik aan u moet meedelen is dat ik zoals het 
er nu naar uitziet aan het begin van de middag weer aan u kan 
voorstellen om te beginnen om nog eens te praten over de 
moties 4, 5 en 6 bij het Verenigingsplan die ertoe strekken 
dat er een commissie komt die nog eens wat zou bemoeien met 
inhoudelijke zaken. Kortom het betoog van de heer Steinz 
verder uitgewerkt. Ik denk dat overleg, wat ook nog vanmorgen 
zal plaatsvinden, om 14.00 uur zover is gevorderd dat van de 
zijde van het hoofdbestuur u nadere voorstellen kunnen worden 
gedaan. Dan deel ik u mede dat de voorzitter van de JOVD u om 
11.45 uur zal toespreken en tenslotte kan ik u meedelen dat 
vanaf 12.00 uur er gelegenheid bestaat om vragen te stellen 
aan de Tweede-Kamerfractie inzake het door de Tweede
Kamerfractie gevoerde beleid. Het is de bedoeling van de heer 
Bolkestein dat hij niet alleen aan het woord is maar hij stelt 
het op prijs zoveel mogelijk andere leden van de fractie aan 
het woord te laten. En de beantwoording daarvan gaat dus 
plaatsvinden in de middag. Hoe laat kan ik u nog niet precies 
zeggen maar in elk geval in de middag. Dan moet ik u nog even 
een mededeling doen er zijn i.v.m. het feit dat wij nog maar 
drie leden in het Europese Parlement hebben en het die leden 
in het parlement niet mogelijk is voortdurend, zoals vroeger, 
alle mogelijke kamercentralevergadering en andere 
vergaderingen bij te wonen contactpersonen zijn aangewezen die 
het contact met de mini-fractie moet handhaven. Er is nu op 
dit moment een bijeenkomst van die contactpersonen om 10.00 
uur in zaal 6. Mochten er nog contactpersonen hier in de zaal 
zitten dan wil ik u verzoeken om zich naar zaal 6 te begeven 
waar die bijeenkomst is. 
Dan, dames en heren, resten ons nog van gisteren de 
behandeling inzake de contributie nog een aantal moties die 
behoren bij punt a van de contributie-voorstellen. Dat betreft 
de moties 28, 30, 29 en 32. 

Mijnheer de voorzitter voordat u met de behandeling van die 
moties begint zoudt u ons de uitslag kunnen mededelen van de 



voor en tegen van de contributie van gisteren. Dat heeft u dus 
niet gedaan en dat willen wij graag even weten? 
We hebben gisteren gestemd voor of tegen contributieverhoging. 
En het werd dus voor verhoging maar het stemmenaantal •••••• 

Ginjaar: u wilt de stemmenaantallen weten? 

Graag. 

Ginjaar: Oh. oh .oh. oh. Waar haal ik die zo snel vandaag. 

Is dat moeilijk? Ik dacht bij de secretaris. Of een notulist. 

Ginjaar: Kunnen wij daarover beschikken op dit moment. De heer 
Van den Berg. 

Van den Berg: Ik wil wel een poging wagen. Het staat allemaal 
op de band dus daar zal wel iets genoemd zijn. Maar het is 
veel handiger als de voorzitter van het stembureau misschien 
weet wat hij heeft medegedeeld over de uitslag van gisteren, 
van die contributieverhoging, gistermiddag. Het is in ieder 
geval aangenomen. 
Wie hadden we als voorzitter van het stembureau? Mijnheer 
Mantel. Is mijnheer Mantel is de zaal? 
We gaan ons best doen en hopelijk dat we het kunnen vinden. 

Ginjaar: Dank u wel. 
Dames en heren er liggen dus nog een aantal moties, zoals ik 
zei, dat betreft in de eerste plaat moties 28 in die zin dat 
de motie zegt dat er kan worden ingestemd met een 
contributieverhoging maar dat er ook een aantal voorwaarden 
worden gesteld met betrekking tot de inzichtelijkheid en de 
verwijzing van de verdeling van middelen. Nou die wijziging 
van de verdeling van middelen komt aanstonds bij punt b. van 
dit agendapunt nog uitvoering aan de orde. Ik zou u willen 
voorstellen deze motie, of dit amendement van de agenda te 
voeren en verder te kijken naar de feitelijke voorstellen over 
wijziging van de middelen. Kan de afdeling De Bilt daarmee 
akkoord gaan? Ja u knikt ja. Goed dan is dat aldus geregeld. 
Dan hebben wij de motie 29 m.b.t. contributie die door 
studenten zouden moeten worden betaald. Mijnheer Ressenaar u 
nog een toelichting of een advies ontraden? 

Ressenaar: Ja voorzitter wij hebben gisteren het besluit 
genomen om de verhoging van de contributie ook voor de diverse 
categorieën. En dat betreft dus ook de jongeren. Ik heb er wel 
nadrukkelijk bij gezegd dat degene die betalingsproblemen 
zouden kunnen hebben, die minder draagkrachtig zijn, toch 
nadrukkelijk dan in het verleden het geval is geweest erop 
moeten kunnen wijzen dat er ontheffingen mogelijk zijn, dat is 
het afgelopen jaar ook zeker gebeurd. En dat lijkt mij een 
betere methode dan tot een generieke verlaging over te gaan. 
Overigens is met het besluit om de contributieverhoging te 
nemen gisteren, en dat is per categorie vastgesteld, hier 
inmiddels al een besluit over genomen over deze categorie. Ik 
denk dat ons niks anders rest dan het zo te doen. 

Voorzitter mag ik hier uit afleiden dat het voor studenten die 



deze ontheffing aanvragen automatisch ook deze ontheffing 
wordt verleent? 

Ressenaar: als de gebruikelijke procedure wordt gevolg 
hiervoor dan zullen wij dat met souplesse hanteren als u dat 
bedoeld. 

Mag ik u dan verzoeken om in de toelichting bij de contributie 
de bescheiden ook deze groep studenten als zodanig te benoemen 
er worden nu al enige groepen benoemd, er staat mij niet 
precies bij welke, maar ik denk dat ook studenten een 
herkenbare groep is zodat niet degene die wel een verzoek doen 
om ontheffing met een zelfde budget een contributieverlaging 
krijgt en een ander die toevallig niet op de hoogte is van 
deze mogelijkheid de contributieverlaging niet krijgt. 

Ressenaar: ik ben graag bereid omdat nog duidelijker aan te 
geven dat die mogelijkheid bestaat we hebben dat nu meermalen 
in deze algemene vergadering besproken maar ik kan mij 
voorstellen dat niet tot iedereen doordringt buiten deze zaal. 
Prima maar dat is dan niet alleen voor deze groep want de 
ontheffingsmogelijkheid bestaat natuurlijk ook voor anderen 
die kan ook voor ouderen gelden. We maken ons niet alleen druk 
over studenten. 

Nee maar zou u voor alle duidelijkheid ook voor deze groep in 
de toelichting willen vermelden. 

Ressenaar: Akkoord. Geen probleem, geen probleem. 

Ginjaar: Dan neem ik aan dat de afdeling Helmond zijn motie 
intrekt? Dan hebben we nog en motie van de afdeling Capelle 
a/d IJssel. Ik stel u voor deze motie te betrekken bij 
onderdeel b. van dit agendapunt en tenslotte hebben we de 
motie van Den Helder, oh nee het is afgehandeld. 
Dan kunnen we nu over gaan tot behandeling van punt b. 

Meijer: Voorzitter 31 is nog niet helemaal afgehandeld. 

Ginjaar: is 31 nog niet afgehandeld? 

Meijer: Nee, wij hebben gisteren namelijk wel besloten om de 
contributie te verhogen maar we hebben nog niet besloten per 
wanneer. De motie 31 Den Helder vraag de mogelijk te openen om 
een onderzoek te doen naar de gewenste frequentie van Vrijheid 
en Democratie. Gelet op onze discussies van gisteren denk ik 
dat ik vanachter de tafel vrij snel de toezegging kan krijgen 
dat het onderzoek op een of andere manier zal gebeuren al was 
het maar in het kader van commercieel uitgeven van VenD. Zo 
die toezegging komt ben ik graag bereid de motie in te 
trekken. 

Ginjaar: de heer Ressenaar. 

Ressenaar: ik kan daar heel kort in ZlJn, voorzitter. Wij zijn 
bereid dat te onderzoeken, dat is gisteren al toegezegd. En ik 
kan dat nu alleen maar herhalen. 



Ginjaar: dat betekent dat de afdeling Den Helder de motie kan 
intrekken. 
Dan hebben we nu onderdeel b. van dit agendapunt. 

Voorzitter we hebben ook nog een amendement 32 van de afdeling 
Den Haag. 

Ginjaar: daar komen we nu aan toe mevrouw Bruggeman. 

Ja maar ik wilde even vragen. Is het niet zo dat we gisteren 
gestemd hebben tegen het niet verhogen van de contributie. Ik 
bedoel het is een beetje formeel misschien maar ik wilde even 
weten want het was gisteren op het laatste moment zo'n haast 
wetje gedoe. Wat was de inzet? We hebben in ieder geval 
afgesproken om wel de mogelijkheid tot contributieverhoging 
over te laten he? 

Ginjaar: we hebben afgesproken dat de contributie verhoogt 
wordt en we gaan nu over tot de verdeling. 

Bruggeman: welke vorm? 

Ginjaar: Ja. 
Goed. Bij dit agendapunt, dames en heren, z~Jn er heel erg 
veel amendementen ingediend die allemaal betrekking hebben op 
die verdeling van die contributie. Het gaat daarbij vaak om 
slechts geringe verschillen voor verschillende categorieën. 
Zodat een consistente benadering niet zo mogelijk is maar 
misschien wil de heer Ressenaar alvorens we tot behandeling 
over gaan, en wij zouden willen voorstellen per amendement te 
stemmen, wil de heer Ressenaar nog een toelichting geven of 
een standpunt van het hoofdbestuur. 

Ressenaar: dat wil ik graag doen voorzitter. Temeer omdat niet 
iedereen de discussie van gistermiddag heeft meegemaakt 
hierover. Wij hebben gister uiteindelijk besloten om tot de 
contributieverhoging over te gaan en daar waren twee 
argumenten voor die wil ik nog even herhalen. Een daarvan, een 
heel belangrijk argument, het nog steeds bestaande 
financieringstekort van ruim 6 ton wat wij hebben opgelopen en 
wat wij moeten inlopen en wat in de komende jaren slechts met 
1 ton per jaar kan worden ingelopen met ongewijzigd beleid. En 
dat betekent dat wij pas in 1995 van het financieringstekort 
af zijn wat wij de afgelopen jaren hebben opgelopen. Dat is 
natuurlijk een hele slechte zaak want daar wijken wij mee af 
van een meerjarenplanning waar wij vorig jaar toe hebben 
besloten bij de sanering van de partijfinancien. Vervolgens is 
het zo dat gisteren bij de behandeling van het Verenigingsplan 
een aantal moties en amendementen zijn aangenomen waarbij de 
kosten die door het hoofdbestuur moet worden betaald voor de 
uitvoering van het Verenigingsplan worden verhoogd. Daar 
worden meer bijdragen van gevraagd. Ik hoef niet al die moties 
en amendementen te herhalen maar het komt erop neer dat het 
ons toch zeker een paar ton gaat kosten als hoofdbestuur om 
die zaken uit te voeren. Dat betekent dat de verdeelsleutel 
zoals die nu in het voorstel op tafel ligt, dat is in wezen 
dezelfde die nu al bestaat alleen is het wat vereenvoudigd in 
de systematiek, dat de bedragen die er uit voortvloeien als 



inkomsten voor het hoofdbestuur dat wij die heel hard nodig 
hebben voor beide doeleinden die ik u net genoemd heb. Het zal 
een moeilijke zaak worden het zal ook vrij inconsequent worden 
om die verdeelsleutel nu te gaan veranderen. Desalniettemin is 
hier gisteren naar voren gebracht dat een aantal afdelingen en 
kamercentrales ook financiële problemen hebben. En heb ik 
toegezegd, in die discussie, om dat in het komende jaar 
intensief te bespreken en niet alleen met de penningmeesters 
van de kamercentrales maar ook met de penningmeesters van de 
afdelingsbesturen. We hopen die in ieder geval te kunnen 
spreken bij de ronde die we weer gaan maken langs de 
kamercentrales. Dan kunnen die bekende discussies wellicht met 
die betreffende functionarissen gaan organiseren. En volgend 
jaar met een voorstel te komen, en dan een onderbouwd 
voorstel, om wellicht tot een aanpassing van de verdeel
sleutel te komen. Derhalve adviseert het hoofdbestuur u nu om 
de voorgestelde verdeelsleutel die in wezen geen wijziging in 
houdt om die nu zo te laten en die dus te handhaven. En 
adviseer ik u om de amendementen die er toe strekken om daar 
van af te wijken om die ••••• ja ik zou graag willen vragen of 
die zouden kunnen worden ingetrokken gezien de toezegging die 
ik u namens het hoofdbestuur doe. In ieder geval zouden wij ze 
willen afraden als ze wel in stemming worden gebracht. 

Ginjaar: Dank u wel mijnheer Ressenaar. Wie van de 
afgevaardigden zou over het hele complex van de amendementen 
willen spreken. Mevrouw Bruggeman. 

Bruggeman: voorzitter en mijnheer de penningmeester het 
probleem is natuurlijk met deze contributieverhoging, en 
daarom heeft Den Haag ook geprobeerd een creatief amendement 
te bedenken bij die contributieverhoging, dat aan de ene kant 
het de partij niet goed gaat, niet qua uitstraling en niet qua 
ledental en niet qua kiezerstal. En het is dus voor ons was 
het dus een punt dat als de contributie omhoog gaat met een 
echt duidelijk zichtbaar getal dat dat misschien ook weer 
ledenverlies zal geven en dat levert de Koninginnegracht ook 
weer niks op. We wilde dus een kleine contributieverhoging en 
tevens dan de zekerheid dat daar de afdelingen van kunnen 
profiteren. Nu heeft de heer Reasenaar gisteren wel de 
toezegging gedaan dat hij daarover wil praten met de 
penningmeesters maar die toezegging was niet gedaan toen we 
dit amendement in diende, en bovendien geeft dit amendement 
zekerheid, het geeft maar een kleine verhoging, het geeft de 
afdelingen zekerheid dat ze iets krijgen en wat ze krijgen. De 
vorige contributieverhoging is geheel en al naar de 
Koninginnegracht gegaan. Dus wij vinden eigenlijk redelijk dat 
wij zeker zullen zijn van enige extra gelden en dat die 
verdeelsleutel vastligt en daarom hebben wij dit amendement 
ingediend. En dan wil ik nog een tweede opmerking maken de 
mineur van de discussie gister over het Verenigingsplan is 
toch wel geweest dat het moet gaan om de mentaliteit van het 
hoofdbestuur naar de leden en van de leden van het 
hoofdbestuur dat daar verandering in moet worden gebracht en 
dat dat niet altijd met geld moet. Ik heb zelfs herhaalde 
malen horen zeggen het moet niet met geld en het moet niet 
meer geld kosten. het gaat erom dat men open staat voor elkaar 
dat communicatie niet verstopt is dat is een kwestie van 



mentaliteit en niet van geld. En ik vind dus het argument om 
te zeggen wij hebben meer geld nodig voor het Verenigingsplan 
dan vind ik eigenlijk geen goed argument. Want het wordt het 
weer op het geld gegooid als het mislukt. Ja we hadden niet 
genoeg geld. En dat is de toelichting die voornamelijk werd 
gegeven bij de contributieverhoging nu heeft de heer Ressenaar 
gister heel duidelijk uitgelegd dat er ook nog andere zaken 
zijn. Hardere zaken dan het Verenigingsplan wat geld moet 
kosten. Als hij dus zegt we hebben een structureel tekort en 
dat moet we inlopen dan staan we voor het dilemma wat gebeurt 
er: we verhogen de contributie en verliezen leden en we lopen 
dat dus toch niet in; we verhogen de contributie met een heel 
klein beetje de afdelingen hebben dan misschien dan wat meer 
ruimte, wat meer lucht om wat uitstraling te geven en iets aan 
activiteiten te ontplooien om leden te winnen. Dat is de 
gedachte van de kamercentrale Den Haag en ik zou graag als ik 
het zo toelicht zou ik graag van de penningmeester willen 
horen of hij er dan nog zo'n groot bezwaar tegen heeft. 

Ginjaar: Zijn er anderen. De heer Vos. 

Vos afdeling Middelburg. In het verlengde van het eerste 
gedeelte van wat mevrouw Bruggeman zojuist zei. Het is een 
beetje zuur als je ziet hoe er in de percentages is afgrond. 
Zuur voor afdelingen dan vooral. Alle percentages die 
betrekking hebben op de verdeelsleutel voor hoofdbestuur, 
ondercentrales en kamercentrales zijn omhoog afgerond, 
overigens zonder dat daar verder aanmerkingen op te maken 
zouden zijn, maar voor afdelingen zijn ze niet alleen omlaag 
afgerond het percentage van 23,2 wordt niet omlaag afgerond 
naar 23 maar er gaat zelfs nog een procent af omdat het totaal 
op 100 uit moet komen. Wij hebben ons afgevraagd waarom bij de 
afdelingen die extra druk omlaag op dat percentage moet worden 
aangebracht. Dat hebben we gedaan om twee redenen. Mevrouw 
Bruggeman zei het ook al de vorige contributieverhoging van f 
75,- naar f 100,- is volledig ten goede gekomen aan wat zij 
noemde de Koninginnegracht, aan de centrale partijkas. Daar 
was niets voor de afdelingen bij. Waarom dan nu niet de 
afronding voor het hoofdbestuur naar beneden zodat de 
afdelingen wat meer kunnen krijgen. Daar komt nog een tweede 
punt bij. Het is voor veel VVD'ers een goed gebruik om bij hun 
contributie wat extra bij te dragen dat komt altijd aan 
afdelingen ten goede. Maar het is ook bekend dat juist na 
contributieverhoging de VVD'ers die wat extra's geven voor 
afdelingen ineens een daling vertoont, naderhand trekt dat 
misschien wel weer bij, maar in het begin betekent dat meteen 
een extra inkomsten vermindering voor de afdelingen. En ook om 
die reden dachten wij dat er geen enkel motief is te bedenken 
om het percentage van afdelingen omlaag af te ronden, wat zeg 
ik zelfs nog een extra procent naar beneden te brengen, 
vandaar het amendement dat u onder nr. 36 van een aantal 
Zeeuwse afdelingen hebt gevonden en wat dan misschien in geld 
uitgedrukt iets anders uitkomt dan sommige andere amendementen 
maar op zichzelf de zelfde teneur vertoont. 

Ginjaar: Dank u wel. Zijn er nog meer? 

Voorzitter op het balkon. Postmus afdeling Capelle a/d IJssel. 



Ik constateer, voorzitter, een kleine dispretantie. De 
penningmeester stelt voor om in ieder geval voor 1991 dezelfde 
contributieverdeling te handhaven als voor 1990 dat zou op 
zich denk ik inhouden dat er geen wijzigingsvoorstel zou 
hoeven te komen over de verdeling van de contributie. En als 
ik naar het voorstel zelf kijk die f 15,- gaat 2/3 naar het 
hoofdbestuur. Als ik goed geluisterd heb gister naar de 
cijfers die de penningmeester heeft verstrekt over de 
verdeling van het extra beschikbaar komende bedrag kom ik op 
een andere verdeling uit dan komt namelijk op de verdeling uit 
die voor 1990 geldt. Daarom mij vraag stelt het hoofdbestuur 
nu voor om de contributieverdeling te wijzigen in 1991 of 
stelt u voor om het nu niet te wijzigen en overleg met kc
penningmeesters, afdelingspenningmeesters en andere betrokkene 
te komen tot een gewijzigde verdeling eventueel voor 1992. 

Ginjaar: Dank u wel. Zijn er nog meerdere. 

Voorzitter het balkon. Van der Laag afdeling Zwartsluis. Het 
lijkt mij dat met betrekking tot de voorstellen tot verhoging 
en verdeling van de contributie niet sprake is van een duivels 
scenario maar van een duivels dilemma. Ik moet er even op 
wijzen dat wij gisteren bij de behandeling van de jaarrekening 
een aantal opmerkingen hebben gehad van de kascommissie over 
o.a. wat onderhoudswerk aan de Koninginnegracht. Ook dat kost 
geld. Wij hebben discussie over en we gaan onderzoek plegen 
naar Vrijheid en Democratie. Er zijn nog een aantal andere 
wensen vanuit de partij toch richting hoofdbestuur en 
Koninginnegracht. O.a. ook is genoemd de bereikbaarheid van de 
Koninginnegracht. Waarschijnlijk een gebrek aan menskracht als 
mensen naar Den Haag bellen dat zo niet meteen antwoord kunnen 
krijgen. Ik denk dat dat allemaal elementen zijn waar we bij 
het spreken over de hoogte en verdeling van de contributie 
ernstig rekening mee moeten houden. Een ander aspect is de 
financiële positie van afdelingen. Het zal ongetwijfeld zo 
zijn dat er afdelingen zijn die financiële problemen hebben. 
Ik denk echter in de afweging dat we ons ook moeten bedenken 
dat er misschien voor afdelingen sneller mogelijkheden zijn om 
naast de contributie op lokaal niveau wat giften e.d. binnen 
te krijgen. En ik denk dat dat op landelijk niveau een stuk 
moeilijker zal zijn. Ik denk ook dat misschien op andere 
manieren op afdelingsniveau nog zaken te regelen zijn. Een 
punt wat genoemd kan worden: extra inkomsten b.v. uit een wat 
andere opzet van Vrijheid en Democratie. Ik denk dat wij niet 
de illusie moeten hebben dat wij uit dat soort zaken meer 
inkomsten zullen krijgen. Afrondend, ik zou gewoon willen 
voorstellen de voorstellen van het hoofdbestuur c.q. de 
penningmeester te aanvaarden. Dank u. 

Ginjaar: Dank u. 

Mijn naam is Hoes van de afdeling Den Bosch. U heeft mooi 
gespecificeerd bij uw voorstellen dat u ongeveer drie ton wil 
gebruiken voor de opvoering van de frequentie van Vrijheid en 
Democratie. Daar hebben we gisteren ook al lang bij stil 
gestaan, ook vandaag hebben wij daar bij stil gestaan. Ook al 
die kosten die dan voortvloeien uit het Verenigingsplan 
daarvan vraag ik mij af hoe worden die precies verdeeld wij 



kunnen dat heel moeilijk zien op dit moment waar bepaalde 
kosten gaan liggen, hoe hoog die kosten gaan liggen. 



band 14 1 

uitstellen tot de volgende vergadering. 

Ginjaar: wie nog meer? Niemand. Mijnheer Ressenaar. 

Ressenaar: Ja mijnheer de voorzitter dan allereerst mevr. 
Bruggeman kc. Den Haag. De keuze tussen een kleine of een 
grote contributieverhoging is dus niet meer aan de orde. Dus 
daarover hoeven we dan niet langer te debatteren. We hebben 
gisteren besloten tot een contributieverhoging in de orde van 
grootte van 15%. En voor de gemiddelde leden van 27 tot 65 
jaar van f 100,- naar f 115,-. We hebben uitvoerig gesproken 
over de mogelijkheid dat dat wellicht leden zou kunnen 
afschrikken. Ik heb u als mening van het hoofdbestuur gegeven 
dat ons uit de feiten is gebleken dat dat niet het geval is 
gebleken bij de vorige contributieverhoging. We hebben daar 
dat effect absoluut niet kunnen waarnemen. En mede op grond 
van die discussie is besloten om die contributieverhoging in 
die orde van grootte te doen. Dus het voorstel van de afdeling 
Den Haag om met een kleiner bedrag de contributie te verhogen 
is nu niet meer aan de orde; dat punt is gepasseerd. 

Mijnheer de voorzitter mag ik even onderbreken volgens mij 
hebben we gisteren alleen maar besloten om tot 
contributieverhoging over te gaan; maar de precieze vorm 
daarvan komt nu nog aan de orde. Anders heeft deze hele 
discussie geen zin. 

Ressenaar: Nee, nee, nee ik wil u dat graag nog even 
toelichten. We hebben besloten om de contributie voor de 
diverse leeftijdsgroepen vast te stellen gisteren. Dat hebben 
we gedaan. En het enige wat nu nog aan de orde is, is het 
vaststellen van de verdeelsleutel en dat is de verdeling van 
het bedrag wat uit die contributie binnen komt over het 
hoofdbestuur, kamercentrales en ondercentrales. Dat is nu het 
geval. 

Bruggeman: het spijt mij zeer maar we hebben gestemd over wel 
of niet contributieverhoging. We hebben niet gestemd over de 
vorm. 

Ressenaar: u heeft gestemd over punt 4a. Het hoofdbestuur 
stelt voor tot verhoging van de verschuldigde contributie
bedragen over te gaan de ondervolgende verhoging geldt voor 
alle contributie categorieën en dan komen we op al die 
bedragen die ik u hebt genoemd. Dus die verhoging die staat 
vast. 

Bruggeman: Nee. Gisteren was het een snelle samenvatting van 
waar stemmen we nu gauw even over. En dat was volgens mij, ik 
geloof over motie 24 maar ik weet het nummer niet uit mijn 
hoofd. Maar het was een samenvatting van de vergadervoorzitter 
daar stemmen we over. Het was niet het volledige voorstel van 
de penningmeester. 

Ginjaar: mag ik even onderbreken. Ik denk toch dat u niet 
helemaal gelijk heb. Er lag een voorstel om tot 



band 14 2 

contributieverhoging over te gaan tot een zeker bedrag. Dat 
was het voorstel van het hb. Aan de orde waren amendementen om 
niet tot contributieverhoging over te gaan. Die amendementen 
zijn afgewezen dat betekent dat het voorstel van het hb dus 
door is gegaan. 

Mijnheer de voorzitter met uw welnemen, op het balkon, Woltmar 
(?) afdeling Haarlem, ik moet mij aansluiten bij het betoog 
van die mevrouw daar beneden. Wij hebben gisteren alleen 
gesproken en gestemd over de intentie van de moties namelijk 
om niet tot contributieverhoging over te gaan. De intentie van 
die moties is toen afgewezen wat inhoud dat wij inderdaad tot 
contributieverhoging zouden overgaan. Daarbij is expliciet 
door u gezegd dat het over de intentie van die moties ging wat 
inhoud dat over de vorm nog geen besluit is genomen. 

Ginjaar: inderdaad over de vorm waarin die contributie 
verdeeld zou worden daar staat onder punt b. van dat 
betreffende agendapunt. Daar praten we nu over. 

Bruggeman: Nee voorzitter het spijt mij vreselijk maar zo was 
het niet. We hebben gestemd over de bundel moties die tegen 
contributieverhoging waren en nu praten we over de bundel 
moties die het hebben over de contributieverhoging in welke 
vorm. 

Ginjaar: Ja daar praten we nu over. Dat klopt. 

Mijnheer de voorzitter bij mij weten is er gisteren een motie 
behandeld die voorstelde om niet tot een contributieverhoging 
over te gaan. Die motie heeft het niet gehaald er liggen nog 
een aantal moties om wel tot contributieverhoging over te gaan 
met een bepaalde verdeelsleutel. Die moties liggen nog op 
tafel. 

Ginjaar: die moties zijn nu aan de orde. 

En er lig nog een motie van Den Haag om tot een kleine 
contributieverhoging over te gaan en die ligt ook nog ter 
tafel. En dat is de motie waar mevrouw Bruggeman het over 
heeft. 

Bruggeman: ja en ik hoor de penningmeester zeggen dat daar 
eigenlijk niet over gepraat kan worden terwijl hij in het 
begin er wel over heeft gepraat. Dit is vreemd en ik zou 
zeggen laten we nu maar gewoon wat de meerderheid van de zaal 
opmerkt volgen we hebben gisteren echt gestemd tegen 
contributieverhoging en daar heeft de zaal van gezegd: nee 
daar zijn we niet voor. Dus nu moeten we de andere, die andere 
hoeveelheid voorstellen die moeten we nu gewoon behandelen. 

Mijnheer de voorzitter. Broekhuis Den Helder. De afdeling Den 
Helder is het helemaal eens met het standpunt van mevrouw 
Bruggeman zojuist verwoord. 

Ginjaar: ik stel u voor dames en heren om er vanuit te gaan, 
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toch, dat in elk geval, zo heeft het hoofdbestuur het 
begrepen, dat de contributieverhoging zoals die is voorgesteld 
onder punt a dat die aanvaard is en dat we dus nu verder 
praten over de moties 33 en volgende. Mijnheer De Haze 
Winkelman. 

Voorzitter daarom heeft mevrouw Bruggeman vlak voordat u 
concludeerde dat we punt a zouden gaan verlaten gezegd er ligt 
nog een punt 32 en toen heeft u gezegd: ja maar daar komen we 
ook niet aan toe. 

Ginjaar: Nou begrijp ik uw bedoeling. Dan begrijp ik dat de 
afdeling Den Haag graag heeft dat eerst motie 32 in stemming 
wordt gebracht. Nou dan moeten we dat doen. Ik denk dat dat 
een logisch gevolg is. 

Bruggeman: voorzitter u gaat weer veel te ver. Ik heb gezegd, 
ik heb uitgelegd waarom we hem hebben ingediend. En ik heb 
gevraagd aan de penningmeester toen u mij dus de kans gaf om 
er over te praten en ik heb gevraagd aan de penningmeester hoe 
hij dat vond. Want het dilemma, wat dus in de zaal ook 
duidelijk blijkt, is meer geld uitgeven, meer contributie
verhoging misschien meer ledenverlies misschien juist weer 
meer geld tekort. Dus ik heb uitgelegd wat de bedoeling was 
van onze motie. Een piepkleine contributieverhoging. Het feit 
dat dan de afdelingen weten waar ze aan toe zijn en niet 
hoeven te wachten dat er straks met de penningmeester over 
eventuele ••••••••••••••••• 

Ressenaar: sorry ik moet onderbreken. Ik heb exact uitgelegd 
wat de afdelingen krijgen bij onze contributieverhoging dus ze 
hoeven op mij niet te wachten. 

Bruggeman: ik heb toen aan de penningmeester gevraagd nu ik 
het heb uitgelegd zou u misschien uw oordeel over de motie, 
over het amendement willen geven en toen werd er ineens 
gezegd: ja maar daar praten we niet meer over want het is al 
aangenomen, het voorstel van het hoofdbestuur is al 
aangenomen. Nou ja dat is dus een beetje wonderlijk. 

Ginjaar: maar wil nou de afdeling Den Haag dat die motie in 
stemming wordt gebracht of niet? Mijnheer Ressenaar. 

Ressenaar: voorzitter het schijnt een grote verwarring te 
zijn. Gisteren drie kwartier discussie er is op een gegeven 
moment door de voorzitter aan de orde gesteld collectief de 
moties die tegen de contributieverhoging waren die zijn 
afgestemd. Derhalve is volgens de vergadering orde zoals we ze 
hier hadden, en nog steeds hebben denk ik, daarmee besloten om 
de voorgestelde contributieverhoging, die het hoofdbestuur 
heeft voorgesteld, aan te nemen. En dat betreft dus punt a. 
van dit agendapunt. Neemt niet weg, nu dat we met b. bezig 
zijn er nog steeds een amendement van de kamercentrale Den 
Haag ligt. Dat amendement van de kamercentrale Den Haag gaat 
uit van een kleinere contributieverhoging. Ik denk dus 
logischerwijs verder redenerend dat dat element niet meer aan 
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de orde kan zijn. Wat nog wel aan de orde is, is het voorstel 
van de afdeling Den Haag, van de kamercentrale Den Haag, om de 
contributieverhoging uitsluitend aan afdelingen, 
kamercentrales en ondercentrales ten goede te laten komen. Dus 
niets van die opbrengst aan het hoofdbestuur te doen toekomen. 
Als u daar mijn commentaar op vraagt dan zeg ik: nou dat kan 
dus niet, dat moet ik u ten sterkte afraden want ik heb u 
gisteren aangetoond dat er een aanzienlijk financieringstekort 
is wat het hoofdbestuur moet zien weg te werken en dat we daar 
bij ongewijzigd beleid tot in 1995 meebezig zijn vervolgens 
heb ik nog kort samengevat dat de discussie die gisteren over 
het Verenigingsplan is gehouden de moties en amendementen die 
daarover zijn aangenomen in ieder geval zal leiden tot meer 
kosten voor het hoofdbestuur ook geld voor op tafel moet 
komen. Over de bedragen waar het over gaat wil ik direct op 
terugkomen, daar kom ik aan toe wanneer we met andere sprekers 
bezig zijn maar dit betreft dus mijn commentaar op 32. Het is 
dus een amendement wat ik dus niet uitvoerbaar acht. 

Voorzitter. De heer Ressenaar heeft precies datgene gezegd nu 
wat gisteren besloten is. Gisteren is besloten om niet te 
kiezen voor het niet verhogen van de contributie. Dus een 
volkomen juiste conclusie. Den Haag stelt voor een verhoging 
van de contributie, slechts een geringe, maar stelt wel een 
verhoging van de contributie voor als principe en dat was 
gisteren slechts aan bod. Ik ben ervan overtuigd dat de heer 
Ressenaar ook de flexibiliteit heeft in de nabije toekomst, 
zeker toch in ieder geval in dit jaar, om de onderzoeken die 
tevens zijn gedaan om die erbij te betrekken en alles in een 
geheel zou willen bekijken. Als we nu besluiten tot een 
beperkte verhoging inclusief de onderzoeken dan heeft u het 
recht om voor de termijn van 1992 en verder door te gaan met 
een verdergaande verhoging om de tekorten te kunnen inlopen 
als mocht blijken dat de onderzoeken onvoldoende mogelijkheden 
opleveren. Ik denk dat dat een aardige stapsgewijze benadering 
op een gegeven moment is die bereidheid en tevens inspelend op 
de situatie waar de partij nu toch in zit. Laten we daar nu 
rekening mee te houden met elkaar. Wij kunnen tenslotte van 
onze kant uit, van welke kant dan ook in de komende tijd het 
nodige aan te doen inhoudelijk met die partij, maar biedt dan 
ook die gelegenheid om het stapsgewijs aan te pakken. 

Ressenaar: ik heb een probleem voorzitter. En dat is dat wij 
voor 1991 nu al een besluit moeten nemen m.b.t. de inkomsten 
van de partij en natuurlijk is het wel zo dat u volgend jaar 
als algemene vergadering de begroting in handen krijgt waarin 
zo goed mogelijk is aangegeven, meer gespecificeerd dan we nu 
kunnen doen, en waaraan we het precies allemaal gaan uitgeven 
met name voor welke onderdelen van het Verenigingsplan, want 
daarvoor worden nog onderzoeken gehouden. 

U heeft de begroting gepresenteerd, en ik heb hem ook gelezen 
hoor. 

Ressenaar: ja dat is voor 1990. 
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Ja dat begrijp ik maar wij kunnen wat dat betreft natuurlijk 
in diezelfde redenatie doorgaan incl. de onderzoeken waarin 
wellicht andere financiële middelen zeker nog boven water 
kunnen komen. Ik denk maar even aan VenD. Ik vraag dus alleen 
om een stapsgewijze aanpak mede dankzij Den Haag. 

5 

Bruggeman: voorzitter ik wil nog eventjes iets zeggen over die 
kwestie waar we gisteren over hebben gestemd. Ik geloof dat de 
hele zaal zowat met mij eens is dat we gisteren gestemd hebben 
tegen het niet contributie-verhogen. En het is nu toch onzin 
nadat wat er gisteravond allemaal is voorgevallen en wat er 
gistermiddag allemaal is gezegd dat we nu hier over op en neer 
moeten praten tot in het uiterste. Ik vind het zo ongelofelijk 
ergerlijk en ik kan daar haast niet over uit dat we nu na 
alles wat er gezegd is zo'n standpunt verharding over en weer 
krijgen over iets zuiver procedureels. Ik stel voor laten we 
het kort houden. Ik breng de motie van Den Haag in stemming 
een kleine contributieverhoging die dan zal zijn voor de 
afdelingen, het resultaat is dan inderdaad een kleinere 
contributieverhoging. De algemene vergadering is gisteren uit 
en te na gezegd, is het hoogste orgaan en laten we het daar 
dan bij houden en laten we alstublieft niet deze procedurele 
kles hebben die we misschien pas kunnen beluisteren als we 
over drie maanden de band hebben afgeluisterd. 

Ginjaar: ik wil nu graag motie 32 in stemming brengen dames en 
heren. En dat betekent dat ik een stembureau nodig heb. 
Mijnheer Wigman. 

Wigman: voorzitter begrijp ik het goed als ik de motie Den 
Haag bekijk dat we dan niet alleen uitspreken dat we voor een 
contributieverhoging zijn, weliswaar een kleine, maar dat we 
tevens uitspreken dat geen enkel deel daarvan aan het 
hoofdbestuur aan ten goede komt. En dat we tevens uitspreken 
dat er van een andere verdeling sprake is. Niet alleen dat ene 
elementje waar nu op wordt gehamerd door Den Haag maar we 
besluiten veel meer als we die motie aannemen. 

Ginjaar: dat is iets dat de heer Ressenaar voortdurend betoogt 
heeft. Mijnheer Ressenaar wil graag iets zeggen. 

Ressenaar: Voorzitter ik heb al een paar keer geprobeerd uit 
te leggen wat de consequenties van deze motie, van dit 
amendement zijn. Dit zou betekenen dat wij, naar mijn mening, 
terug komen op een besluit wat we gisteren hebben genomen tot 
een kleinere contributieverhoging. Dit zou inhouden dat het 
hoofdbestuur daar niets van ontvangt. Terwijl er 
tegelijkertijd uitspraken zijn gedaan door deze algemene 
vergadering in het kader van de meerjarenplanning en de 
financiële problemen die we toen hebben besproken om ons 
financieringstekort in te lopen. Gistermiddag zijn er ook 
uitspraken gedaan over de uitvoering van een aantal onderdelen 
van het Verenigingsplan. Weliswaar niet over de opvoering van 
de frequentie van Vrijheid en Democratie we hebben besloten 
dat te gaan onderzoeken dus die kostenpost kunnen we voorlopig 
schrappen. Maar er blijven nog voldoende kosten over. Dat zijn 
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uitspraken die naar mlJn mening tegenstrijdig zijn. Dat 
betekent dat ik deze motie onaanvaardbaar acht. 

6 

Bruggeman: mijnheer de voorzitter ik heb een kwartier geleden 
gevraagd toen ik de motie had toegelicht, op een zo ruimhartig 
mogelijke wijze, en op naar mijn idee totaal niet strenge 
toon, heb ik gevraagd wat zegt de penningmeester hierop. De 
penningmeester heeft hem toen opzij geschoven en gezegd we 
kunnen er eigenlijk niet meer over praten. Nu zegt de 
penningmeester wat hij ervan vindt hij kan hem niet 
aanvaarden. Dan is in dit geval de afd. de kc. Den Haag de 
wijste en trekt de motie in maar ik moet zeggen dat het mlJ 
spijt dat er zo'n discussie aan vooraf heeft moeten gaan. 

Ginjaar: mijnheer De Jonge. 

De Jonge: voorzitter er groot deel van deze ordeloosheid van 
dit debat is toe te schrijven aan het feit dat ook vanachter 
de tafel voortdurend de begrippen motie en amendement door 
elkaar worden gehaald. We hebben het over een amendement. Dat 
amendement is gisteren als ik het goed begrijp en ik was erbij 
en als ik het goed onthouden heb, maar dat is even een 
tussenzin, ik denk dat het gewoon heel simpel is en dat de 
secretaris ons kan vertellen wat er gisteren met dit 
amendement is gebeurd. Aangenomen of verworpen, zo simpel moet 
het liggen. Maar als dat niet kan dan ik mij herinnering zo 
dat dat amendement gisteren naar vandaag is uitgeschoven. Dat 
betekent dat het nu ter discussie kan staan, los van de 
laatste woorden van mevrouw Bruggeman, en dat vervolgens het 
voorstel van het hoofdbestuur al of niet geamendeerd 
uiteindelijk is stemming komt. Dus naar mijn gevoel is dit 
hele orde debat nog overbodig ook. Maar heb ik nou goed 
begrepen dat mevrouw Bruggeman inmiddels het amendement, niet 
motie, het amendement heeft ingetrokken. 

Ressenaar: Dat heeft u goed begrepen. 

De Jonge: blijft mevrouw Bruggeman daarbij want ik vindt het 
een verarming van de discussie met dat zeg ik zuiver als 
discussieleider en niet als omdat ik •••••••••••• 

Bruggeman: Ja daar blijf ik bij. Ik vind het een afschuwelijke 
vertoning. Maar ik vind niet dat het nodig is dat we nu nog 
weer zulk soort hoog oplopende zaken gaan organiseren. De 
motie is ingetrokken. Maar ik hoop wel dat er nog een ander in 
stemming zal komen. Maar ik betreur het wel. 

Ginjaar: goed ik begrijp uit de hele discussie dat de afd. Den 
Haag het amendement heeft ingetrokken. Ik vind dat een 
bijzonder vriendelijke geste van de afd. Den Haag. Mevrouw 
Bruggeman hartelijk dank voor het feit dat u ons gewoon 
terwille bent geweest om uit deze perikelen te komen. Nogmaals 
dank. Dames en heren ik moet nou een stembureau hebben en ik 
wil u voorstellen dat daarin zitten de heer Van Herk als 
voorzitter, mevrouw Blonet, de heer Osterholt, mevrouw De 
Lange en de heer Scheeres zijn mensen bereid dat de doen. Ja 
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ik zie daar iemand komen. Gaat u ermee accoord. Ik neem aan 
van wel. 

7 

Goed de heer Ressenaar zou nog graag enkele opmerkingen willen 
maken over de moties die nu in stemming worden gebracht. 

Ressenaar: Ja mijnheer de voorzitter we hebben ook nog een 
aantal opmerkingen die door andere afgevaardigden zijn 
gemaakt. In ieder geval de heer Vos die heeft aangegeven dat 
naar zijn mening een afronding heeft plaatsgevonden bij het 
vast stellen van die percentages die niet erg gunstig t.a.v. 
de afdelingen is. Om misverstanden te voorkomen want 
percentages zijn altijd moeilijk hanteerbare begrippen en de 
absolute bedragen spreken misschien wat meer voor zichzelf. De 
contributieverhoging van f 15,- of van 15% die we hebben 
besloten zou in totaal een bedrag van 6 ton opbrengen in zijn 
totaliteit. Daarvan gaat ca. f 350.000,- naar het hoofdbestuur 
van die verhoogde inkomsten stroom dus. Daarvan gaat ca. 
f 150.000,- naar de afdelingen dat betekent dus feitelijk dat 
er f 150.000,- erbij komt f 80.000,- naar de kamercentrales en 
ca. f 50.000,- naar de ondercentrales. Dat is de feitelijke 
verdeling die uit die contributieverhoging voort vloeit 
waaruit blijkt dat zeker de afdelingen ruimer in de middelen 
komen zitten. Zoals ik reeds heb toegezegd wil ik gaarne in de 
loop van het jaar met de penningmeesters van de kamercentrales 
en de penningmeesters van de afdelingen in een wat mijn 
betreft zeer constructieve sfeer praten over de financiële 
node van andere geledingen van de partij en bekijken of wij 
die verdeelsleutel in 1992 op een andere wijze kunnen 
samenstellen dan dat wij nu hebben voorgesteld ligt de 
verdeelsleutel in ieder geval voor het jaar 1991 dat is het 
jaar dat dan de contributieverhoging in zal gaan is nu 
voorgesteld. Dat is wat betreft de opmerkingen van de heer 
Vos. 
Dan heb ik meteen de opmerking van mijnheer ••• ? •••• van 
Capelle a/d IJssel meegenomen. Ons voorstel nu heeft 
betrekking op 1991 zowel de contributieverhoging als de 
verdeelsleutel. De gesprekken die wij in het komende jaar 
kunnen voeren we moeten die zaak nu eenmaal van tevoren met 
elkaar bespreken reglementair aan de algemene vergadering. De 
wijzigingen die uit het overleg zouden kunnen voortvloeien 
zouden pas in 1992 tot uiting kunnen komen. 
De heer Van der Laag, Zwartsluis geeft steun aan het voorstel 
van het hoofdbestuur. Hij constateert het dilemma waar wij 
allemaal mee hebben geworsteld ik natuurlijk ook. We zitten nu 
eenmaal met het probleem dat het hoofdbestuur voor de kosten 
die zij uit haar begroting moet bekostigen dat men daar 
buitengewoon krap meezit. Afgezien van het financierings
tekort heeft u in de verklaring van de commissie van drie, de 
zogenaamde kascommissie, gezien dat wij toch eigenlijk ook wel 
wat verborgen gebreken in onze balans hebben zitten. We hebben 
een buitengewoon magere reservering voor onderhoudskosten, de 
heer Van der Laag brengt dat even naar voren, het pand begint 
langzamerhand wat de verpauperen en daar moet echt iets aan 
gebeuren en dat betekent ook dat er toch meer kosten voor 
moeten worden gemaakt dan we momenteel hebben voorzien, dan we 



band 14 8 

uberhaupt zouden kunnen. Dat brengt hem tot de conclusie dat 
het voorstel van het hoofdbestuur moet worden overgenomen, 
waarvoor ik hem gaarne dank zeg. Hij geeft ook aan dat 
afdelingen soms toch over wat meer mogelijkheden wat meer 
flexibiliteit beschikken en wat meer mogelijkheden met name om 
giften te verwerven ik denk dat dat inderdaad juist is. Dat is 
een zaak die centraal nou niet zo makkelijk ligt. Dat ziet u 
ook wel uit de stukken het afgelopen jaar hebben wij niet meer 
dan f 20.000,- aan giften binnengekregen dat is natuurlijk een 
marginaal bedrag wat in feite niet meer is als een druppel op 
een gloeiende plaat. Dan heeft de heer Hoes uit Den Bosch nog 
een vraag gesteld n.a.v. de besteding van de middelen voor 
diverse posten o.a. n.a.v. de opvoering van de frequentie van 
Vrijheid en Democratie. Nou dat zal dus voorshands niet 
geschieden er is gisteren een voorstel voor aangenomen. We 
gaan onderzoeken op welke wijze we dat het beste kunnen 
aanpakken en waar de lezers nu eigenlijk behoefte aan hebben. 
Nou dat is een hele duidelijke zaak en daar komt dan een 
conclusie uit dat zullen we uiteraard aan de algemene 
vergadering voorleggen. Maar dat was nou niet het enige punt 
wellicht heeft de discussie over het Verenigingsplan zich daar 
wat op geconcentreerd maar er waren ook nog een aantal andere 
hoofdstukken waar kosten uit voortvloeien. Nou we hebben 
aangegeven globaal wat het ongeveer zal kunnen kosten in de 
begroting voor 1991 want in 1990 kunnen we er eigenlijk nog 
niks aan doen omdat ons de middelen daar ontbreken. In de 
begroting 1991 zal ik specifieker aangeven voor wat voor soort 
activiteiten de binnenkomende middelen aan zullen worden 
besteed. En dan kunnen we daarover wat gedetailleerder met 
elkaar over praten. Ik denk dat we dit op dit ogenblik nog 
niet kunnen doen. Er gaan ook nog discussies aan vooraf in de 
loop het dit jaar over de wijze van uitvoering van het 
Verenigingsplan zoals in het eerdere deel van deze vergadering 
is toegezegd. Mijnheer de voorzitter ik geloof dat ik hiermee 
alle opmerkingen heb gehandeld. 

Ginjaar: Goed dames en heren ZlJn er naar aanleidingen van 
deze opmerkingen van de heer Ressenaar nog verder vragen. 
Mijnheer Vos. 

Vos: Ja voorzitter graag nog een enkele opmerking. De 
penningmeester, dat is duidelijk want hij zit er al heel lang, 
dus is het een goede penningmeester. Hij begint dan ook meteen 
te rekenen. Dat rekenen heb ik ook al gedaan. Alleen waar we 
nu voor zitten dat is verdelen. Dat is een ander onderwerp dan 
rekenen. Als hij gaat uitrekenen hoeveel de totale 
contributieverhoging oplevert en hoeveel dat totaal voor 
verschillende categorieën oplevert dan was mijn opmerking heel 
anders gericht. Die was gericht op dat verdelen. En bij het 
verdelen, hij heeft zelf in een van de eerste zinnen die hij 
bij de toelichting sprak gezegd de verdeling is dezelfde die 
nu al bestaan en ik citeer hem nu letterlijk, want het viel 
mij op die zin, de verdeling is dezelfde die nu al bestaat en 
ik heb daar dus van geconstateerd dat bij de afdelingen helaas 
die verdeling niet dezelfde is maar dat die ernstig onder druk 
is komen te staan en ik heb nog een tweede punt gegeven 
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waardoor die onder druk is komen te staan ook. Het gaat dus 
niet om bedragen maar het gaat om procenten die worden 
vastgesteld. I.p.v. 23,2% voor afdelingen wordt het nu 22% 
voor afdelingen en dat viel ons in Zeeland in zeer negatieve 
zin op. Ik zou dus toch vandaag graag een uitspraak willen 
weten van de vergadering over die verdeling, over die 
procenten, omdat toch ja het is nu eenmaal bekend dat als je 
dit soort zaken eerst alvast maar een keer vaststelt en dan 
een jaar ermee gaat werken dan wordt dat natuurlijk later niet 
meer gewijzigd want dan wordt er weer terug verwezen naar 
vorig jaar want toen hebben we die discussie helemaal gehad 
enz. enz. Dan staat inmiddels die verdeling vast. Vandaar dat 
er nu volgens mij een duidelijke uitspraak moet komen over die 
verdeling. Daar liggen voorstellen voor waarvan nr. 36 door 
mij van harte wordt aanbevolen. 

Voorzitter voor we verder gaan. Ja. Postumus afd. Capelle a/d 
IJssel. De cijfers die de heer Ressenaar gaf, op ons verzoek 
want hij had ze gisteren ook al gegeven, juist naar aanleiding 
daarvan hebben we die vraag gesteld. De heer Ressenaar zegt 6 
ton opbrengst. Daarvan ong. 60% naar het hoofdbestuur, 25% 
naar de afdelingen en 15% naar kamercentrales en 
ondercentrales. Pak ik nu de beschrijvingsbrief erbij, en dat 
is dan het voorstel van het hoofdbestuur, dan staat er f 15,
dat is de grootste categorie daar ga ik dan vanuit, gaat 
ongeveer 2/3 naar het hoofdbestuur en als ik naar de afdeling 
kijk is dat 14, 15% Ik kan die 14, 15% niet in overeenstemming 
brengen met die 25% die de heer Ressenaar noemt. Want die 25% 
komt naar mijn mening overeen met de contributieverdeling 
1990. En daar ging mijn vraag eigenlijk over. 

Ginjaar: zijn er meerdere vragen. 

Ja dank u wel mijnheer de voorzitter. Mijn naam is Rolf afd. 
Enschede. Wij zouden graag een puntje van opheldering hebben 
van de landelijke penningmeester en dat betreft zijn 
toezegging omtrent de studenten. Is het zo dat de studenten 
boven de 27 jaar straks automatisch in de categorie van 18 t/m 
27 jaar vallen. Of is het zo dat er alleen bij de 
begeleidingsbrief bij de contributie een opmerking wordt 
geplaatst dat studenten eventueel onder die categorie kunnen 
vallen als zij vrijstelling aanvragen. Zou u dat nog even 
willen toelichten dan zou ik u daar heel dankbaar voor zijn. 
Dank u wel. 

Ginjaar: wie nog meer. Mijnheer Walt Meijer. 

Walt Meijer: voorzitter ik zou de zaak graag op iets langere 
termijn willen bekijken. De financiën van de Gracht zit in een 
heel moeilijke positie. We hebben daar respect voor. Men zit 
dik in de rode cijfers. Men moet die zaak inhalen. Er worden 
een paar voorstellen gedaan die de Gracht in staat stellen om 
deze tekorten in een betrekkelijk korte termijn in te lopen. 
Als het begin van het nul-punt begint te naderen zou het 
hoofdbestuur dan ook een keer willen denken aan een aantal 
afdelingen die door grote terugloop van leden in een 
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financieel ook tamelijk riskante positie Z1Jn terecht gekomen. 
De afdeling waar ik voor sta kan het best nog een paar Jaar 
uithouden maar moet dan wel een duidelijke vergroting van 
inkomsten krijgen en die moet uit deze contributie te 
voorschijn komen of anders zullen wij op een rigoureus manier 
in onze kosten moeten gaan kappen en dat betekent dat er een 
aantal zaken, en voor al een zaak die voor ons uitermate 
essentieel is, dat die geheel of gedeeltelijk moet worden 
afgeschaft. Of te wel op lange termijn gesproken: breng 
inderdaad eerst uw eigen huishouding in orde maar zorg er 
daarna wel voor dat die afdelingen, en dat zijn er nog al wat, 
die financieel ook op de rand zitten dan eens een behoorlijke 
positieve, effectieve bijdrage kunnen krijgen uit de 
contributies. Dan is graag hetgeen wat ik op langere termijn 
zou willen voorstellen. 
Voorzitter dank u wel. 

Ginjaar: gaat uw gang. 

Voorzitter mijn naam is Riek Koning afd. Zoetermeer. Ik wou 
mij richten tot de afdeling Bussum uitspreken dat ik toch 
ontzettend veel moeite heb met hun amendement. Met name 
vanwege hetgeen wat in de toelichting vermeld staat. 
Voorzitter de afdeling Bussum spreekt m.i. volstrekte 
minachting uit jegens de aspirant-leden door ze ons 
verenigingsblad, Vrijheid en Democratie, te onthouden en af te 
schepen met ballpoint en stickers. Voorzitter ik wil ook graag 
in de toekomst voor vol worden aangezien en ook van u VenD 
ontvangen. Ik roep dan ook de afd. Bussum op dit soort 
onzalige moties in te trekken. Dank u. 

Ginjaar: wie nog meer. Ja. 

Schut Eindhoven. Voorzitter ik zal het betoog van de 
afgevaardigde van Zeeland hier niet herhalen. Ik wou alleen 
maar zeggen dat ik het volledig met de inhoudt eens bent. En 
als het amendement in stemming komt zullen wij dat steunen. 

Ginjaar: nog meerdere. Nee. Mijnheer Ressenaar. 

Ressenaar: Ja mijnheer de voorzitter. De discussie over de 
percentages wordt een beetje ingewikkeld door het feit dat we 
een moeilijk systeem hadden waarin ook vaste afdrachten zaten. 
U ziet dat bij de toelichting op voorstel b. waarbij wordt 
aangegeven, dat is eenmaal in het verleden zo tot stand 
gekomen dat er een vast bedrag wordt afgedragen i.v.m. de 
financiering van Vrijheid en Democratie I 15,50. We hebben 2 
jaar besloten, en dat is 1989 ingevoerd, onze extra 
contributieverhoging van I 25,- die uitsluitend naar het 
hoofdbestuur ging om de toen veel grotere financiële problemen 
op te lossen, en vervolgens werd het restant verdeeld 44%. Het 
vervelende is dat de uit zo'n combinatie van absolute bedragen 
die worden afgescheiden voor specifieke doeleinden en 
percentages het heel moeilijk is om met de huidige percentages 
te vergelijken en we hebben geprobeerd dat zo netjes mogelijk 
te doen in het voorstel wat nu op tafel ligt en wat dus, laten 
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we zeggen in feite alleen maar een eenvoudiging is niet echt 
naar ons toetrekken. Er zijn natuurlijk afrondigingen gebeurd 
dat kan ik de heer Vos niet tegenspreken maar dat is nog 
marginaal en we hebben er wel degelijk rekening meegehouden 
dat we die verdeelsleutel zo moesten opbouwen zodat ook de 
afdelingen en de kamercentrales en de ondercentrales aan hun 
trekken komen. Ik kan mij best voorstellen dat daar 
verschillende gedachte over zijn. Het voorstel wat ik nu 
namens het hoofdbestuur op tafel heb gelegd houdt in ieder 
geval rekening met de vragen die op ons bord liggen op 
financieel gebied en die vrij aanzienlijk zijn. Kijk het 
amendement wat is voorgesteld door de heer Vos en de zijnen 
dat is dan nr. 36 betekent dat het hoofdbestuur 2% minder 
ontvangt en dat gaat dan naar de afdelingen toe. Nou die 2% 
scheelt mij een ton en die ton kan ik node missen daar wil ik 
gewoon bijzonder eerlijk in zijn. Dus ik vindt het geen 
principieel argument maar dan krijg ik gewoon problemen om de 
zaken te financieren die de algemene vergadering aan ons 
vraagt om te financieren. Zo simpel ligt dat. Wij zijn 
natuurlijk, en dat is een ander punt, nee laat ik even de 
punten stuk voor stuk afwerken. Dan is de vraag van de heer 
Rolf uit Enschede hoe het met de studenten zit. Wij zullen dat 
zo op de toelichting bij de contributieverhoging zetten zoals 
door hem is vermeld dus we zullen de studenten, ook al zijn 
zij de 27 gepasseerd, aangeven dat zij ontheffing kunnen 
aanvragen en dat allemaal zo duidelijk rnaken dat degene die 
dat inderdaad niet kunnen opbrengen dat die niet genoopt zijn 
om de partij om financiële redenen te verlaten. Want dat is 
natuurlijk het laatste wat we zouden willen. 
De heer Walt Meijer heeft nog eens een keer de aandacht 
gevestigd op de financiële node van grotere afdelingen, zoals 
o.a. Rotterdam. Ik heb daar begrip voor. Ik ken die situatie. 
Er zijn ook in incidentele gevallen zijn wij als hoofdbestuur 
ter hulp gesneld om afdelingen die problemen hadden om die op 
financieel gebied een handje te helpen. Dat is bijv. het geval 
geweest met deelraadsverkiezingen, zoals die in sommige 
plaatsen hebben plaatsgevonden, dat is ook in andere gevallen 
zo geweest. Op langere termijn zullen we daar een goede 
analyse voor moeten rnaken en dat is het voorstel wat ik nu heb 
gedaan in voor overleg met de penningmeesters van de 
kamercentrales en van de afdelingen. 
De heer Koning uit Zoetermeer maakt een opmerking over het 
amendement van Bussum. Het amendement van Bussum was zodanig 
wat de hoogte van de contributiebedragen per categorie betreft 
is eigenlijk al niet meer aan de orde omdat de hoogte is 
vastgesteld. Betekent naar mijn mening, maar dat moet de 
afgevaardigde uit Bussum dan maar zelf zeggen, dat het 
feitelijk zou zijn ingetrokken. 
De heer Schut heeft zijn adhesie gegeven aan de amendementen 
35 en 36. Ja ik kan mij dat voorstellen. Nou goed ik wil een 
ding er nog aan toevoegen. Het is duidelijk niet zo dat als de 
amendementen 35 en 36 worden aangenomen dat dat voor het 
hoofdbestuur onaanvaardbaar is om dat onaangename woord nog 
maar eens te laten liggen wij zouden dat kunnen accepteren. 
Zij het dat mijn hart als penningmeester dan zou bloeden dat 
moet ik er wel bij zeggen maar dat zou iedereen zich niet zo 
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aantrekken. 

Ginjaar: ik begrijp mijnheer Ressenaar dat u verder voorstelt 
dat het hoofdbestuur amendement 35 en 36 overneemt. 

Hessenaar: ja dat is het geval mijnheer de voorzitter. 

Ginjaar: Goed. Dank u zeer. Dan denk ik dames en heren dat wij 
de discussie over de verdeling van de opbrengst van de 
contributie verder kunnen besluiten. Want zo als gezegd de 
heer Hessenaar heeft aangekondigd het hoofdbestuur amendement 
35 en 36 overneemt hetgeen dus betekent dat het hoofdbestuur 
wat minder krijgt en de afdelingen dus wat meer. Dat betekent 
dames en heren zover het de discussie over de contributie 
betreft we nu nog even moeten ingaan op de moties 33 deel a 
neem ik aan want deel b is in feite gisteren al besproken bij 
de discussie over Vrijheid en Democratie en amendement nr. 34 
die eveneens gaat over toerekening van de contributie aan de 
verschillende categorieën leden. Feitelijk zou mijn voorstel 
zijn aan de afdelingen Bussum en Zaanstad gehoord de discussie 
om deze amendementen in te trekken. Kan dat, zijn de 
afdelingen daartoe bereid. 

Even een opmerking. In beginsel wel maar ik had een ding naar 
voren willen brengen. In ons voorstel zit dus een dubbele 
contributiebedrag binnen een groep. Men deelt zichzelf in. En 
ik denk dat het goed zou zijn als de heer Hessenaar in zijn 
overleg met penningmeesters die op die kamercentrale
vergaderingen komen dat eens gaat voorstellen, aftoetsen of er 
ook andere penningmeesters die richting uit zouden willen. Er 
zijn allerlei verenigingen in Nederland die meer 
contributiehoogte hebben en waarbij leden zichzelf inschalen 
al naar gelang belangstelling al naar gelang van hun 
financiële draagkracht. En ik denk zeker dat in de VVD dat een 
beduidend bedrag kan opbrengen. Het heeft mij verbaasd dat in 
de discussie over deze hele problematiek daar verder geen 
aandacht aan is besteed omdat nu eenmaal de contributie 
verhoogd is, is daardoor het verhaal a. aan essentie inmiddels 
is achterhaald dus is ingetrokken. Maar misschien kan ik de 
toezegging krijgen om dat toch nog eens mee te nemen. 

Hessenaar: ja ik wil die toezegging graag doen. Wij zullen uw 
gedachten bespreken in het overleg met de penningmeesters. 

Ginjaar: dank u wel. Dan hebben we nog een amendement van de 
afdeling Zaanstad. Is Zaanstad ook bereid om het amendement in 
te trekken. Zaanstad is niet aanwezig. Dat wordt een beetje 
moeilijk. Is er iemand die namens Zaanstad iets durft te 
zeggen. Mijn voorstel aan de algemene vergadering is om 
amendement 34 verder niet in behandeling te nemen aangezien 
dat weer tot verwarrende discussies aanleiding zou kunnen 
geven in een toch al uitermate compliceerde materie. Gaat de 
algemene vergadering daarmee akkoord? Ja. 

Voorzitter ik zal toch van onze kant nadat de penningmeester 
zijn onaanvaardbaar over onze motie of amendement had 
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uitgesproken, de penningmeester van het hoofdbestuur willen 
complimenteren met de revances van de tweede termijn door het 
overnemen van de moties, amendementen 35 en 36 ik vind dat een 
heel plezierig gebaar. 

Ginjaar: dan dames en heren hebben wij nog amendement nr. 37 
wat zegt dat de contributie van de gezinsleden geheel ten 
goede moet komen aan de afdelingen. Mijnheer Ressenaar. 

Ressenaar: Ja voorzitter de contributieverdeling heeft nu al 
betrekking op de contributie van gezinsleden dat lijkt mij een 
moeilijke zaak. Wij raden u af om dit amendement aan te nemen. 

Ginjaar: wie wenst daar verder nog het woord over. Niemand. 
Afdeling Amstelveen. Het amendement is ontraden. Kan de 
afdeling Amstelveen dat intrekken? Nee, dan gaan we weer we 
moeten de zaak wel procedureel laten verlopen. Ik denk dat ik 
wederom voorstel gezien het advies van het hoofdbestuur om 
verder niet in te gaan op amendement nr. 37 en de behandeling 
daarvan te staken. Kan de algemene vergadering daarmee accoord 
gaan. Ja. 

Voorzitter, voor de volledigheid, op het balkon. Er is nog een 
nummer 30 die op uw agenda staat. Nummer 30 over hetzelfde 
onderwerp gezien de uitvoerige toelichting die de 
penningmeester heeft gegeven en zijn intentie om met 
penningmeesters van kamercentrales en afdelingen te gaan 
overleggen trekken we ook deze motie in. 

Ginjaar: Dank u zeer. Dan dames en heren gaan we even snel 
verder ik maak me enige zorgen over de tijd, maar goed. Er is 
nog veel te doen. In de eerste plaats krijgen we nu de 
evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst, punt 4f van de 
agenda. Op dit agendapunt zijn geen moties of amendementen 
ingediend wenst iemand daar nog het woord over? Ja gaat uw 
gang. 

Voorzitter m1Jn naam is De Vries kamercentrale Leiden. De SWO 
is aangegaan dus veranderen kunnen we hem eenzijdig niet meer. 
Ik verzoek wel het hoofdbestuur om de intentie uit te spreken 
op een termijn die in de SWO genoemd wordt voor de 
hoofdbesturen waarbinnen ze met elkaar contact moeten opnemen 
over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die vergeleken met 
de vorige SWO ingekort is met drie maanden om toch niet te 
wachten tot die negen maanden maar eerder vroeger de tijd 
neemt. We hebben nou de afgelopen keer gezien hoe het gegaan 
is dat we in een tijdsdruk kwamen en dat het eigenlijk snel 
doorheen gejast moest worden. Laten we dat niet nog een keer 
moeten doen. En dan vervolgens ontkent artikel 3 lid 4 waarin 
dus staat dat de leden van de commissie Hermans bevoegdheid 
hebben om informatie in te winnen in het belang van de nieuwe 
overeenkomst, dat ze die bevoegdheid hebben maar na 
toestemming van de leden van de hoofdbesturen belast met de 
uitvoering van de overeenkomst. Ik denk dat die toevoeging die 
overigens al nadat over een eerder concept consensus was 
bereikt er in is gekomen dat die overeenkomst weer een stuk 



band 14 14 

complexer maakt. Ik denk dat je dan weer terug bent bij af. En 
ik verzoek het hoofdbestuur ook daarover zich uit te spreken 
dat ze van de daarin toebedeelde bevoegdheid dat zij daar zo 
min mogelijk gebruik van zullen gaan maken. 

Ginjaar: nog meerdere opmerkingen? Mijnheer Haafkens. 

Mijnheer de voorzitter. Haafkens kamercentrale Leiden. Ik heb 
een vraag. Ik heb begrepen dat er in JOVD-kring gedacht wordt 
aan samenwerkingsverbanden met de jeugdclub van D66. Nu is 
mijn vraag t.a.v. de samenwerkingsovereenkomst die hebben wij 
afgesloten, wat gebeurt er nou met zo'n overeenkomst als een 
van de partijen een duidelijk andere signatuur krijgt? Kunnen 
wij dan niet van die zijdenkoorden of zilverkoorden of 
goudenkoorden, hoe hebben we het ook al weer genoemd, kunnen 
we daar nou van af of moeten we dan blijven voort sukkelen aan 
een zijdenkoord die ook verbonden is met D66. Dank u wel. 

Ginjaar: Wie nog meer. Mevrouw Aeyelts Averink. 

Mevrouw Aeyelts Averink: mijnheer de voorzitter dank u wel. De 
heer De Vries van de kamercentrale Leiden over de tijdsperiode 
waarin nieuw overleg kan worden gepleegd over een nieuw aan te 
gaan SWO in een volgende periode. Ik wil hem nog een keer 
onder de aandacht brengen dat de tijdsdruk waaronder wij 
verleden jaar stonden een bijzondere was. De vergadering was 
oorspronkelijk gepland voor eind 1989 en als deze periode had 
kunnen worden gehandhaafd dan zou er totaal geen sprake 
geweest zijn van tijdsdruk. De commissie Jacobse, de commissie 
VVD-JOVD die het concept heeft gemaakt voor deze 
samenwerkingsovereenkomst heeft zeer op tijd gewerkt en was 
binnen termijnen ruimschoots met haar concept. En ook het 
overleg met de JOVD daarna is ruim op tijd afgewerkt dus het 
lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijk probleem 
zich weer zou voor doen. Vanzelfsprekend mijnheer De Vries is 
er voortdurend contact. U kent de commissie VVD-JOVD, nu niet 
meer de commissie Jacobse, maar laten we hem alvast maar de 
commissie Hermans noemen, die voortdurend dit onderwerp op de 
agenda heeft. 

Mag ik even onderbreken. Ik vraag mij af niet zo zeer op 
termijn van jaren waarover u zo net sprak, dat is niet zo ter 
sprake, vraag is hoe is het hoog noodzakelijk op die termijn 
van een jaar nou in te korten tot negen maanden. Ik denk dat 
dat niet verstandig is. 

Mevrouw Aeyelts Averink: Dit concept is overeengekomen binnen 
de commissie Jacobse, dit onderdeel. Men zag daar dus geen 
problemen in, men vermoedde dat het uitstekend zou werken op 
deze wijze. Dus ik denk dat wij ons vertrouwen in de 
mogelijkheden die de commissie zelf zag te moeten uitspreken. 
Maar het overleg is natuurlijk altijd gaande, dat begrijpt u. 

Voorzitter weer een onderbreking. Ik denk toch dat het bestuur 
toe kan zeggen dat waar in de tekst staat uiterlijk 1 maart 
dat toch wanneer die wens wordt uitgesproken mogelijk moet 
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zijn daar eerder mee te beginnen. Ik denk dat dat toch 
toegezegd kan worden. Dan zijn we klaar met deze discussie. 

15 

Mevrouw Aeyelts Averink: Ik denk meneer Prins dat dat geen 
probleem is u hebt net gehoord dat het overleg continu is en 
het moment waarop de commissie exact begint met haar werk is 
aan de commissie zij zal ruimschoots op tijd, zoals ook dit 
jaar gebeurd is negen maanden voor tijd had de commissie haar 
advies klaar. Dus ik denk dat wij daar ons verder niet te veel 
zorgen over moeten maken dit zal op tijd zijn wij kunnen u dat 
toe zeggen. 

Ginjaar: Dank u wel. 

Mevrouw Aeyelts Averink: er was nog een probleem van de heer 
De Vries. Hij stelde aan de orde artikel 3 lid 4 waarin de 
commissie indien zij informatie binnen de organisaties gaat 
inwinnen dit in overleg doet met de leden van de 
hoofdbesturen. Het gaat dus niet alleen om het opstellen van 
de nieuwe SWO maar heel duidelijk om de andere taken die de 
commissie ook kan hebben. Adviezen voorleggen aan de 
hoofdbesturen omtrent het jongerenbeleid en het overleg is 
denk ik een goede zaak .......................... . 
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••••• het gaat mij specifiek om de toezegging die vereist 
wordt. Ik denk dat de hoofdbesturen die de commissie zodanig 
hebben samengesteld, dat zij vertrouwen kunnen hebben in die 
commissie en ja die toestemming, het staat er nu eenmaal we 
kunnen er niet onderuit, maar ik vraag alleen van u de 
toezegging dat van de bevoegdheid zo min mogelijk gebruik zal 
worden gemaakt. Het is niet het overleg waar ik het over heb. 

Mevrouw Aeyelts Averink: ik denk mijnheer de Vries dat ik het 
al duidelijk heb gemaakt door over overleg te spreken en niet 
over toestemming. Ik denk dat het op overleg zal neerkomen en 
u wijst naar de letter van de tekst. Daar heeft u gelijk in de 
letter moet er zijn maar ik denk dat wij meestal meer naar de 
strekking dan naar de letter zullen werken. 

Ginjaar: Dank u wel. Zijn er nog meerdere vragen en 
opmerkingen? Nee. Oh ja de vraag van de heer Haafkens, u hebt 
gelijk. Dat is een van die situaties waarvan ze je zou kunnen 
zeggen die vraag kan feitelijk pas beantwoord worden als de 
situatie daar is. Ik denk dat wanneer het fenomeen, zoals de 
heer Haafkens dat schetst, zich voor zal doen. Dat het 
hoofdbestuur zich inderdaad eens diepgaand moet gaan beraden 
over hoe de situatie die dan ontstaan is in het kader van de 
Samenwerkingsovereenkomst. Het is uiteraard te zaak dat wij 
dat ook te gelegenertijd aan de algemene vergadering voor 
leggen. 

Ja gaat uw gang. 

Ja mijnheer de voorzitter Jahn van de kamercentrale Den Haag. 
Ik heb toch wel begrepen uit de vraag van de heer Haafkens dat 
er toch wel aanwijzingen zijn, informatie is, dat die 
contacten worden gelegd. Is het dan niet zinvol dat het 
hoofdbestuurslid toch met de JOVD gaat praten of het nou wel 
verstandig is om dit te gaan doen. De JOVD heeft een samen
werkingsovereenkomst afgesloten met de VVD om de liberale 
jongeren te bundelen voor de liberale partij in Nederland. 
Dank u wel. 

Ginjaar: het is natuurlijk heel duidelijk dat op een moment 
dat de heer Haafkens zoiets zegt en ik mijn antwoord geef dat 
het hoofdbestuur vervolgens niet stil gaat zitten maar wel 
degelijk zijn licht zal opsteken bij de JOVD met de vraag is 
het juist enz. enz. Dat ligt gewoon voor de hand, wij gaan 
niet zitten afwachten tot er eventueel voldongen feiten zijn 
te constateren. Ik denk dames en heren dat op dit moment toch 
nog eventjes de waardering van het hoofdbestuur wil uitspreken 
in de richting van de commissie jongerenbeleid VVD/JOVD '85-
'90. Mevrouw Aeyelts Averink heeft al in die richting gewezen 
de commissie Jacobse. Van de zijde van de VVD zaten daar in: 
de heer Bierte, Verkerk en Weida en mevr. Tuijnman en mevrouw 
Aeyelts Averink had er zelf q.q. zitting in. Ik wil graag 
namens het hoofdbestuur aan voorzitter en commissieleden die 
er namens de VVD in zaten dank en waardering betuigen voor 
alle activiteiten die zij hebben ontplooid. Het was vaak geen 
gemakkelijke zaak maar zij kunnen toch terugkijken op zeer 
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succesvol commissiewerk. 
Applaus 

2 

En evenzo, dames en heren, wil ik veel succes toe wensen aan 
de nieuwe leden van de commissie die van de zijde van de VVD 
de heer Remkes mevr. Larive Box en mevrouw Den Ottelander, ook 
geen onbekende in ons gezelschap, die naar onze overtuiging 
naar volle vermogen zullen gaan werken aan de verdere uitbouw 
van deze commissie. Die zal dan onder voorzitterschap staan, 
na overleg met het hoofdbestuur van de JOVD, van de heer 
Hermans. En ook hem wens ik veel succes toe bij het bekleden 
van dat voorzitterschap. 
Dan dames en heren punt 4g. Dat is het werkplan 1990 
jongerenbeleid van de VVD ook op dit agendapunt zijn geen 
moties of amendementen ingediend. Wie van u zou daar het woord 
over wensen? Niemand. Dan kan ik aannemen dat dat werkplan 
door u is goedgekeurd. 
Vervolgens krijgen we punt 4h wat verder ter tafel komt. Een 
van de punten die ter tafel zijn gekomen hebben we gisteravond 
afgehandeld. Ik neem aan, eerlijk gezegd, dat er feitelijk 
geen verdere punten meer ter tafel zullen komen vanmorgen en 
is die aanname goed ik denk het wel als ik zo de zaal in kijk 
en dat betekent dat wij kunnen overgaan tot de benoeming van 
de commissie van drie leden ter voorlichting van de algemene 
vergadering bij de behandeling van de rekening en verant
woording van de penningmeester over het jaar 1990. Door het 
hoofdbestuur zijn een aantal leden voorgesteld: mevrouw 
Brouwer-van Wijk te Sneek, de heer Donker te Lelystad, de heer 
Meijs te Amsterdam, resp. herbenoeming, benoeming en 
herbenoeming en een drietal plaatsvervangende leden: de heer 
Boeve te Zuid-Beijerland, mevr. Bregman-Kaaks te Roden en 
mevr. Klijn-v.d. Wulp te 's-Gravenhage, resp. herbenoeming, 
herbenoeming en benoeming. Door de ledenvergadering van de 
afdeling Bergen op Zoom is de heer Van den Hocgen te 
Roosendaal kandidaat gesteld en dat betekent dat dus dat een 
schriftelijke stemming nodig is conform art. 75 van het 
huishoudelijk reglement stemmen over personen voor de 
gelijktijdige vervulling voor meer dan een plaats. Het woord 
is aan de heer Van den Berg voor de technische toelichting bij 
de stemming. 

Van den Berg: dames en heren het gaat hierbij omdat dat ook zo 
nadrukkelijk is gesteld door de afdeling Bergen op Zoom om 
wezenlijk dus de kandidatuur voor het lidmaatschap van die 
commissie. Dat houdt in dat tussen vier personen, dus niet de 
plaatsvervangende leden, maar dat tussen vier personen een 
stemming dient plaats te vinden. U zult dus moeten kiezen uit 
ik zeg het nu even zoals het hier staat mevrouw Brouwer-van 
Wijk, de heer Donker, de heer Meijs en de heer Van den Hoogen. 
Dat is de keuze uit vier. U heeft dadelijk op uw eerste 
biljetjes dat in uw bezit is, die stemboekjes, heeft u in te 
vullen drie namen. Drie van deze vier namen, maar ik kijk maar 
even rond we hebben in het verleden ook wel eens gedaan dan 
kun je er ook uit komen dat je niet drie namen van de vier 
invult maar de ene naam die je namelijk niet wenst te hebben. 
Maar ik denk dat het misschien teveel gevergd is nu op dit 
moment op dat uit te voeren gewoon te doen drie namen uit de 



band 15 3 

vier. Dus u heeft drie namen op te schrijven. Dat is het. 
Dadelijk komen de dames van het algemeen secretariaat langs om 
alles op te halen en dan gaan we hier tellen. 

Voorzitter voor u tot stemming over gaat is het misschien toch 
op z'n minst gepast te vragen wat de afdeling, die deze 
kandidaat gesteld heeft, bewogen heeft om op deze toch vrij 
ongebruikelijke wijze een kandidaat in te dienen. Wat zijn de 
zwaarwegende argumenten ik denk dat de vergadering het recht 
heeft daar kennis van te nemen, de zwaarwegende argumenten om 
op dit punt een tegen kandidaat of mede kandidaat in te 
dienen. Ik ben heel benieuwd waarom de afdeling dat gedaan 
heeft. 

Ginjaar: afdeling Bergen op Zoom. Gaat uw gang. 

Zou het mogelijk zijn om de namen alsnog te herhalen want het 
komt toch wel een beetje verwarrend over hier. 

Ginjaar: we zullen dat direct nog even doen. Ik vraag of de 
afdeling Bergen op Zoom een toelichting kan geven op de 
kandidaatstelling van de heer Van der Hoogen. Afdeling Bergen 
op Zoom. Ja. 

Mijn naam is Van der Hulst ik heb een voorstel is het niet 
eenvoudig met de stemming om akkoord te gaan met het voorstel 
van het hoofdbestuur als je daarmee akkoord gaat en dan 
eventueel de tegen-kandidaat intrekken. 

Ginjaar: Nee ik moet u teleurstellen dat is niet mogelijk. 
Afdeling Bergen op Zoom. 

De afdeling Bergen op Zoom is niet aanwezig. Ik wil als 
kamercentralevoorzitter van de kamercentrale Tilburg wel even 
toelichten de heer Van der Hoogen, ik denk dat ik heel kort 
kan zijn, die is drie weken geleden onderscheiden met de 
Thorbeckepenning ik denk dat dat voldoende zegt over de 
kwaliteit en alles wat hij voor de partij gedaan heeft. Hij is 
negen jaar penningmeester geweest van de kamercentrale met de 
speciale dispensatie. Dus zes jaar en drie jaar eraan vast. 
Dat is alles wat ik wil en kan zeggen. Het is een man met hele 
grote kwaliteiten een zeer integere en zeer evenwichtige man 
die zijn sporen in de VVD verdient heeft. Dank u. 

Voorzitter nog een klein aanvullend vraagje. Het was eigenlijk 
meer mijn intentie niet om op de hoogte te geraken van de 
ongetwijfeld grote kwaliteiten maar eigenlijk meer om te 
vragen waarom op dit punt een tegen-kandidaat. Natuurlijk 
iedereen heeft dat recht dat wil ik ook volstrekt niemand 
ontzeggen maar ik ben zo benieuwd naar de achtergronden van 
dit nieuwe fenomeen. En daar heb ik nog niet zo'n goed 
antwoord op gehad. 

Van der Klis: ik kan daar geen antwoord op geven. Ik denk 
voorzitter dat de afdelingen autonoom zijn en dat de 
afdelingen het volste recht hebben als ze menen een goede 
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kandidaat te hebben dat ze dit doen. Ik kan er ook geen andere 
verklaring aan geven. 

Ginjaar: goed. Ik stel voor nu tot de stemming over te gaan. 
De heer Van den Berg nog een keer voor dat de stemming begint 
het laatste woord over die stemming. 

Van den Berg: u heeft dus keuze uit vier namen. Ik herhaal 
mevrouw Brouwer-van Wijk te Sneek, de heer Donker te Lelystad, 
de heer Meijs te Amsterdam en de heer Van der Hoogen te 
Roosendaal. Van die vier namen die ik nu genoemd heb moet u er 
drie onder elkaar op dat ene stembiljet invullen. Dat is het. 

Ginjaar. Ik ga nu tot de stemming over. Mag ik onze dames 
verzoeken om met de manden rond te gaan en dan worden op de 
gebruikelijke wijze de stemmen straks geteld. Ik zou u willen 
voorstellen om tijdens de stemming rustig door te gaan met de 
vergadering ook mede met het oog op de tijd. Dat betekent dat 
thans aan de orde is punt 6 standpuntbepaling inzake een 
eventueel betaald voorzitterschap. Ik zelf zal die nota niet 
bespreken en dat betekent dat de heer Opstelten weer de 
leiding van de vergadering overneemt. 

Opstelten: Mag ik vragen wie over dit punt het woord wil 
voeren. Er is een amendement, een motie ingediend, door de 
kamercentrale Amsterdam. Is er niemand die het woord wil 
voeren over dit punt? Wenst Amsterdam nog iets te zeggen over 
de motie? Niet. Verrast met de snelheid waarmee dit punt wordt 
behandeld Amsterdam maar ••••••••••••••••• 

Mijn naam is Roy Jonge van Amsterdam. Ik wil graag even 
toelichten en een paar vragen aan het hoofdbestuur stellen. 
Wij hebben helemaal niets tegen een betaald voorzitterschap 
maar het voorstel wat er ligt is een verre van compleet we 
zouden graag voordat de vergadering helemaal akkoord gaat met 
het betaald voorzitterschap het principe daarmee akkoord gaan 
denk ik. Maar voordat we er daadwerkelijk meer instemmen •••• 

Opstelten: mag ik aandacht van de zaal ondanks de stemmingen 
maar die zijn schriftelijk dus u schrijft en u praat niet en u 
hebt het woord. 

Dank u wel. Ik zal het nog een keer herhalen. Amsterdam is in 
principe voor een betaald voorzitterschap alleen het voorstel 
zoals dat er nu ligt is verre van compleet, je kan nog niet 
zeggen wat het gaat kosten er zijn nog helemaal geen 
omschrijvingen bij, er wordt geen vorm van dienstverband 
besproken. Kunt u daar iets van toelichten. Er wordt alleen 
gezegd dat er gedacht wordt aan het salaris van een kamerlid. 
Dat is vrij ruim. 

Opstelten: Dank u wel. Iemand anders nog het woord. Ga uw 
gang. 

Mijn naam is Hoes van de afd. Den Bosch. Ik ben natuurlijk 
heel blij met het voorstel dat is gedaan n.a.v. opmerkingen 
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die door onze afdeling z~Jn gemaakt. Ik sta ervan te kijken 
dat er zo'n grote instemmigbeid is, maar daar ben ik 
natuurlijk heel erg blij om. Dus ik zal niet iedereen gaan 
uitnodigen om daar iets over te gaan zeggen. Mijn vraag is ik 
heb in de pers begrepen dat mijnheer Ginjaar een uitspraak 
heeft gedaan dat hij eventueel niet bereid zou zijn om betaald 
voorzitter te zijn en daar bepaalde •••.••••• aan heeft 
verbonden. Klopt die uitspraak wilt u dat misschien nog 
eventjes toelichten? Dank u. 

Opstelten: u hebt het woord. 

Geerling afdeling Wassenaar. Ik wou nog even over die kosten 
verder gaan. Er werd net gevraagd naar salariskosten. Salaris 
is natuurlijk meer er is natuurlijk ook salariskosten zoals ik 
al net zei. En kamerleden en bewindslieden hebben een 
verhoogde opbouw van hun pensioenrechten die ook veel geld 
kost. Ik het ook de bedoeling het betaaldvoorzitterschap iets 
dergelijks te bieden en dan zullen de salariskosten misschien 
wel het dubbele kunnen bedragen van het eigenlijke salaris. 
Dit zijn toch zaken die wij moeten kunnen overzien voordat we 
hierover beslissen. Want dan praten we niet over 1 ton 
natuurlijk waar we net al zo moeilijk over deden. Dank u. 

Opstelten: dank u. Wie nog meer het woord? Mijnheer De Haze 
Winkelman. 

Ja voorzitter wij staan positief tegenover de nota van het 
hoofdbestuur over het betaald partijvoorzitterschap. Het is 
een eerste aanzet tot dat we de uiteindelijke uitwerking gaan 
doen. De vragen die gesteld zijn die wijzen daar ook op. Het 
lijkt mij niet goed om hier nou al te expliciet daar 
verschillende consequenties aan te gaan verbinden. De algemene 
vergadering zal zonder enige twijfel in grote lijnen positief 
staan tegenover deze notitie. Maar dat betekent niet dat ook 
noodzakelijkerwijs iedere nieuwe toekomstige voorzitter 
wanneer dat dan ook moge zijn betaald zal moeten worden. Dat 
is iets wat nader bekeken zal moeten worden en we moeten dat 
verder niet al te stringent gaan bepalen en we zullen ook niet 
al te stringent moeten gaan bepalen wat die wel en niet qua 
nevenfuncties mag hebben wat dat betreft ondersteunen wij het 
hoofdbestuur inzake zijn ontraden van de motie van Amsterdam 
wij vinden dat niet verstandig dat moet openblijven we moeten 
die weg op gaan en op een gepast moment moet het tot de 
mogelijkheden behoren. 

Opstelten: Dank u wel. De heer Schut heeft het woord. 

Ja voorzitter wij z~Jn eigenlijk niet zo'n groot voorstander 
van het betaald voorzitterschap en als ik nou de discussie die 
we gisteren gevoerd hebben nog eens even naar voren haal en ik 
denk aan de mogelijk consequentie die een betaald 
voorzitterschap met zich gebracht zou hebben. We zijn gisteren 
toch met elkaar bezig geweest op een zeg maar een andere 
manier met het oog op er zit iemand die in zijn vrije tijd 
voorzitter is maar als daar beroepshalve een kracht had 
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gezeten gisteren denk ik dat de kritiek van onze kant zeer 
zeker scherper zou zijn geweest dan zijn we toch iets meer to 
the point, dan ga je het toch meer afwegen en als consequentie 
kun je hebben dat de ledenvergadering, een algemene 
vergadering, de voorzitter dan naar huis stuurt. En als we het 
dan over de financiën hebben vanmorgen, dan zeg ik wat gebeurt 
er dan als een algemene vergadering de voorzitter, die betaald 
is, wordt naar huis stuurt. Zitten we dan vast aan wachtgeld
regelingen, etc. en hoe loopt dat dan. 

Opstelten: Dank u wel. U hebt al gesproken maar u heeft nog 
een aanvulling. 

Ja ik wil het graag wat korter maken. Het hoofdbestuur zal het 
voorstel waarschijnlijk nog uitwerken en aan de vergadering 
voorleggen en daarom trekt Amsterdam de motie in in afwachting 
van het uitgewerkte voorstel. 

Opstelten: U trekt de motie in? 

Ja. 

Opstelten: Dank u. De heer Haafkens. 

Voorzitter er lag van al sinds een paar jaar ook een motie van 
de kamercentrale Leiden om in deze hele discussie toch een 
eventueel gekozen secretaris te betrekken. Dat had met name 
betrekking dat in een echte vrije tijdsfunctie je misschien 
zou kunnen zeggen door een gekozen secretaris kun je een 
verdeling van werkzaamheden krijgen gezien de discussie nu 
trekken wij deze motie definitief in anders gaan we weer 
doorschuiven naar andere jaren. Dank u. 

Opstelten: de heer Labohm. 

Voorzitter allereerst zou ik de opmerking willen maken over 
het stuk zoals u dat in bijlage II heeft toegevoegd aan de 
beschrijvingsbrief. En ik zou u willen vragen om in het 
vervolg dit soort punten dan ook uiteindelijk in uw eigen 
conclusies zo duidelijk mogelijk te formuleren. Want als u 
zegt: alles overwegende komt het hoofdbestuur tot de conclusie 
dat in de tweede alinea gestelde vraag ontkennend beantwoord 
moet worden. En als je dan de twee alinea leest en de vraag 
staat centraal of de partij zich nog langer kan veroorloven 
dat de hoeveelheid van tijd waarbij de voorzitter bij de 
uitoefening van zijn functie kan beschikken bepaald wordt door 
de tijd die hij aan zijn professionele externe werkzaamheden 
dient te besteden. Dan denk ik dat je zoiets ontzettend vaak 
moet lezen om precies te weten wat u nu eigenlijk ontkent of 
niet ontkent. Vaststaat in ieder geval dat wij · begrepen hebben 
dat u daar eigenlijk toch wel voorstander voor bent en dat 
roept dan de vraag op op welke termijn denkt u dat een en 
ander gerealiseerd gaat worden en dat houdt denk ik toch ook 
verband met de discussies van gisteravond. En in reactie op 
datgene wat de heer Haze Winkelman heeft gezegd zou ik willen 
zeggen als je er eenmaal voor kiest als partij dan is het niet 
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meer aan de orde of je dan in de toekomst zegt iemand doet dat 
wel of niet gehonoreerd. Ik denk dat je daar dan vast aan moet 
houden en de keuzes dan ook moet doen en zeggen gekozen is 
gekozen dan kiezen wij voor een betaald voorzitter met alle 
consequenties van dien. 

Opstelten: Dank u. Niemand verder dan is het woord aan 
•••••••• ja de heer Korthals Altes. 

Voorzitter ik vind het geen gelukkig idee om nu een principe 
uitspraak te gaan doen over een betaald voorzitter in de 
toekomst. Het probleem bij het zoeken van een nieuwe 
voorzitter is veel eerder een recruteringsprobleem. Hoe vinden 
we iemand die in de toekomst opnieuw het vertrouwen van de 
partij krijgt bereid is daar een volledige inzet in te geven 
en tijd beschikbaar kan stellen en het is niet zo zeer een 
probleem als we die persoon gevonden hebben, man of vrouw, 
moeten we hem daar dan voor gaan betalen. Ik geloof dat we dan 
een discussie voeren die eigenlijk langs het probleem gaat, 
het probleem is kunnen we in de toekomst uit ons kader 
voldoende bekwame mensen vinden die bereid zijn daarvoor in te 
zetten ja of nee. En dan kan zich een situatie voordoen dat je 
zegt de partij zal er in die zin een financieel offer voor 
moeten over hebben om de betrokkene in staat te stellen hetzij 
door beschikbaar stelling van een secretaresse hetzij door 
beschikbaar stelling van apparatuur als een fax thuis hetzij 
door beschikbaar stelling van fondsen waaruit de partij
voorzitter naar allerlei bijeenkomsten gereden kan worden die 
het hem of haar mogelijk maken om die functie te vervullen. 
Als we nu zouden besluiten dat de functionaris zelf in de 
toekomst gehonoreerd gaat worden dan hebben we daar definitief 
een weg gekozen waarop inderdaad geen terug meer mogelijk is 
en de gekozen partijvoorzitter die we tot nog toe hebben gehad 
en waar we in het algemeen gelukkig mee zijn geweest dat die 
als gekozen partijvoorzitters hebben gefunctioneerd, die weg 
hebben we dan afgesloten zonder dat er een weg terug is. Dus 
ik waarschuw daarvoor. 

Opstelten: Dank u wel. 

Mijnheer de voorzitter misschien mag ik daar op inhaken. Ik 
ben het eens met de heer Korthals Altes als het in die zin 
wordt gesteld dat er een recruteringsprobleem is alleen ik 
denk dat wanneer de voorwaarde tevoren bekend zijn en dat ook 
niet achteraf ingevuld wordt met krijgen we het nou wel of 
niet niet of laten we naar je eigen portemonnee kijken hoeveel 
je nog zelf kan betalen en zo meer. Als er gewoon helderheid 
is vooraf over die voorwaarden dan denk ik dat dat 
recruteringsproces gemakkelijker kan plaatsvinden want dan 
weet iedereen waar die aan toe is en dan kan je uit een 
grotere groep recruteren en wellicht ook de kwaliteit van onze 
nieuwe voorzitter dienen. Dank u zeer. 

Opstelten: Niemand meer? Dan is het woord aan de 
partijvoorzitter. 
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Ginjaar: Als je naar het probleem gaat kijken dan is het 
natuurlijk een recruteringsprobleem, ik denk dat de heer 
Korthals Altes daar volstrekt gelijk in heeft, maar bij de 
behandeling van het probleem herken je ook de kip en het ei 
situatie. Ik denk dat je zonder meer kan zeggen dat de 
ontwikkelingen binnen en buiten de partij zodanig zijn dat ook 
de VVD ook kan niet aan de consequentie zal kunnen ontkomen 
dat de VVD ook niet meer een voorzitter kan hebben wiens 
beschikbaarheid voor de VVD bepaald wordt door de 
professionele activiteiten. M.a.w. wanneer men iemand heeft 
die een normale werkfunctie heeft en hij moet daarnaast het 
voorzitterschap van de VVD bekleden in de vrije tijd dan is 
dat een uitermate moeilijk zaak. En die zal in de toekomst, en 
die wijst daarop, nog steeds erger worden. Ook als ik luister 
naar de discussie van gisteren over het verengigingsplan en 
ook over gisteravond en dan ontkom je niet aan de conclusie 
dat juist ook aan de voorzitter in de toekomst steeds meer 
taken, steeds meer verantwoordelijkheden voor het functioneren 
van het geheel zullen moeten worden toegekend. We hebben een 
collegiaal bestuur met collegiale besluiten, er is nu al 
sprake van een vergaande mate van mandatering, er is nu al 
sprake van het feit dat wij onmogelijk als hoofdbestuur alle 
zaken kunnen behappen. En in de toekomst zal er ook daardoor 
een veel grotere noodzaak tot bestuurlijke coördinatie. In de 
tweede plaats is het zo dat ook in de toekomst de externe 
contacten vanuit het partijvoorzitterschap steeds groter 
zullen gaan worden. En dan denk ik niet aan de contacten 
binnen de partij richting afdelingen, ondercentrales en 
kamercentrales, maar in denk wel aan contacten in de richting 
van alle mogelijke maatschappelijke organisaties. Het is mij 
bekend dat collega's van CDA, PvdA die contacten in grote mate 
onderhouden. Zij kunnen dat doen omdat zij inderdaad over veel 
tijd overdag beschikken. Zij zijn immers volledig in dienst 
van de partij, zij zijn een volledig gehonoreerd voorzitter. 
Natuurlijk is het zo dat wanneer je alle aspecten gaat 
overwegen dat er ook veel nadelen aan zitten. Ik denk dat het 
hoofdbestuur die nadelen heel goed onderkent en wanneer je een 
betaald voorzitter hebt dan zal de partij, laten we dat zo 
formuleren, daar toch op een andere wijzen meer om moeten gaan 
dan met een gekozen voorzitter. En ook een gekozen voorzitter 
zal op een ander wijze met de partij kunnen omgaan dan een 
benoemd voorzitter dat zijn gewoon te constateren feiten. En 
natuurlijk is het zo dat er allerlei regelingen getroffen 
moeten worden voor het weggaan van een dergelijk voorzitter, 
een dergelijke voorzitter zal in de regel ook niet permanent, 
d.w.z. eeuwig, voorzitter zijn men zal dat ook aan termijnen 
willen binden. Dat is ook bij het CDA en PvdA het geval. Ook 
na vervullen van een functie zal de betreffende persoon 
activiteiten en broodwinning moeten hebben en ik denk dat je 
toch moet constateren dat ook dat een beetje toch ook de 
verantwoordelijkheid van de partij is. Welnu wanneer je als 
hoofdbestuur dan daar met de verschillende geledingen over 
praat over deze problematiek dan is het heel duidelijk dat 
daar binnen onze partij zeer verschillend over gedacht wordt. 
Er zijn heel duidelijk mensen die zeggen dat moet je nooit 
doen dat is gewoon een slechte zaak. Er zijn mensen die zeggen 
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dat moet je vooral doen. De mensen die zeggen dat moet je 
nooit doen die kijken dus naar de principiële kanten van de 
zaak zowel voor wat betreft het organisatorisch functioneren 
binnen de partij, de afhankelijk van zo'n voorzitter van de 
partij en omgekeerd. En mensen die zeggen dat moet je wel doen 
kijken in de eerste plaats naar de efficiency en naar de 
mogelijkheden die zo'n betaald voorzitter heeft om de partij 
op andere wijze te dienen met name in de externe contacten en 
in het kader van de bestuurlijke coördinatie. En er is 
natuurlijk een groep die zeggen ja wij weten dat feitelijk nog 
niet we zien de voor en de nadelen maar we willen nog niet een 
duidelijk standpunt bepalen. In elk geval is het hoofdbestuur 
na die vele gesprekken heel duidelijk tot de conclusie gekomen 
dat er toch voorzichtig die weg moet worden ingeslagen. Een 
weg worden ingeslagen waarbij je niet aanstonds hoeft te 
denken aan een voorzitter die inderdaad volledig gehonoreerd 
is door de partij je kunt ook denken aan een voorzitter die 
een dergelijke functie heeft, of helemaal geen functies heeft, 
waardoor die inderdaad veel overdagse tijd, laat ik het zo 
formuleren, aan de partij ter beschikking kan stellen. Dan is 
ook heel goed mogelijk om daar ook inderdaad, zoals de heer 
Korthals Altes zegt, allerlei hulpmiddelen bij te verschaffen: 
een secretaresse, een fax, een auto enfin noem maar op er zijn 
denk ik dan allerlei mogelijkheden te bedenken om ook een 
dergelijke voorzitter te laten functioneren. Maar feit is wel, 
feit is wel dat ook dat de partij een aanzienlijke som geld 
zal gaan kosten. Hoe dan ook. Met andere woorden voorzitter 
datgene wat het hoofdbestuur aan u heeft voorgelegd en ik kijk 
in de richting van de heer Labohm is op zichzelf een volstrekt 
duidelijk vraag. Wij willen de algemene vergadering niet 
vastleggen op een uitspraak dat er een betaald voorzitter moet 
komen wat wij graag van de algemene vergadering willen horen 
is een antwoord op de vraag kunnen wij algemene vergadering 
voortgaan op de weg die hier staat aangegeven. En dat is een 
weg die zegt dat er gezocht moet gaan worden naar een 
voorzitter die meer tijd aan de VVD overdag ter beschikking 
kan stellen dan professionele activiteiten toelaten. Met 
andere woorden een voorzitter die inderdaad zegt twee derden 
van zijn normale werkweek aan de VVD ter beschikking kan 
stellen. Op welke wijze dan in de financiering moet worden 
voorzien dat is dan een tweede vraag. Dat kan in de vorm van 
een voorziening van alle mogelijke apparaten, een secretaresse 
en een auto. Het kan eventueel ook in de vorm van een 
honorering. Dat is een tweede vraag die we pas in de laatste, 
in de tweede instantie, aan de orde willen stellen. Zou de 
partij zeggen: nee hoor wij blijven gewoon bij de amateur 
voorzitter die we nu hebben namelijk die het in zijn vrije 
tijd moet doen dan hoeft het hoofdbestuur zich verder ook niet 
meer het hoofd te breken over andere mogelijkheden want dan 
moet er uiteraard ter zaak naar een opvolger van de huidige 
partijvoorzitter naar een heel ander iemand gezocht worden dan 
in het eerste geval. Met andere woorden een hele simpele vraag 
aan de algemene vergadering gaat u accoord dat het 
hoofdbestuur deze weg gaat namelijk dat er toch zal moeten 
komen een partijvoorzitter die meer dan de vrije tijd die hij 
heeft aan de VVD kan besteden. Dat is de vraag waar het om 
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gaat waarbij dan gewezen moet worden op het feit dat dat 
gewoon financiële consequenties heeft. 

10 

Opstelten: Dank u wel. Het woord is aan de vergadering in 
tweede instantie. Heeft iemand de behoefte nog iets te zeggen. 
Ja de heer Van Heukelum. 

Van Heukelum: voorzitter ik dank de heer Ginjaar voor de 
toelichting. Wat mij betreft is dat precies hetgeen waar ik 
althans op zit te wachten. U kent mijn standpunt ik sluit mij 
daarbij vele andere aan dat ik tijd zeker niet rijp acht om 
inderdaad naar een volledig betaald voorzitter in die zin te 
komen dat hij in dienst is van de partij. Anderzijds vind ik 
wel dat mij met elkaar middelen moeten vrij maken om meer 
mogelijkheden voor die voorzitter te creëren. Als dat de 
strekking van uw voorstel is om toestemming aan de vergadering 
te vragen voort te gaan op die weg om middelen vrij te maken 
zodat er meer mogelijkheden zijn voor het functioneren van de 
voorzitter dan heeft u mijn zegen wat dat betreft. 

Opstelten: de heer Schut nog. 

Schut: voorzitter het wordt ons nu net zo gebracht als dat zeg 
maar we zijn nog niet aan het besluiten maar laat ons 
voorlopig even doorgaan. Ik moet toch zeggen dat ik in het 
verhaal van de heer Korthals Altes nou net een kleine nuance 
gevonden hebt die ietsje anders ligt als het verhaal wat ik 
gehoord heb van de heer Ginjaar. En ik ben ervan overtuigd dat 
als wij van tevoren heel duidelijk aangeven wat wij zoeken en 
als wij meegaan in de gedachte van de heer Korthals Altes waar 
hij zegt wij moeten iets wat tegemoet komen in de diverse 
kosten dan zeg ik ik denk dat we dan op de juiste weg zitten 
daar gaan wij als Eindhoven ook in mee. Maar die nuance van de 
heer Korthals Altes had ik er graag in opgenomen gezien. 

Opstelten: Dank u wel. U hebt het woord. 

Van Hulst afdeling Oss. Ik ben het met de vorige sprekers 
eens. Maar ik vraag ook tevens aan de voorzitter is het niet 
mogelijk om de taak van de secretaris te verzwaren dan kun je 
natuurlijk een voorzitter toch minder belasten en kan 
waarschijnlijk meer bijsturen. 

Opstelten: Dank u. Mevrouw Van der Stoel. 
De secretaris gaat recht zitten maar mevrouw Van der Stoel 
heeft het woord. 

Van der Stoel: Dank u voorzitter. Amsterdam zou toch graag het 
voorstel van het hoofdbestuur willen ondersteunen want vooral 
in het laatste voorstel doet ons toch wel een beetje de schrik 
om het hart slaan. Als je naar een professioneler partij
organisatie wil en alle discussies die we tot nog toe hebben 
gehad over een beter contact met de achterbannen, met alle 
respect, maar faxen en ondersteunend personeel kunnen dat niet 
vervangen en dat kan een secretaris, een betaald secretaris, 
ook niet ondervangen. Wil je naar een goede partijorganisatie 
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toe, wil je die contacten ook meer inhoud kunnen geven en daar 
ook voldoende tijd voor hebben laten we dan niet alleen naar 
de financiële kanten van dit voorstel kijken maar als ik het 
zo mag aanduiden ook naar de grote immateriële voordelen van 
dit voorstel vandaar hartelijk steun voor het voorstel van het 
hoofdbestuur. 

Opstelten: Niemand meer het .woord. De partijvoorzitter. 

Ginjaar: Ik denk voorzitter dat ik twee vragen moet 
beantwoorden. In de eerste plaats in de richting van de heer 
Schut. Ik denk dat een ander woord gebruik een nuance doet 
veronderstellen die er in feite niet is. En inderdaad op een 
andere vraag ik zal mezelf niet opvolgen in een positie zoals 
hier aangeduid. Mijn opvatting is daarover volstrekt duidelijk 
ik ambieer dat niet en zal dat ook niet ambiëren. 

Opstelten: Mag ik constateren dat de vergadering kan instemmen 
met de notitie zoals die in tafel ligt. (applaus). 

Ginjaar: Dank u wel voorzitter. Het is nu 11.45 uur en de heer 
Rutte, ik heb hem nog niet gezien, waar is hij nou. Meneer 
Rutte. Ah daar. Meneer ik Rutte u hebt het woord we zijn weer 
vol belangstelling en verwachting. 

Rutte: Voorzitter, dames en heren. Het was voor mij tot 
gisteren nog volstrekt onduidelijk wie de voorzitter zou ZlJn 
van de VVD op het moment dat ik het genoegen zou hebben om u 
toe te spreken. Die inleidende fase namelijk voorzitter, dames 
en heren, krijgt dan ook een geheel eigen betekenis want ik 
vroeg mij af zou ik die voorzitter persoonlijk kennen die hier 
vanavond, of vanmiddag, de vergadering zou leiden. Ik ken die 
voorzitter persoonlijk en vandaar dat ik hem ook recht in de 
ogen kan kijken. Gefeliciteerd met het resultaat van gister
avond. (applaus). Maar nu ter zake. 
Het vlaggeschip van het derde kabinet Lubbers, de sociale 
vernieuwing, wekt de indruk op een zandbank te zijn gelopen. 
Het is ronduit pijnlijk om te zien doe de diverse ministers 
tevergeefs proberen hun concept voor de jaren '90, hun recept 
voor de grote maatschappelijke en sociale problemen van deze 
tijd weer aan het varen te krijgen. Voor de oppositie partijen 
biedt deze gênante vertoning van bestuurlijke onmacht 
prachtige mogelijkheden om vrij te schieten. Altijd prijs en 
het kost niets. Zelfs de fractievoorzitters van de beide 
regeringspartijen vragen zich inmiddels af hoe lang de 
regering nog besluiten voor zich uit kan schuiven. Besluiten 
zowel op het terrein van de sociale vernieuwing, als op het 
terrein van bijvoorbeeld het verkeer en vervoersbeleid, het 
milieu en de grote problemen met de onderwijsbegroting. 
Behalve dat dit leuk is voor de oppositie is er echter meer 
aan de hand. Het is van belang eens na te gaan waarom het 
eigenlijk fout gaat met veel van die grote bestuurlijke 
operaties waarbij meerdere departementen betrokken zijn en 
waarbij macht wordt overgedragen aan lagere overheden in 
provincie en gemeente. Ongeacht de partij politieke 
samenstelling van de regering. We moeten hier een scherp 
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letten op de belangen van een regeringspartij in het 
bijzonder, het CDA. De convensionelen zijn namelijk niet 
gebaat bij decentraliseren van bevoegdheden naar provincie en 
gemeente. In tegendeel. En decentralisatie is juist een 
cruciaal onderdeel van veel bestuurlijke operaties. Bij 
decentralisatie denkt het CDA per definitie aan overheveling 
van macht naar het maatschappelijk middenveld. Dat is hun 
domein daar zijn zij oppermachtig daar hebben zij de touwtjes 
in handen gekregen. Het maatschappelijk middenveld. Dat 
onderzichtige bouwwerk van organisaties en instellingen die 
doorgaans de ondemocratische stichtingsvorm hebben. De 
coöperaties worden samengesteld en daarmee ontoegankelijk zijn 
gemaakt voor iedere vorm van inspraak of controle. In liberale 
kring stelt men zich soms de vraag hoe met dat middenveld 
omgegaan moet worden. Er zijn er die beweren dat een liberale 
partij er goed aan doet zelf onderdeel te worden van het 
middenveld, daar zelf een machtspositie op te bouwen.En er 
zijn er die zich daar om verschillende redenen tegen 
verzetten. Laten we op dit punt volstrekt duidelijk voor. Voor 
liberalen was en is geen plaats in dat maatschappelijk 
middenveld. In dit skelet van de verzeilde samenleving. Niet 
alleen zou het een liberale partij nooit lukken tussen de 
convensionelen een blijvende positie op te bouwen en bovenal 
zou een liberale partij geen bijdrage mogen en willen leveren 
aan het versterken van het corporatisme in Nederland en het 
daarmee legitimeren van het ondemocratische machts
uitwisseling. Terug naar de sociale vernieuwing en het 
vastlopen van veel grote bestuurlijke operaties. Naast 
ongetwijfeld vele andere oorzaken moet de vinger voor een 
belangrijk deel gelegd worden op de zere plek van de 
decentralisatie. De keuze die gemaakt moet worden tussen 
overheveling van macht en uitvoering naar de democratisch 
gecontroleerde provincies en gemeenten of naar het 
maatschappelijk middenveld. En tevens moet de vinger gelegd 
worden op de zere plek, ik mag wel zeggen de stinkende wond, 
van dat middenveld. Dat zo en zo een enorm machtspositie heeft 
en de mogelijkheden om vernieuwing tegen te houden. Het feit 
dat de regering blijkbaar niet meer in staat is grote 
bestuurlijke veranderingen op gang te brengen is een 
buitengewoon ernstige zaak. Dat kan het vertrouwen van de 
kiezer in de politiek schade toebrengen en met het vertrouwen 
is het toch al magertjes gesteld. Dit zijn vraagstukken die 
aan de orde moeten komen is de commissie Deetman. De commissie 
die zich bezighoudt met staatsrechtelijke vernieuwing en dat 
brengt mij bij het eerste punt wat ik vandaag in uw midden 
wilde leggen. Ik hoor hier de VVD-Kamerfractie oproepen om een 
actieve bijdrage te gaan leveren bij die commissie Deetman. 
Alle signalen wijzen erop dat met uitzondering van D66 geen 
enkele partij een eigen inbreng levert. Van PvdA en CDA hoeft 
dat om verschillende redenen geen verbazing te wekken maar van 
een grote liberale partij als de VVD mag verwacht worden dat 
zij wel degelijk een eigen geluid laat horen en pogingen 
onderneemt de discussie breder te trekken dan de vraag of er 
in Nederland een referendum moet komen of gekozen 
burgemeesters. Het is nog niet te laat en er staat veel op het 
spel. Behalve het profiel van de VVD als een partij die zich 
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ook over andere zaken druk kan maken dan de economie gaat het 
om grote dingen zoals het terug krijgen van het vertrouwen van 
de Nederlander in de overheid en het veilig stellen van de 
democratie. 
Dames en heren behalve het vraagstuk van de sociale 
vernieuwing ligt er voor liberalen nog veel terrein braak. Het 
ontbreekt liberalen aan een eigen concept voor de toekomst een 
concept dat convesionelen en sociaal democraten kan uitdagen. 
Dat een alternatief kan vormen voor de verantwoordelijk 
samenleving van het CDA en de maakbare samenleving van de 
PvdA. Een van de redenen waarom men in liberale kring niet 
verder lijkt te komen dan het schrijven van verkiezings
programma's is de angst dat zo'n partij zich dan teveel gaat 
bezighouden met de zogenaamde immateriële punten. Velen, ook 
binnen de VVD, zijn er nog steeds van overtuigd dat kiezers 
alleen zijn te trekken met de financieel economische 
standpunten, de stimulering van het eigen huis bezit of de 
belastingverlaging. Allemaal goede standpunten, allemaal waar. 
Maar ze vormen niet het hele verhaal, ze vormen geen compleet 
menu. In de jaren zeventig en de eerste jaren van de jaren 
tachtig ging het ook economisch met Nederland belabberd. Het 
was de periode van de poliresatie tussen VVD en PvdA. De VVD 
kon de PvdA te kijk zetten als de partij van de 
potverteerders. Kiezers willen anno 1990 echter meer. Het gaat 
goed met de economie. Hun portemonnaie is niet meer hun eerste 
en enige zorg en Kok is de ogen van velen, laten we eerlijk 
zijn, zuiniger dan Ruding ooit geweest is. De kiezers willen 
weten waar volgens de VVD de samenleving als geheel naar toe 
moet niet alleen hoe de VVD 's-landkassa gaat beheren. De 
fixatie op de financiële vraagstukken doet het liberalisme 
onrecht. Het liberalisme heeft meerdere kanten en bovendien 
kan eenzijdige benadrukking van de financieel economische 
standpunten tot een verschraling leiden van het gedachtengoed 
binnen een partij en dat zal oplossingen van andere problemen 
in de weg staan. 
Laat ik een voorbeeld noemen de bestrijding van veel 
voorkomende criminaliteit. De VVD roept om meer controle op 
straat om een grotere pakkans. Standpunten die ook in andere 
partijen opgeld doen maar hoe heeft het eigenlijk zo ver 
kunnen komen. Waarom vergrijpen eigenlijk zo velen zich aan 
kleine criminaliteit. Nederland is volgens velen een liberaal 
land als dat zo is dan heeft de liberale partij dus eigenlijk 
heel wat uit te leggen. De liberalen wijzen het gezin als 
hoeksteen van de samenleving terecht van de hand. Niet dat het 
gezin niet mag echter mensen moeten zelf maar weten welke 
samenlevingsvorm zij kiezen. Maar krijg dan niet 
tegelijkertijd vereenzaming van velen omdat de banden in de 
maatschappij zo losjes worden. Of om de problemen van de veel 
voorkomende criminaliteit uit een andere invalshoek te 
benaderen kunnen veel mensen zich nog wel herkennen in normen 
en waarden in de samenleving. Er wordt wetgeving wel op normen 
en waarden gebaseerd. Vraagstukken die de rol van de overheid 
en de positie van de individuele mens in de samenleving raken. 
Vraagstukken die verder gaan dan criminaliteitsbestrijding 
alleen maar die niettemin geanalyseerd moeten worden voordat 
aan de oplossingen gedacht kan worden. Een liberale partij die 
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direct recepten op tafel legt zonder een goede diagnose van de 
ziekteverschijnselen loopt het gevaar niet verder te komen 
door het uiten van leuzen. In de JOVD wordt op dit moment door 
de commissie Normvervaging gepoogd de aspecten die met veel 
voorkomende criminaliteit in kaart te brengen. In het 
bijzonder wordt gekeken naar de vraag hoe de overheid wetten 
maakt en hoe de burger die wetgeving ervaart. Ook de JOVD zal 
niet kunnen ontkomen aan de noodzaak voor te stellen preventie 
en pakkans te verbeteren. Maar in onze jeugdige overmoed hopen 
wij het daar niet bij te laten. Uitgaande van het goede en het 
creatieve in de mens hopen wij wegen aan te geven die mensen 
er zelf zoveel mogelijk toe brengen uberhaupt niet over te 
gaan tot die overtredingen. En dat brengt mij bij het tweede 
punt voorzitter dat ik hier vandaag aan u en uw congresgangers 
wil voorleggen. Een liberale partij kan er niet omheen de 
grote maatschappelijke vraagstukken zoals de bestrijding van 
criminaliteit in het licht van de positie van de burger verder 
te gaan dan slogans en kreten. Van een grote liberale partij 
mag een doorvlochten analyse verwacht worden en dat geldt 
natuurlijk ook voor andere vraagstukken zoals positie van het 
onderwijs en de integratie van etnische minderheden in de 
samenleving om er maar een paar te noemen. Een liberale partij 
moet en kan over dergelijke niet-economische vraagstukken met 
tot de verbeelding sprekende standpunten komen die zo'n partij 
ook electoraal behoorlijk vooruit zullen helpen. En dat in een 
tijd waarin uit alle onderzoeken blijkt dat mensen in meer 
geïnteresseerd zijn dan alleen hun eigen financiële positie. 
Dames en heren het aantal hotels en ministeries in Den Haag en 
omgeving waar de VVD de laatste jaren nog niet bijeen is 
gekomen om op neutraal terrein weer een personeelconflict te 
beslechten neemt ziende ogen af. Voorzover ik weet is Hotel 
Des Indes nog niet bezocht namens de JOVD kan ik u dat hotel 
voor een volgende gelegenheid zeer aanbevelen. Op zichzelf is 
het een positief gegeven dat de VVD zich veel moeite getroost 
de interne verdeeldheid keer op keer weg te werken in 
avondvullende secies. Maar men mag zich de vraag stellen 
hoelang een partij door kan gaan met ruzie maken over 
personen. Zeker wanneer die ruzies zelden of nooit te maken 
hebben met de politieke koers van die partij. Een partij die 
op deze manier doorgaat is geen lang leven beschoren. 
Integendeel. Velen zullen teleurgesteld die partij verlaten 
zo'n partij zal wegkwijnen en binnen afzienbare tijd zelf 
historie worden. Deze analyse is niet nieuw. Ook dit weekend 
heeft menigeen deze conclusie getrokken. De vraag is echter 
wat moet er gebeuren. Welke weg gevolg moet worden om af te 
rekenen met deze wijze van werken. Ik behoor niet tot degenen 
die beweren dat binnen een politieke partij waar het gaat om 
politieke standpunten de neuzen dezelfde richting op moeten 
staan. Integendeel. Een politieke partij onderscheidt zich van 
een kiesvereniging door dat in zo'n partij in het politieke 
debat, dus niet in discussie over personen, waar het politieke 
debat met verege gevoerd kan worden. Een partij waarin 
ouderlijke meningsverschillen bediscussieerd worden zo 
inspirerend overkomen op de kiezer. Zo'n partij zal het debat 
met de samenleving zelf aangaan en zo'n enorme 
aantrekkingskracht uitoefenen op talentvolle mensen die meer 
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willen dan folders uitdelen. Bovendien zal men in zo'n partij 
bij wijze van spreken eenvoudig weg de tijd niet hebben om te 
kibbelen over personen. Zo'n liberale partij zal zich niet 
alleen profileren door middel van financieel economische 
standpunten maar ook door middel van standpunten over zaken 
waar ik eerder over sprak. Zoals de rol van de staten in het 
licht van de staatsrechtelijke vernieuwing en de positie van 
de individuele burger in de samenleving. Het is niet of/of 
maar en/en een eenzijdige benadrukking van de materiële 
vraagstukken doet de immateriële kanten van het liberalisme 
ernstig tekort terwijl evenzeer een eenzijdige benadrukking 
van de immateriële vraagstukken te weinig ruimte laat voor de 
materiële aspecten van het liberalisme. En daarmee ben ik 
gekomen bij het derde en laatste punt wat ik vandaag in uw 
midden wil beleggen. De themacongressen kunnen een middel zijn 
om de discussie in de VVD aan te wakkeren maar dan moet dan 
geen discussie over een discussie worden. De deelnemers moeten 
duidelijk kunnen zien dat er wat met de resultaten gebeurt. 
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•••••••••••• of we nou discussiëren of alleen klappen voor de 
lijsttrekker of hij zich vooruitstrevend voelt of behoudend, 
of hij en nou alleen bijzit voor zijn belangen voor z'n 
loonstrookje en/of zijn betrokkenheid bij grote 
maatschappelijke vraagstukken. Zo'n partij is een offensieve 
partij geen defensieve. Zo'n partij is geen slecht weer 
partij, is geen partij die alleen kiezers trekt als het met de 
economie wat minder gaat. Zo'n partij zal standaard kunnen 
rekenen op genoeg zetels om permanent een belangrijke factor 
in de politiek te zijn. Zo'n partij zal zelfs met succes een 
aanval kunnen doen op de posities van CDA en de PvdA. En dames 
en heren zich daarmee een plaats verschaffen waar het 
liberalisme thuishoort in het midden van de politiek. 
Dank u wel. 

Applaus. 

Ginjaar: Dank u hartelijk mijnheer Rutte voor uw toespraak. U 
hebt ons vorig jaar in Middelburg een spiegel voorgehouden. 
Een spiegel vanuit een liberale geest, een liberale sfeer niet 
direct betrokken bij de typische VVD-activiteiten sec ik denk 
dat wij nog wel eens geneigd zijn om spiegels die ons uit 
liberale sfeer worden voorgehouden om die wat bevlekt te 
achten en ons zelf dan niet in die spiegel duidelijk in de 
ogen te kunnen kijken maar ik denk dat u er èn vorig jaar èn 
ook dit jaar, althans wat mij betreft, in geslaagd ben om toch 
die spiegel toch heel duidelijk te maken en in die spiegel een 
aantal lijnen te schetsen waar de partij als geheel nog maar 
eens over na moet denken. Ongeacht of men het met bepaalde 
aspecten die u naar voren hebt gebracht eens bent of niet eens 
bent. Maar op zichzelf denk ik dat uw woorden in elk geval een 
overdenking waard zijn. Dank u wel daarvoor. 

Applaus. 

Ginjaar: dames en heren het is thans tijd voor u om vragen te 
gaan stellen aan de Tweede-Kamerfractie. Ik moet aanstond de 
pers te woord staan en ik zal me daar nu voor gaan 
voorbereiden en draag dus wederom de leiding over aan de heer 
Opstel ten. 

Voorzitter. Mag ik even een vraag stellen. Heeft u enig idee 
wanneer de verkiezing plaatsvindt van de leden van het hb? 

Opstelten: Dat zal direct na de lunch plaatsvinden. 
Direct na de lunch om 13.30 uur. 
Dames en heren aan de orde is bespreking van het beleid van de 
Kamerfracties van de VVD-leden. Ik zou willen vragen die 
vragen nu te stellen vanmiddag zal dan de beantwoording 
plaatsvinden. En de heer Bolkestein heeft ook gevraagd niet 
alleen te hoeven antwoorden maar dat te verdelen over de leden 
van de twee kamerfracties. Uiteraard zijn ook de heer Luteijn 
en de heer De Vries aanwezig om vragen van u in ontvangst te 
nemen en te beantwoorden. Dat zal ook vanmiddag gebeuren. Dus 
nu beperken we ons tot het stellen van de vragen en dan krijgt 
u er vanmiddag een antwoord op. 
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Wie mag ik als eerste het woord geven? L 
Gaat uw gang wilt u uw naam en afdeling noemen. 

Mijn naam is Van Alphen de Veer van de afdeling Bladel en 
Nestel. Ik heb een vraag aan fractie aan de Tweede Kamer te 
stellen of eigenlijk had ik die moeten stellen aan de vorige 
fractie maar misschien dat de mensen van deze fractie het ook 
kunnen beantwoorden. Wij zouden zo graag willen weten waarom 
destijds, laten we zeggen de vorige fractie, gebroken heeft 
met het kabinet Lubbers II is dat nou de moeite waard geweest? 
En zo ja, zo ja, op welke wijze denkt de huidige fractie dan 
die breuk functioneel te maken. Dus kijken naar de toekomst. 
Dank u zeer. 

Opstelten: de volgende vraag. Naam en afdeling. 

Simones kamercentrale Amsterdam. Ik maak een opmerking n.a.v. 
een voorstel van de afd. Hilversum wat nog niet ter sprake is 
gekomen. Er wordt dus o.a. gesuggereerd dat de Tweede
Kamerfractie heeft hetzelfde standpunt ingenomen. Dat hebben 
we nog niet vernomen ik wou alleen even refereren aan wat Gijs 
de Vries vanmorgen zei over de toenemende intolerantie. Ik 
haal die intolerantie uit het voorstel van Hilversum en zou u 
met klem het aannemen van het voorstel wil ontraden mede 
gezien het feit dat het sluiten van een verdrag tussen 
Nederland en een heel van een ander land technisch al niet 
mogelijk is. Maar vooral willen hameren op de intolerantie als 
wij migratieproblemen hebben dan gaat niet om het aantal 
mensen wat er binnen komt maar het gaat om de wijze waarop we 
met deze mensen omgaan en het klaar maken voor het 
functioneren binnen onze samenleving. 

Opstelten: dank u wel. Gaat uw gang. 

Snelle uit Heemskerk. U heeft hier mooie woorden gesproken 
over rasieme en discriminatie. Maar nou heb ik een vraag. Hoe 
kunnen we een minister hebben die bloemen gaat leggen op een 
graf van iemand die èn gecollaboreerd heeft met de vijand. 
Genosiede gepleegd heeft op vele duizenden buitenlanders in 
zijn land en nog eens honderd duizenden naar het buitenland 
gestuurd heeft. Dat was mijn vraag want anders vindt ik het 
nogal hypocriet, ongeloofwaardig en zelfs een vijandige daad. 

Opstelten: De heer Wilmer. 

Voorzitter een vraag in verband met de nieuwe acties van de 
Tweede Kamerfractie. Prachtig. Herkenbaarheid z~Jn we zeer 
voor. Activiteiten dus ook. Er is een plan gepresenteerd 
gericht op de aanpak van criminaliteit en vandalisme. Ik heb 
alleen toch wel twee vragen en ik zou toch heel graag zien dat 
die op een zodanige wijze worden beantwoord dat daar uit 
blijkt hoe de fractie denkt te communiceren met de overige 
leden van de partij. Een van de elementen daarin is het 
aantrekken van langdurig werklozen en dat lijkt natuurlijk een 
prima gedachte maar uit de toelichting kon niet geheel blijken 
of de fractie precies weet wat langdurig werklozen zijn en of 
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de fractie zich ook realiseert wat je daar wel en vooral ook 3 
wat je daar niet mee kunt doen. We hebben in de gemeenten daar 
nogal wat ervaringen mee en het blijkt dat steeds voldoende 
communicatie tussen fractie en lagere kaders van de partij 
plaatsvindt opdat dergelijk beleid ook werkelijk een succes 
wordt. 

Opstelten: Dank u wel. De heer Klein. 

Voorzitter ik zou de fractie willen vragen om een nadere 
uitleg te geven om een nadere toelichting te geven op het 
standpunt m.b.t. de WIR-problematiek. Als er iets is wat me 
gestoord heeft de laatste tijd is dat vanuit het bedrijfsleven 
op een gegeven moment de claims zijn, mogelijkheid is geopend 
om gebruik te maken van die WIR-regeling, dat die WIR-regeling 
is afgeschaft en op een gegeven ogenblik denk ik dat je als 
overheid gewoon je verplichtingen moet kunnen nakomen. 
Verplichtingen die zoals wij, als samenleving, zijn aangegaan 
jegens het bedrijfsleven. Nou dan vindt ik de discussie om dan 
te zeggen dan moeten we dus ofwel vennootschapsbelasting 
omhoog danwel bijv. de technologie subsidies naar beneden 
danwel op andere wijze het bedrijfsleven daar weer op straffen 
op de mogelijkheden die geboden zijn klinkt wat oneigenlijk. 
Ik zou graag vanuit de fractie willen horen hoe zij deze 
problematiek nog verder in een ook wat offensieve wijze willen 
benaderen nl. de positieve kanten die dergelijke WIR-premies 
hebben opgeleverd voor juist investeringen, voor juist een 
stuk werkgelegenheid en daardoor een versterking van onze 
economie. 

Opstelten: Dank u wel. Wie verder nog een vraag aan een van de 
fracties? Mevrouw. 

Ik ben mevrouw Weijers uit Hilversum. Ik zou graag iets willen 
weten over het monumentenbeleid binnen de fractie. Iedereen 
weet dat rijkssubsidieregeling restauratie monumenten op geen 
enkele wijze voldoet. Hilversum is in de gezegende 
omstandigheden dat ze een drietal top tien jonge monumenten 
heeft die nauwelijks subsidie van het rijk krijgen. De kanjer
regeling is nog niet door de kamer. Wij maken ons daar 
ernstige zorgen over en ik zou graag van de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer willen weten hoe zij in de toekomst het 
monumentenbeleid zullen gaan voeren met begrip voor die 
gemeenten die dus weliswaar weinig monumenten hebben maar wel 
zeer belangrijke monumenten. Dank u wel. 

Opstelten: Dank u wel. U hebt het woord. 

Jahn van de kamercentrale Den Haag. Ik wilde graag iets vragen 
over het defensiebeleid. Minister Ter Beek haalt de ene losse 
flodder naar de andere. Hij heeft gezegd dat aan het eind van 
het jaar een defensienota komt daarin zal staan dat drastische 
bezuinigingen op het defensieapparaat. Ik denk dat wij er heel 
erg voor moeten waken dat Nederland een goed defensieapparaat 
behoud en ik denk dat de VVD-fractie een alternatieve 
defensienota zou moeten maken dat we een geloofwaardige NAVO-



band Jb 
partner kunnen blijven. Dank u wel. ~ 

Opstelten: Dank u wel. Wie nog meer? Gaat uw gang. 

Mijn naam is Koot ik kom uit Culemborg. Ik heb een vraag voor 
de heer Weisglas. Waarom de VVD niet de niet 
onafhankelijkheidsverklaring van Lithouwen heeft ondersteund. 
Naar mijn idee is de partij voor vrijheid en democratie ook 
voor vrijheid en democratie in Lithouwen. Dat is mijn vraag. 

Opstelten: Dank u wel. De heer Labohm. 

Voorzitter ik zou graag een drietal vragen willen stellen. En 
dat gaat allemaal op het gebied van de immateriële 
vraagstukken. In de eerste vraag zou ik willen vragen of de 
fractie zou willen reageren op de plannen van de heer Ritzen 
om eens fors in te grijpen in de totale ambtenarenbestanden op 
het ministerie van Onderwijs. Wat de fractie daarvan vindt. 
Wat zij denkt van de gevolgen daarvan. En op welke wijze c.q. 
positief danwel negatief zij daarop reageren. Even in algemene 
zin, is het niet zo, meneer Bolkestein, dat het goed zou zijn 
wanneer een VVD in zijn oppositierol niet alleen kritiek zou 
hebben op datgene wat een kabinet doet maar naast die kritiek 
ook nadrukkelijker positief met eigen ideeën zou komen 
waardoor de mensen hun beleid zouden kunnen herkennen niet 
alleen als reactie maar ook als een eigen beleid in het kader 
van datgene wat het kabinet doet. De tweede vraag is op het 
gebied van de gezondheidszorg. Op dit moment wordt door 
staatssecretaris Simons nogal nadrukkelijk afgeweken van 
datgene wat eigenlijk in het vorige kabinet ontwikkeld is al 
het plan Dekker. We zijn allemaal nogal enthousiast geweest 
over het feit dat er een soort staatscommissie is geweest die 
een helder, concreet, doelmatig verhaal op tafel heeft gelegd. 
Iedereen heeft daar zijn eigen reactie opgegeven. Ook de heer 
Nijhuis in het vorige kabinetsperiode. Nu komt de heer Simons 
met een door dit kabinet aangepast plan. Ik denk dat het plan 
Dekker en onze reactie daarop uit het vorige kabinet het 
rechtvaardigt dat we nu met een heldere visie komen op het 
gebied van onze gezondheidszorg in het algemeen en de 
financiering die daaraan ten grondslag moet liggen. Dat is een 
kans voor deze fractie, in deze samenstelling met dit kabinet 
om de VVD-leden en allen die van de gezondheidszorg 
afhankelijk zijn daar een duidelijk beeld van te geven. Dat is 
twee. Derde vraag gaat over milieu. Het milieubeleidsplan is 
vorig jaar door minister Nijpels op tafel gelegd. Daaraan 
vooraf ging een verhaal over zorgen van morgen. En wat we daar 
ook allemaal van kunnen vinden de reactie die daar ook in onze 
eigen partij over is gegeven m.n. door Neelie Smit-Kroes liet 
niet aan de verbeelding over. Er moet op korte termijn, 
eigenlijk gister i.p.v. morgen, veel aan gebeuren. Vervolgens 
begint een kabinet geen uitvoering te geven aan een op 
zichzelf goed opgezet milieuplan maar voegt daar een plus aan 
toe. En vervolgens wordt er weer uitvoerig gediscussieerd of 
die plus niet geamendeerd moet worden. In alle partijen, 
mijnheer de voorzitter en mijnheer Bolkestein, is er op dit 
moment een nadrukkelijke behoefte om tot actie te komen, om 
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niet te wachten, om niet te blijven praten maar om te doen. De S 
VVD zou daar een voortrekkers rol in kunnen vervullen zeker 
als oppositiefractie, als oppositiepartij. Nu actie. Het had 
al gister moeten gebeuren en niet morgen laat staan 
overmorgen. Er liggen plannen op tafel bijv. in het kader van 
de afvalstoffenverwerking. Er is een verhaal geschreven, en 
dat verhaal geeft een kant en klaar praktisch uitgevoerd beeld 
wat door VNG NIPO en door het VROM wordt ondersteund. 
Vervolgens komt een vaste kamercommissie van de kamer, 
inclusief de VVD, met een reactie daarop die zeggen: ja maar 
we wisten dat allemaal nog niet zo dat het zo ging, daar 
moeten we nog eens goed op studeren. Zo'n afvalraad kan dat 
eigenlijk wel. Is dat wel democratische genoeg, hebben we daar 
wel controle op. Mijnheer Bolkestein en alle fractieleden pak 
alle instrumenten die erop dit moment liggen en die breed 
ondersteund worden aan, zet er je schouders onder, maak het 
uitvoerbaar en handel. Pak het afvalvraagstuk aan want het 
moet vandaag, niet morgen. Zet er een positieve actie op en 
laat zien als VVD dat het milieu je inderdaad echt wat waard 
is. Laatste punt in het kader van milieu. 
Verkeer en vervoer, vaarwegen en kustverdediging. Mevrouw May
Weggen probeert aan alle kanten op haar manier, hoe je er ook 
over wil denken, om er inhoud aan te geven. Wij zijn 
gewaarschuwd in de afgelopen maanden voor de kwestbaarheid van 
ons land. De zeespiegel stijgt, en sommige menen dat die 
sneller stijgt dan alleen van vervolg van temperatuurstijging. 
Ons land zakt nog steeds, wij zijn kwestbaar. Amersfoort zou 
de dichtstbijzijnde haven kunnen zijn als we er niets aan 
doen. M.a.w. mijnheer de voorzitter, mijnheer Bolkestein, laat 
de fractie ten aanzien van verkeer en vervoer ten aanzien van 
met name ook waterwegen, gebruik van vaarwegen, 
kustverdediging een eigen visie ontwikkelen. Laat zien dat je 
over sociale zekerheid en sociale vernieuwing kan praten maar 
dat je wanneer je met de voeten in het water staat dat soort 
zaken veel belangrijker zijn dan dat soort aspecten in onze 
samenleving. Met andere woorden vorm een standpunt, wees 
duidelijk, wees krachtig, bezie de financiële mogelijkheden om 
dit soort vraagstukken aan te pakken en doe wat een 
oppositiepartij eigenlijk moet doen positief meewerken, 
meedenken en je eigen plannen op tafel leggen juist ook op dit 
soort vraagstukken. 

Opstelten: Dank u wel. U hebt het woord. 

Ik ben Hetwig Centrou uit Amsterdam. Ik heb een vraag aan de 
Tweede-Kamerfractie over het plan van onze minister van 
Justitie m.b.t. de Nederlandse Antillen. Wat vindt de Tweede
Kamerfractie daarvan. Opdeling in tweeën thans de bovenwinds 
eilanden een gedeelte en de benedenwinds eilanden Aruba aan de 
ene kant en Curacau en Bonaire aan de ene kant. Het is niet 
helemaal duidelijk hoe de Tweede-Kamerfractie daarover denkt. 
Opstelten: Dank u wel. Mevrouw Voute. 

Voorzitter Hella Voute Bloemendaal. Ik heb een vraag zowel aan 
onze Tweede-Kamerfractie als aan de heer Gijs de Vries, 
voorzitter fractie in het Europese Parlement. De houding van 
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de heer De Vries we hebben drie voortreffelijke 
parlementariërs , VVD'ers, in ons Europees Parlement en ik 
weet dat VVD'ers ijverig zijn maar het vroege uur van half 
tien was misschien wat erg vroeg voor het goede verhaal van de 
heer De Vries. Ons belang in het Europees Parlement is 
misschien zodanig dat een later tijdstip op deze dag wat beter 
was geweest voor het verhaal van de heer De Vries. Dank u 
voorzitter. 

Opstelten: Wie van u nog meer. Ja gaat uw gang. 

Ik heb ook een vraag aan de kamerfractie het wordt steeds 
duidelijker dat de reorganisatie bij de belastingdienst niet 
goed loopt. Dit gaat ons zeer veel opbrengsten kosten de PvdA 
en het CDA hebben hieromtrent reeds vragen gesteld. Van de VVD 
hebben wij nog niets daarover vernomen terwijl wij toch net 
m.b.t. die reorganisatie alle kennis in huis hebben. Nu is 
mlJn vraag wat gaat de VVD-fractie doen t.a.v. de 
reorganisatie bij de belastingdienst. 

Opstelten: Goed. Dank u wel. Mevrouw Bruggeman. 

Twee vragen voorzitter. Een aan de fractie in het Europese 
Parlement. We zouden graag willen weten hoe het met de D66-er 
gaat. We horen daar nooit meer iets van, het zal toch leuk 
zijn daar nog een bericht over te krijgen. Het tweede is een 
treurige vraag. Het is al de zoveelste jaarvergadering dat ik 
iets verontrust moet vragen over het voortgezet onderwijs. 
Altijd wordt ons verweten, VVD'ers, dat we ons druk maken over 
het gymnasium. Altijd wordt vergeten dat we ons net zo druk 
maken over het LBO ik wil dus nu alleen maar praten over het 
LBO al is maar omdat het daar om een veel groter aantal 
jongeren gaat dan de jongeren op het gymnasium. We hadden 
plannen voor een voortgezet basisonderwijs waar we al niet 
gelukkig meewaren maar waarin ieder geval 20% vrije ruimte in 
de lesroosters was gedaan om de pluriformiteit van het 
voortgezet basisonderwijs dan toch enigszins te doen lijken op 
het huidige voortgezet onderwijs. Nu is staatssecretaris 
Wallage gekomen met een halvering van die 20% vrij ruimte. ER 
is 10% vrije ruimte overgebleven. Dit nu mag duidelijk zijn is 
zeker de doodsteek voor het LBO. LBO kinderen die zo 
ontzettend veel algemene vormende vakken moeten hebben waar zo 
weinig vrije ruimte overblijft voor typische LBO-vakken te 
houden dat worden dropbouwers. In het kader van het 
vandalisme, in het kader van de werkloosheid, in het kader van 
de toekomst van ons land is het verschrikkelijk om te weten 
dat het LBO-onderwijs gewoon dood wordt gedrukt. Dat geeft 
niet alleen dropouts, dat geeft spijbelaars, dat geeft 
vandalisme, dat geeft onopgeleide kinderen. Er is een stom van 
protest opgestoken in het veld. Maar het is net of Wallage 
niet wil luisteren. Hij berijdt z'n stokpaardje en hij is niet 
praktisch dus hij ziet niet in hoe de kleine consecies, die 
hij dus van plan is te doen, hoe die dan absoluut niet 
werkbaar zullen zijn op de school. Want ze moeten natuurlijk 
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praktische lesroosters kunnen maken. Een kind wat eens in de 
week frans krijgt en helemaal niet geïnteresseerd is in zoiets 
een LBO-kind. En dan die ene week het frans niet krijgt omdat 
de leraar ziek is, de tweede week het frans niet krijgt omdat 
er een schoolonderzoek is, en de derde week het frans niet 
krijgt omdat die zelf ziek is, de vierde week het frans niet 
krijgt omdat er vakantie is, zo'n kind zal nooit meer 
terugkomen in die franse les. Als die franse les ongelukkig 
geroosterd is komt die de hele middag niet meer op school en 
gaat aan vandalisme beginnen. Dit is zoveel rampzaliger dat 
buitenstaanders vermoeden dat ik nog eens de fractie op het 
hart wil drukken, ik weet hoe strijdbaar Franssen is, maar nog 
eens de fractie op het hart wil drukken zoek in andere fractie 
naar medestanders want er zijn genoeg mensen die het beseffen. 
En zoek bij het CDA, zoek bij D66 hoe groter en hoe 
gemeleerder de groep is van mensen die dit aan de kaak stellen 
hoe duidelijker het zal zijn. Verwijs maar, geld telt altijd, 
verwijs maar met de problemen naar de belastingdienst. Het 
eenvoudige plan Oord is door allerlei gebabbel en gekrabbel is 
het zo moeilijk uitvoerbaar geworden dat het problemen geeft. 
Hoe denkt u dat al die kleine concessies, al die kleine 
knabbelaarijtjes zal zijn voor de praktische mensen in het 
veld om lesroosters te maken en kinderen op school te houden. 
Het is de toekomst van ons land, het is een ontzettend 
belangrijk iets en ik hoop dat de fractie verschrikkelijk zijn 
best zal doen om constructief niet alleen maar te roepen het 
is verkeerd maar constructief medestanders te zoeken in mede 
fracties. En dat is wat ik de fractie vraag. 

Opstelten: Dank u wel. Mevrouw u hebt het woord. 

Yvonne van Erp afdeling Wassenaar. Voorzitter als gevolg van 
de enorme instroom van asielzoekers doen zich momenteel twee 
grote knelpunten voor. Ten eerste duren de procedures veel te 
lang gemiddeld twee jaar, er zijn zelfs asielzoekers die vier 
tot vijf jaar moeten wachten op beëindiging van hun procedure. 
Daarnaast doet zich het knelpunt voor voor wat betreft een 
beroep op de woningmarkt met 28.000 plaatsen zullen er in 
ieder geval zo'n 10.000 woningen bezet worden met gem. 3 
asielzoekers per woning. Daarnaast ziet u dat er zo'n 10% van 
de asielzoekers ofwel vluchtelingen status ofwel een 
vergunning tot verblijf krijgt en zal van die 10% de mensen 
toch ook een beroep op de woningmarkt gaan doen. Voor wat dat 
betreft zien we momenteel bij het ministerie van WVC dat er 
zich grote moeilijkheden voordoen om deze mensen te huisvesten 
en gemeenten komen hierdoor in de knel. Ik zou van u willen 
horen welke oplossingen de fractie hiervoor in petto heeft. 
Dank u. 

Opstelten: Dank u wel. U mevrouw. 

Ik ben Jannie Biewenga uit Avereest en ik praat vanuit de 
agrarische sector. Ik wil toch nog met name over het milieu 
hebben. Minister Alders praat alleen maar over dit mag niet 
dat mag niet het gaat de bedrijven, en niet alleen de 
agrarische bedrijven, maar ook andere bedrijven gigantisch 

} 
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veel geld kosten dat hebben ze er allemaal best voor over maar ~ 
ook wij vanuit de agrarische sector willen zo krijg eens 
gestimuleerd worden vanuit de overheid. Juist vanuit de 
agrarische sector kunnen wij zoveel milieuvriendelijke 
produkten maken. En dat is een enorme kans voor, niet alleen 
Nederland, maar waarschijnlijk voor heel Europa. Wij hebben 
now-how in Nederland. We kunnen hier een enorme voortrekkers 
rol meegaan vervullen. Ik wil onze kamerfractie dringend 
vragen om als oppositiepartij hier een pleidooi voor te houden 
en ook de minister eens op het goede spoor te zetten. Het is 
makkelijk om te zeggen dit mag niet en dat mag niet maar ik 
denk dat ook de agrarische bedrijven er recht op hebben vanuit 
de overheid stimulansen toegestuurd te krijgen zodat ook deze 
bedrijven een toekomst kunnen vervullen en dat is niet alleen 
in Nederland. Ik zie dat zeker in Europees opzicht en ik wil 
dat zeer dringend vragen aan onze kamerfractie. Dank u wel. 

Opstelten: Dank u wel. Mevrouw hebt het woord, gaar uw gang. 

Mijn naam is mevrouw Hes van de afdeling Zuidhorn. Bij ons in 
de afdeling rees de vraag dat op een gegeven moment 
gestimuleerd werd het gebruik van katalysatoren in auto's. De 
vraag van onze afdeling is of de Tweede-Kamerfractie zich 
bezighoudt met het afval van dit produkt. Omdat inmiddels ons 
bekend is dat dit erg veel gif in deze katalysatoren zich 
bevinden. Dus of daar een statiegeld voor geheven kan worden 
of op een enig andere manier hier zorg aan wordt besteed. Dat 
was de vraag. Dank u wel. 

Opstelten: Dank u wel. Mijnheer Schuddeboom. 

Mijnheer de voorzitter is wou even aanvullen op mevrouw 
Bruggeman. Ik zit zelf namelijk een kleine veertig jaar bij 
het LBO en ze heeft volkomen gelijk. Alleen de zaken zijn nog 
veel ernstiger want de vroegere leraar die moest in die tijd 
vrij zware aktes gaan halen. Het gevolg was dat zo'n man 10 
tot 12 jaar soms wel 15 jaar in de praktijk zat en dan pas op 
zo'n school als leraar kon komen. Tegenwoordig wordt dat vak 
geleerd, tussen aanhalingstekens, op een school die jongelui 
komen daar ze krijgen vier jaar bankwerken en wat vijlen en 
dan zijn ze leraar. Dat is natuurlijk niet waar. Dus niet 
alleen dat het LBO is dood. De meeste collega's van mij 
geloven het ook wel want er zit geen fut meer in het hele 
onderwijs, en ik spreek uit ervaring. Maar het beroepsgerichte 
opleiding van die leraren is aanzienlijk verzwakt met 30, 40 
jaar terug en dat is als het erop aankomt nog veel 
zorgelijker. Dank u. 

Opstelten: Dank u wel. De heer Bakker. 

Uit de afdeling Haarlem zoals u weet. Ik heb een vraag aan d~ 
fractie betreft het verkeers- en verveersbeleid waarbij ik 
meteen zeg dat als zij meteen een kant en klaar antwoord 
hebben ik daar dol blij mee ben maar op een later tijdstip mag 
het net zo. We weten allemaal, ik denk maar even terug naar de 
afgelopen jaren, het kabinet waar we zelf in zaten het vervolg 
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wat nu van toepassing is op dit terrein. Dat het nogal wat J 
commoties met zich meebrengt het is een voortdurende strijd 
tussen enerzijds verantwoordelijkheid t.o.v. een maatschappij 
en een vrijheid van keuze. Wel heeft de VVD in het verleden 
kenbaar gemaakt wij moeten wat doen en wij zijn bereid 
daarvoor te betalen. En dat uitgangspunt daarbij betrokken heb 
ik tot op heden in de beoordeling van de plannen zoals die nu 
voorgesteld worden als enige, en ik simplificeer maar, als 
enig zwart wit antwoord gehoord we moeten met schone auto's 
rijden en wij proberen wat te doen aan het openbaar vervoer. 
Ik denk dat dat op zich een wat mager antwoord is. En ik zal 
de fractie willen uitnodigen om wellicht ook samen met de 
partij om toch op redelijk korte termijn te komen met 
antwoorden hierop die verder strekken dan datgene wat ik net 
heb vermeld want anders komen we er niet. 

Opstelten: Dank u wel. U hebt het woord. 

Snelle kamercentrale Haarlem. Mag ik een ludieke vraag 
stellen? 

Opstelten: Graag. 

Goed. Steeds meer Nederlandse bedrijven komen onder 
buitenlandse vlag en wat ziet men nu komen rode bollen, 
rijzende zonnen en allerlei ander soortige vlaggen. Is nog 
steeds niet zo in de internationale vlag-overeenkomst dat 
naast dergelijke vlag ook de Nederlandse vlag dient te waaien 
met dezelfde afmeting, dezelfde grootte enz. Wat is hier het 
antwoord op van de fractie. 

Opstelten: Dank u wel voor uw serieuze vraag. Gaat uw gang 
mevrouw. 

Plooy afdeling Alkemade. Ik wil graag reageren op het verhaal 
gisteren van de heer Bolkestein. Ik citeer hem: "de helft van 
onze bevolking tussen 15 en 50 jaar neemt niet deel aan het 
arbeidsproces. We kunnen het ons niet permitteren mensen die 
deskundig zijn en een opleiding hebben aan de kant te laten 
staan. In Europa slaan wij een slecht figuur". 
Mijnheer de voorzitter wanneer zal deze partij beseffen, onze 
VVD, dat het hier ook om een groot aantal vrouwen gaat, de 
helft van onze bevolking, die graag willen werken maar die 
niet kan beschikken over voldoende faciliteiten zoals bijv. 
kinderopvang. Faciliteiten die zich wel in de rest van de EEG
landen bevinden. Vandaar die slechte vergelijking van 
Nederland ten opzichte van de EEG. Ik citeer nogmaals de heer 
Bolkestein: "ouderen mogen niet worden weggeschoven als niet 
meer bij de tijd". Dit geldt evenzo voor vrouwen. Bedankt. 

Opstelten: Dank u wel. U hebt het woord. 

Mijn naam in Middelburg uit Elburg. Ik wil aansluiten op de 
vragen die gesteld zijn op het gebied van onderwijs. In mijn 
werkkring ben ik regelmatig mentor van zowel MEAO als HEAO
stagiaires en het is opvallend, en ik zou met name de 



onderwijsspecialist in de kamer willen vragen, het slechte ló 
taalgebruik, vooral het Nederlands, van deze jongelui. 
MEAO'ers en HEAO'ers afkomstig van verschillende 
vooropleidingen MEAO'ers via MAVO of HAVO, HEAO'ers soms via 
MAVO, MEAO of VWO of HAVO het maakt allemaal niet uit. Over 
het algemeen is het Nederlandse taalgebruik, de mogelijkheid 
om een goed verhaal te kunnen schrijven voor deze mensen die 
toch het middel en het hoge management in het bedrijfsleven 
uit moeten gaan maken is heel slecht. Dank u wel. 

Opstelten: Ja dank u wel. Mag ik constateren dat u geen vragen 
aan onze fracties op dit moment heeft. Geen vragen meer. Dan 
krijgen we vanmiddag het antwoord. Dank u wel voor het stellen 
van de vragen. Ik zit even te kijken naar de agenda. Vanmiddag 
om 13.30 uur zullen wij aanvangen met behandeling van punt 9, 
daar zijn we trouwens nu ook aangeland. Ik wou u voorstellen, 
als u daar geen bezwaar tegen hebt, om te kijken of het nog 
mogelijk is om punt 10 nu voor de lunch te behandelen. 
Vaststelling van het technisch advies Eerste Kamer. 
Heeft iemand daar bezwaar tegen. Niet? Heeft iemand de 
behoefte om daar het woord over te voeren? Niet. Dan is het 
vastgesteld conform het voorstel van het hoofdbestuur. 
Dan voordat wij gaan lunchen wil de algemeen secretaris nog 
een aantal mededelingen doen. 

Van den Berg: Heel kort voorzitter. Op het ogenblik, ik vraag 
daar bijzondere aandacht voor, tellen nog steeds de mensen van 
het stembureau. En dat gaat alleen maar voor een stemming van 
de kascommissie. Vanmiddag gebeurt er dus want anders. We 
moeten er rekening mee kan houden dat dit toch wel enige tijd 
vergt als bij bezig zijn met die hoofdbestuursleden te 
verkiezen. Dus vandaar om 13.30 uur gaan we daarmee beginnen. 
Dan heb ik verder nog een praktische mededeling. Alle 
aanwezigen worden dringend verzocht 5 exemplaren van deze 
brochure die we speciaal voor u hebben laten drukken namelijk 
de nota Samenleving en veiligheid van de Tweede-Kamerfractie 
mee te nemen. Die 5 exemplaren zijn gratis, wil men meer is er 
verder ook over te spreken, maar we hebben het niet voor niets 
gedaan dat daar de aandacht op wordt gevestigd. Dank u wel. 

Opstelten: De vergadering is geschorst tot 13.30 uur. 
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Ginjaar: Ik heropen de vergadering. Ik wil u eerst een 
telegram voorlezen. 

1 

Aan de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, p/a Nieuwe 
Buitensociëteit te Zwolle. Op verzoek van Hare Majesteit de 
Koningin breng ik u hartelijke dank over voor de gevoelens van 
aanhankelijkheid zoals verwoord in uw telegram ter gelegenheid 
van uw jaarlijkse algemene vergadering. Adjudant van Hare 
Majesteit de Koningin, getekend Schellekens. 

Dan, dames en heren, is er vanmorgen gevraagd naar de stemming 
over een bepaald onderwerp. Daar waren uitgebracht tegen 323 
en voor 240 stemmen. Dan wil ik nu over gaan naar de benoeming 
van de commissie van drie leden, waar u vanmorgen over gestemd 
hebt. Gekozen zijn: mevr. Brouwer en de heren Meijs en Donker. 
De kandidaten van het hoofdbestuur. 

Dan is het, denk ik, tijd om te beginnen aan punt 9 van de 
agenda. Het eerste punt 9a. Vaststelling van het aantal leden 
die zitting kunnen hebben in het hoofdbestuur. Het 
hoofdbestuur stelt voor het aantal leden te handhaven op 13 
gezien de werkdruk die op de leden van het hoofdbestuur rust. 
U kunt daarmee accoord gaan? 

Dan hebben wij de periodieke verkiezing van de leden van het 
hoofdbestuur. De kandidaten zijn met hun curriculum vitae 
gepubliceerd in bijlage III bij de beschrijvingsbrief in 
Vrijheid en Democratie van januari. Het hoofdbestuur heeft 5 
kandidaten gesteld. In de functie van ondervoorzitter de heer 
Opstelten, voor penningmeester de heer Ressenaar, beiden nu 
reeds in functie. Door de afdelingen is geen gebruik gemaakt 
van de gelgenbeid om voor de functie van ondervoorzitter en 
penningmeester overige kandidaten te stellen. Zodat ik de heer 
Opstelten en Reasenaar benoemd kan verklaren. 

Ik wens hen geluk met deze herbenoeming. U wilde onderbreken? 

Ja mijnheer voorzitter ik wou even onderbreken en wel over het 
volgende. We hebben gisteravond een vergadering gehad waaruit 
uitvoerig is gesproken over het beleid van het hoofdbestuur. 
Dat was een vergadering met veel emoties aan deze en ook aan 
de zijde van de bestuurstafel. Daar was kritiek op het 
hoofdbestuursbeleid niet alleen wat betreft de laatste weken 
maar ook de periode, zelfs lange periode, daarvoor. Ik vraag 
mij af je kreeg de indruk dat die kritiek gedragen werd door 
de hele zaal. Verder kon je je ook afvragen wordt die kritiek 
ook gedragen door de partij. Mede omdat ook aan het woord 
geweest zijn leden die voor zichzelf spraken en niet als 
afgevaardigde. Veel kritiek met name dus op het beleid ook in 
het verre verleden. Bij de motie Amsterdam is wel gebleken hoe 
de feitelijke verhoudingen liggen. Een duidelijke indicatie. 
Maar als we nu zien dat de vice-voorzitter en de 
penningmeester, zeer belangrijke functionarissen van het 
hoofdbestuur, zijn verkiesbaar gesteld, en dat er geen tegen 
kandidaten zijn gesteld, men kon tegen kandidaten indienen, ik 
dacht tot omstreeks januari, dat is niet gebeurd. De 
afdelingen hadden alle gelegenheid zonder emoties om te 
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overwegen wat vind ik van het beleid van het hoofdbestuur. En 
als zij gevonden hadden dat het beleid onjuist was dan waren 
er tegen kandidaten gekomen. Dat is niet gebeurd. En ik stel 
vast dat in ieder geval het beleid van het hoofdbestuur van 
die eerdere periode tot die kandidaatstellingstermijn dat die 
gesloten is dat men volledig als partij achter dat beleid van 
het hoofdbestuur stond en staat. Ik heb er behoefte aan dit 
hier even te memoreren. 

2 

Ginjaar: Dank u wel voor deze verwarmende woorden. Punt 9b 
Periodieke verkiezing leden van het hoofdbestuur voor zover 
betreft de secretarissen voor de organisatie. Van de zijde van 
het hoofdbestuur zijn kandidaat gesteld de heer Blaauw, bij 
herverkiezing, mevrouw Huijbregts-Schiedon en de heer 
Lauxtermann. Door de afdelingen is gebruik gemaakt van de 
mogelijk overige kandidaten te stellen: de heer Meijer te 
Enkhuizen, mevrouw Oosthoek-Goedhart te de Bilt/Bitlhoven, 
mevrouw Roscam Abbing-Bos te Rijswijk, de heer Schellekeos te 
Maastricht, de heer Tromp te Ermelo, de heer Verdijk te 
Nijmegen en de heer Van der Voorn te St. Oedenrode. 
Terwijl de kandidaat van het hoofdbestuur, mevrouw Huijbregts
Schiedon, eveneens door een aantal afdelingen werd 
gekandideerd. De heer Evenhuis, die door de afdeling Amsterdam 
kandidaat was gesteld, heeft zich bij brief van 6 april terug 
getrokken wegens verzwaring van zijn werkzaamheden. De normale 
procedure is, dames en heren, dat de kandidaten thans de zaal 
verlaten en dan gelegenheiq krijgen om zich afzonderlijk te 
presenteren. Stemming vind dan plaats d.m.v. de reeds 
uitgegeven voorgedrukte stemformulieren. Er voor we dat doen 
zal de algemeen secretaris daar nog een toelichting op geven. 
Mag ik aannemen dat de algemene vergadering behoefte heeft aan 
een korte zeer summiere presentatie van de kandidaten? 
Ik zal wel de presentatie per kandidaat heel sterk willen 
beperken want er is erg ve~ te doen en een presentatie van 2 
minuten kan net zo goed zijn als een presentatie van 5 
minuten. Presentaties van 2 minuten door elke kandidaat, mag 
ik ze verzoeken de zaal te verlaten en daarna zullen we ze in 
alfabetische volgorde oproepen. 

Ik neem aan dat de heer Blaauw genoegzaam bij u bekend is dat 
een presentatie achterwege kan blijven. 

Goed dan zal ik als eerste •••••••••••••••••• 

Mijnheer de voorzitter, hier in de zaal. 
Ja, mevrouw Van der Stoel. 

Ik denk dat het voor alle kandidaten goed zal zijn als zij 
visie geven hoe zij denken te gaan functioneren en het lijkt 
mij dan geheel gerechtvaardigd, gelijke monniken gelijke 
kappen, dan gewoon 2 minuten meer of minder maakt dan ook niet 
uit. Alle kandidaten of geen kandidaten. 

Ginjaar: Als u voorstelt geen van die kandidaten te doen dan 
ben ik daar onmiddellijk voor in. 
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Van der Stoel: daar zou iets voor te zeggen zijn voorzitter 
maar de zaal heeft eerder al besloten wel een presentatie te 
willen. In dat geval gelijke monniken, gelijke kappen. Alle 
kandidaten in alfabetische volgorde. 

Ginjaar: Goed. 
De heer Blaauw. 

Van Heukelum: 
Voorzitter mag ik toch het voorstel ontraden, het gaat een 
enorme hoop tijd kosten. We kennen de meeste kandidaten. En 
het tweede punt is dat ik mij niet voor kan stellen dat een 
presentatie op grond van 2 minuten voldoende is om een 
kandidaat te beoordelen. 

Ginjaar: Mijnheer Blaauw. 

3 

Voorzitter, dames en heren, zoals gewoonlijk is het m1J een 
genoegen om mij een paar minuten te kunnen richten tot de 
leden van de partij. Dezelfde partij waar ik lid van ben en 
dezelfde partij waar ik gedurende drie jaren een functie in 
het hoofdbestuur heb mogen bekleden. Gaarne zou ik die functie 
willen continueren. Er is vooral op het gebied van 
internationale organisaties en internationaal beleid 
ontzettend veel te doen. Ook ontzettend veel al op het spoor 
gezet. We willen naast ontwikkelingen in het buitenland, o.a. 
in Oost-Europa niet te vergeten, denkt u aan vorige week 
zaterdag de Oost-Europadag, waar veel aan te doen is, waar 
veel aan te organiseren is de zaak is op het spoor gezet en ik 
zou het graag op het spoor kunnen blijven houden namens u. 
Dank u wel. 

Ginjaar: Dank u wel mijnheer Blaauw. Mevrouw Huijbregts. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, ik ben een vrouw van 
de klok en er is al heel wat van uw geduld gevergd met 
discussie dit weekend daarom wil ik het heel erg kort houden. 
Ik wil u in de eerste plaatst bedanken voor de uren respijt 
die u mij door de discussie van gisteravond gegeven heeft. De 
avond van gisteravond heeft voor mij gewerkt als een soort 
avond overdenking een herbezinning op datgene waarvoor ik mij 
beschikbaar stel. En ik dank u daarvoor daar aan die motivatie 
die ik al had om een bijdrage te leveren aan de bloei en de 
groei van onze partij. Ik dank u daarvoor dat u daar een 
dimensie aan toegevoegd heeft. De discussie van gisteravond 
overdenkend met alle gemengde gevoelens, die ik niet alleen 
heb ervaren denk ik, is mijn motivatie alleen maar toegenomen 
om mijn bijdragen in alles wat mogelijk is te leveren aan de 
partij. De beste partij en de enige liberale partij in 
Nederland. Dank u wel. 

Ginjaar: De heer Lauxtermann. 

Voorzitter, dames en heren. De functie van secretaris voor de 
organisatie is een, misschien een open deur intrappen, 
bestuurlijke functie, bestuursfunctie geen uitvoerende. Vanuit 
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die opvatting heb ik de kandidaatstelling door het 
hoofdbestuur aanvaard en in die opvatting zal ik de functie, 
indien ik daarvoor zal worden gekozen, vervullen. Onze partij 
wordt gedragen door vrijwilligers en zo hoort dat ook. Ik vind 
dat het voorzitterschap van de LPC, de landelijke propaganda 
commissie, dan ook een toppunt, een hoogte punt, hoort te zijn 
van de functie van secretaris voor de organisatie belast met 
de communicatie. In de partij zijn op alle niveaus afdelingen, 
ondercentrales en kamercentrales veel mensen bezig met 
propaganda met communicatie. Die mensen kennen de plaatselijke 
situatie, kennen de regionale situatie beter dan wie dan ook, 
ze zijn waardevol voor onze partij. Ik denk dat naar die 
mensen vooral moet worden geluisterd door het hoofdbestuur, 
het lid van het hoofdbestuur belast met deze taak zal vooral 
zich moeten bezighouden met die club. We hebben uiteraard ook 
professionele inbreng nodig. Er moet onderzoek zijn naar onze 
markt er moet professioneel propaganda bedreven worden. Onze 
vrijwilliger kunnen, vindt ik, aanspraak maken op die 
professionele ondersteuning. En ik vindt dus ook dat de partij 
daarvoor de middelen en de mankracht beschikbaar moet stellen. 
De partij, met andere woorden, zal de LPC waar nodig en waar 
mogelijk die professionele begeleiding moeten geven. Deze 
partij heeft nog heel veel te bieden zelfs ook nog in deze 
tijd waar het ons niet zo goed gaat. En dat moeten wij 
voortdurend duidelijk blijven maken aan onze leden. En daarmee 
raak ik een derde taak zoals ik die zie voor deze functie. Het 
aan de buitenwacht niet alleen maar ook binnen onze partij 
inwendige missie uitvoeren enthousiasme waar mogelijk en waar 
nodig terug brengen. Voorzitter dat is gecompliceerd wat ik 
vind als de partij mij kiest zal ik mij daar graag voor 
inzetten ik denk dat ervaring in het bedrijfsleven als 
wethouder, lid van de Tweede Kamer, als gewezen voorzitter van 
een afdeling, secretaris van de kamercentrale en 
partijraadslid mooi mee genomen zijn. Dank u wel. 

Ginjaar: de heer Meijer te Enkhuizen. 

Voorzitter, dames en heren, er is in de gang op ons nog een 
keer nadrukkelijk beroep gedaan om kort te zijn. Ik kan u wat 
dat betreft erg plezieren ik zal bijzonder kort zijn. Een 
groot aantal van u in de zaal heeft mij gisteravond leren 
kennen als een redelijk kritisch woordvoerder. Een aantal 
bestuursleden achter deze tafel kent mij al langer als een 
redelijk kritisch woordvoerder. Dat ik mij kandidaat stel voor 
het hoofdbestuur komt uit een heel eenvoudige regel er daar 
zal ik het ook bij willen laten voor vandaag. Als je kritiek 
hebt moet je niet alleen kritiek hebben dan moet je daar ook 
wat aan doen. Dat is de reden waarom ik mij gekandideerd heb. 
Dank u wel voorzitter. 

Ginjaar: mevrouw Oosthoek. 

Goedemiddag dames en heren. Voordat ik begin wou ik de 
voorzitter en bestuur hartelijk danken om mij de gelegenheid 
te geven mijn verhaaltje te vertellen. Ik ben lid van de VVD 
sedert 1973. In 1979-1980 heb ik samen met toen de heer 
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Haaksman en de heer Van den Bergh het secretariaat van de 
kamercentrale Utrecht gedaan. Daarna propagandacommissie in De 
Bilt/Bilthoven, want daar kom ik vandaan. Ik zit nu in het 
bestuur van de afdeling De Bilt/Bilthoven aanvankelijk voor de 
contacten kamercentrale/ondercentrale en nu voor de 
wijkorganisatie. Ik zit in het bestuur van de ondercentrale 
Heuvelrug-Noord en ben secretaris van de provinciale 
propagandacommissie en van de provincialecommissie 
Jongerenbeleid. Wat ik wou zeggen is dat ik de liberale partij 
naar grootste vermogen wil dienen opdat deze op de meest 
waardevolle manier kan functioneren. En wat ik ook wil zeggen 
is dat we vooral in onze partij veel respect en waardering 
voor elkaar moeten hebben. En ook wil ik een lans breken, want 
dat heb ik nou een paar jaar gedaan, voor onze jongeren. 
Vriendelijk dank. 

Ginjaar: Dank u wel. Mevrouw Roscam Abbing. 

Dames en heren met de VVD op naar de toekomst. Het leek er 
even op soms alsof de VVD alleen een verleden heeft maar dat 
is niet zo. Ik verzeker u wij horden ons aan en W1J werpen ons 
in de strijd. De voorjaarsnota komt er binnenkort aan, de 
provinciale Statenverkiezingen staan voor de deur. De 
fractievoorzitter heeft gisteren zeer deskundig en boeiend 
geschetst hoe onevenwichtig en starrig het beleid van het 
kabinet is, tijd om te scoren. En wat het hoofdbestuur 
betreft, en mijn eventuele functie daarin, er is mij door 
sommige gevraagd heb je er nog zin in en mijn antwoord is 
volmondig: ja. Ik ben er juist nu zin in en als ik er geen zin 
in zou hebben zou ik die zin maken want een partij die mij 
dierbaar is, welke ik al zo lang loyaal ben verdient nu mijn 
steun. Dank u wel. 

Ginjaar: De heer Schellekens. 

Voorzitter, dames en heren. Zeker nu de VVD tijdelijk minder 
goed gaat heeft de partij juist extra veel behoefte en veel 
mensen nodig die zich zonder enig eigen belang voor de VVD 
willen en kunnen inzetten. We zullen met zijn allen nog meer 
energie moeten steken in het verbeteren van de interne 
communicatie, het is tijdens dit congres herhaaldelijk naar 
voren gekomen, ook richting media. En verder zullen we ook 
veel energie moeten steken in het zoeken naar mensen met 
kwaliteiten, inzicht en doorzettingsvermogen die zeer loyaal 
de schouders er onder willen zetten. Aldus zal het vertrouwen 
van de leden, waar nodig, in de besturen versterkt kunnen 
worden en zullen de bestuurderen en volksvertegenwoordigers in 
goede harmonie en met respect voor elkaar nog beter ten gunste 
van die VVD hun verantwoordelijkheden kunnen nemen. Ik ben 
graag bereid daar zeer veel energie in te steken om mijn 
steentje bij te dragen zo u wilt als hb-lici. Het uitdragen van 
het liberalisme is al die energie ten volle waard. 
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Ginjaar: De heer Tromp. 

Voorzitter, dames en heren, goedemiddag is zal zoals belooft 
kort houden. De afdeling Ermelo heeft mij kandidaat gesteld en 
ik heb mijzelf daar kandidaat gesteld omdat bij de VVD er 
zaken moeten gebeuren. Ik zal u niet vermoeien met 
hoogdravende verhalen over motivatie e.d. want tussen de 
motiveringen die mensen geven en de motivatie die ze hebben 
zit toch een wereld van verschil. En bovendien moet je toch 
een tikje narsistisch zijn om zoiets te willen. Daar komt ik 
rond voor uit. Hoe kijk ik er tegen aan. Er moet veel gebeuren 
voor de VVD ik denk dat ik daar wat voor kan doen, in alle 
bescheidenheid, ik beschouw de VVD overigens niet als doel op 
zichzelf. De VVD mag ik mijn ogen nooit meer pretentie hebben 
dan het in onze ogen meest adequate middel om de Nederlandse 
samenleving zo goed mogelijk in elkaar te laten steken. Je 
moet daar heel nuchter tegenaan kijken er moet werk gedaan 
worden en dat is het dan. Ik dank u wel. 

Ginjaar: De heer Verdijk. Oh er staat een roereedes in de weg 
PN-73-KR. Mijnheer Verdijk. Goed gaat uw gang. 

Voorzitter, dames en heren. Mijn naam is Rein Verdijk. Ik ben 
zo'n 12~ jaar actief binnen de VVD in diverse functies zowel 
bestuurlijk, als raadslid. Ik ben 8 jaar raadslid geweest, 4 
jaar wethouder in een kleine gemeente. Op het ogenblik ben ik 
raadslid in een grotere gemeente in Nijmegen. Daarnaast ook op 
organisatorisch gebied als secretaris van een afdeling. Al 12~ 
met propaganda bezig in afdeling en ondercentrale en sinds 3 
jaar als kamercentrale propagandist van de kamercentrale 
Gelderland en ook vanuit die functie ook lid van de landelijke 
propaganda commissie. Ik heb de partij en al de facetten in de 
afgelopen tijd behoorlijk leren kennen en ik heb ook vanuit 
diverse functies getracht daar zoveel mogelijk inbreng te 
kunnen hebben zowel vanuit de bestuurlijke als 
organisatorische functie dat is opzicht ook wel aardig omdat 
je als lijsttrekker toch weer anders tegen een aantal zaken 
aankijkt als een bestuurslid en als je dat kan combineren is 
dat heel prettig. We hebben gisteren in deze zaal behoorlijk 
stevige discussies gehad. Ik denk dat dat op zich goed is. De 
VVD van vandaag is ook de VVD van gisteren, gelukkig niet 
meer. Maar ik hoop dat u mij in de gelegenheid stelt mij ten 
dienste te maken voor de VVD van morgen. De VVD van de 
toekomst. Dank u wel. 

Ginjaar: De heer Van der Voorn. 

Voorzitter, dames en heren. Voor wie mij niet kent ik ben Wils 
van der Voorn en woon al 30 jaar in Brabant maar ik ben 
geboren in Haarlem. Zoals u heeft kunnen lezen heb ik 
langdurige ervaring in de LPC opgedaan gedurende een zestal 
jaren. Ik ben ook werkzaam geweest in de landelijke commissie 
jongerenbeleid en heb drie jaar deel uit gemaakt van het 
hoofdbestuur. En in die laatste functie namens de 
kamercentrale Den Bosch heb ik heel vaak op het puntje van 
mijn stoel gezeten omdat ik toch eigenlijk betrokken zou zijn 
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bij die propaganda bij die public relations en al datgene wat 
te maken heeft, wat belangrijk is voor de partij. Gisteravond 
hebben wij een roerige avond beleefd, ik heb het gevoel 
gekregen aan het eind van die avond dat het inderdaad de storm 
doorstaan heeft, dat de masten erop staan en dat alle 
condities aanwezig zijn om vooruit te gaan. Ik wens u bij uw 
keuze vanmiddag veel wijsheid en ik hoop dat we daarna met een 
eendrachtig hoofdbestuur verder kunnen gaan. Ik dank u wel. 

Ginjaar: Zijn er nog afgevaardigden van de afdelingen die de 
door hun gestelde kandidaten nog een extra morele 
ondersteuning wensen te geven. Kort houden graag. 
Gaat uw gang mijnheer Schut. 

Heel kort. Mijnheer de voorzitter we hebben hier alle verhalen 
gehoord alhoewel wij kiezen voor secretarissen heeft u in uw 
aanbevelingen ook duidelijk functies genoemd. Wij hebben als 
afdeling Eindhoven de afdeling St. Dedenrode ondersteunt met 
de kandidatuur van de heer Van der Voorn en dat hebben wij 
niet zo naar gedaan we hebben gekeken werkelijk naar wat 
zoeken wij nu eigenlijk in het hoofdbestuur voor deze 
propaganda. Gisteravond is uitvoerig aan de orde geweest wat 
propaganda kan zijn en niet kan zijn. Ook op het thema 
propaganda is gisteren nogal wat kritiek geweest. Wij denken 
dat je voor de propaganda iemand nodig hebt die iets kan 
uitdragen, die enthousiasme heeft, die extrovert is en die 
niet alleen maar bestuurlijk kijkt maar ook uitvoerend kijkt. 
Want je kunt niet alleen besturen als je met propaganda bezig 
bent je staat aan het hoofd van een team van vrijwilligers in 
het hele land zo moet je het toch zien. Die club moet gestuurd 
worden, moet gestimuleerd worden, die moet nieuwe ideeën 
opbrengen, die moet fantasie hebben en wij denken dat de heer 
Van der Voorn dat waar kan maken. Dank u. 

Ginjaar: Dank u wel. Kort graag. 

Van Huls afdeling Oss. Ik wil u zeggen dames en heren, 
mijnheer de voorzitter ik zou graag de kandidatuur van de heer 
Van der Voorn willen steunen. Ik heb hem 10 jaar meegemaakt. 
Hij is heeft ons altijd enorm kunnen motiveren, hij heeft veel 
in huis. Op dit moment is hij dus de kamercentrale uit. Het 
zou zonde zijn als zijn kwaliteiten verloren zouden gaan. Hij 
is nu helemaal ingewerkt. Daarom zal ik u nogmaals willen 
vragen steunt u de heer Van der Voorn. 

Ginjaar: Mijnheer Wilmer. 

Voorzitter, twijfel. Twijfel ten aanzien van deze verkiezings
procedure, maar we hebben niks te zeggen als AV want we hebben 
het eigenlijk zelf gewild. Per slot van rekening hebben we 
ingestemd met een procedure waarbij het hb een aantal posten 
in eigen beheer zou verdelen. Dat houdt in risico's in. We 
hebben daar gisteravond wel iets van geproefd. Ik denk, en dat 
is eigenlijk een boodschap aan de algemene vergadering bij 
bepaling van stemgedrag, dat we buitengewoon goed op moeten 
letten wie van de kandidaten in staat zullen zijn op werkelijk 
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in de cultuur van het hoofdbestuur zich een positie te 
verwerven. 

Ginjaar: Dank u wel. 

8 

Voorzitter als afgevaardigde van de afdeling Breda wil ik mede 
namens 9 andere West Brabantse afdelingen die gezamenlijk 
mevrouw Huijbregts hebben gekandideerd, deze kandidatuur van 
het hoofdbestuur, krachtens te ondersteunen. De opsomming van 
de ervaringen en verdienste van mevrouw Huijbregts binnen de 
VVD in de beschrijvingsbrief van januari doen, hoe vreemd dat 
overigens ook mag klinken, haar persoon te kort. Naast het 
gegeven dat zij ook over een brede maatschappelijke 
achtergrond en visie beschikt is het met name haar sterke en 
positieve persoonlijkheid die haar zo uitermate geschikt maakt 
voor het hoofdbestuur. Zij koppelt een sterk nuancerend 
vermogen uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden op 
een open en verfrissende wijze aan haar Rotterdamse en 
nuchtere zakelijkheid. Kortom: het is een vrouw die we kunnen 
gebruiken. Dank u wel. 

Voorzitter ik kan inderdaad erg kort zijn want goede wijn 
behoeft helemaal geen krans en dan weet u dat ik de heer Van 
der Voorn bedoel. Die man is al heel lang en zeer ruime tijd 
heeft hij een zeer ruime ervaring in het hele bestuurlijke 
vlak. Hij is al eens meer genoemd als afdeling St. Oedenrode 
hebben wij hem niet voor niks kandidaat gesteld. Juist omdat 
we er van overtuigd zijn dat het een goede man is op de goede 
plaats. Ik zou graag de vergadering willen verzoeken om op hem 
te stemmen. 

Ginjaar: Gaat uw gang. 

Den Butter Gendringen. Ik wilde graag even aangeven waarom wij 
met name de heer Verdijk hebben willen promoten. De heer 
Verdijk heeft in Gelderland en ook landelijk zich heel 
nadrukkelijk ingezet voor propaganda. Wij denken dat de VVD op 
dit moment behoefte heeft aan goede propaganda wij hebben 
gisteren een heleboel dingen gezien, we hebben heel veel 
publiciteit gehad we hebben ook een heleboel negatieve 
publiciteit gehad teveel eigenlijk maar we hebben nooit te 
veel goede promotie, nooit te veel goede propaganda en we 
denken dat de heer Verdijk daar goed toe in staat is het is 
een zeer praktische man het is een man die bereid is zich vol 
in te zetten en we denken dat hij in staat moet zijn om als 
propagandist binnen de partij goed werk te doen. Dank u wel. 

Ginjaar: Gaat uw gang. 

Mijnheer de voorzitter namens de kamercentrale Flevoland zou 
ik graag het volgende willen op merken. Een van de kandidaten 
heeft ons veel wijsheid toegewenst met het doen van een keuze. 
Deze keuze is bijzonder moeilijk ondanks of misschien wel 
zelfs mede dankzij de presentatie. De procedure die brengt het 
met zich mee dat het zo moeilijk is. Wat wil het hoofdbestuur, 
ten minste dat veronderstel ik, die wil een aanvulling in het 
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bestuur met drie personen en daarbij wil het hoofdbestuur 
rekening houden met verschillende aspecten. Onder andere het 
aspect man of vrouw, uit welke regio, zo kun je nog een paar 
punten bedenken. Kortom het hoofdbestuur wil een 
evenwichtigheid en ze wil kwalitatief goede personen. Het 
hoofdbestuur weet de specifieke kwaliteiten van de personen 
enz. enz. Kortom het komt hier op neer dat als wij straks 
lukraak gaan stemmen dan kan niemand hier voorspellen wat er 
uit komt. De garantie die is groot dat we iets krijgen wat 
niet evenwichtig is en daarom zou ik willen voorstellen volg 
het voorstel van het hoofdbestuur. 

Ginjaar. Dank u wel. U was eerder. 

9 

Namens de afdeling Ede zou ik graag de heer Rein Verdijk 
willen ondersteunen. Terugkijkend naar het verleden en kijkend 
naar de toekomst ik denk dat we dan met name een man als Rein 
Verdijk nodig hebben om in de organisatie en in de presentatie 
in de toekomst van onze partij goede dingen te doen. Ik wou 
het hier graag bij laten. 

Ginjaar: Dank u wel. U wilde nog een kandidaat ondersteunen? 

Ja voorzitter. Namens de oe. Zutphen zal ik ook graag de heer 
Verdijk willen adviseren om zijn kandidatuur te steunen. 

Ginjaar: Dank u wel. Mevrouw Van Scherpenberg. 

Mijnheer de voorzitter, de heer Poppens heeft gezegd het 
hoofdbestuur heeft gisteravond het fiat gekregen om 
gecontinueerd te worden daar ben ik het mee eens. En daarom is 
het des te belangrijker wie er bij komen. Helaas moeten we dan 
iemand verliezen, helaas moeten we dan iemand verliezen. Maar 
wie komen er bij. Wij vinden, en er is iemand uit Gelderland 
en die mij heeft opgebeld en die zie: kan je nou niet met een 
aantal kamercentralevoorzitters een afweging maken tussen 
allen en niet alleen het regionale aspect meewegen en zorgen 
dat het alleen bestuurders worden. Wij hebben dat ook trouwens 
met een paar kamercentrales gedaan maar ik spreek nu alleen 
voor mij. Wij hebben in onze kamercentrale een criteria 
opgesteld voor hoofdbestuurskandidaten, misschien kunt u dat 
de volgende keer ook doen, en dat is bestuurlijke ervaring op 
goed niveau, teamgeest, creativiteit, loyaliteit, VVD-belang 
voorrang op eigen belang, management inzicht, beschikbaarheid, 
onafhankelijke mening en mensenkennis. En gezien gisteravond 
de kritiek denk ik dat wij echt hele goede bestuurders hebben. 
In het verenigingsplan staat dat wij clusters hebben dus gaat 
het er niet om wat voor vak iemand doet. Hele goede 
bestuurders zonder regionale voorkeur. En mijn stemadvies, en 
dat zeg ik dan ook namens een paar andere kamercentrales, zou 
zijn de heer Blaauw, mevrouw Roscam Abbing en de heer 
Schellekens. 

Ginjaar: Dank u wel. Gaat uw gang. 
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Mevrouw D. Petst, Gelderse propagandacommissie. Het verbaast 
me dat mevrouw een juiste profielschets gaf van Rein Verdijk. 
Dat wil ik toch even benadrukken. De kwaliteiten die zij zei, 
wij moeten eisen, heeft iemand. Kijk naar het afgelopen jaar 
in de kamercentrale Gelderland wat er gebeurt is, die man is 
niet alleen enthousiast, hij kan ook iedereen enthousiast 
krijgen en daardoor worden mensen actief. En dat hebben we 
nodig. Met z'n allen die schouders er onder. Ik stel voor Rein 
Verdijk. 

Ginjaar: Dank u wel. Ik ga nou de discussie langzamerhand 
beëindigen want anders komen we in een wat moeilijke situatie 
terecht. Mijnheer Wigman. 

Voorzitter ik spreek niet namens 1, 2 of 3 ondercentrale
voorzitters maar namens 50 afdelingen behelsend de 
kamercentrale Den Helder. Wij hebben kandidaat gesteld als 
kamercentrale de heer Meijer. U kent hem allen. De heer Meijer 
blinkt uit op een aantal aspecten. In de eerste plaats op 
professionalisme op een groot aantal terreinen. Hij is 
voorlichter geweest, hij heeft een grote teamgeest, management 
ervaring en daar waar nodig, hij gaf dat zelf ook al kort en 
duidelijk aan, kritisch. En dan citeer ik u voorzitter. U 
heeft de kritische houding vanuit onze kamercentrale en u 
heeft daarbij o.a. de heer Meijer genoemd als een constructief 
kritische bijdrage en daar waar constructief kritische 
bijdrage is altijd een goede bijdrage. Ik denk dat kort en 
bondigheid, duidelijkheid, dat bleek net uit zijn eigen 
presentatie, dat dat een nuttige aanvulling kan zijn in een 
bestuur wat toch vaak vergadert, helder, duidelijk, zakelijk, 
aanvulling voor u bestuur. 

Ginjaar: Dank u wel. Ik denk dat u nu de laatste moet zijn. 

Plooy uit Alkemade ik wil graag de woorden ondersteunen die de 
kamercentralevoorzitster van Dordrecht zojuist zei en die 
criteria noemde waar kandidaten voor het hoofdbestuur aan 
zullen moeten voldoen. Ik denk, en ik denk met mij velen, dat 
mevrouw Huijbregts uitstekend in deze criteria past. Dank u 
wel. 

Ginjaar: Dank u wel. Ik denk dat het niet meer dan logisch is 
dat u nu ook van de zijde van het hoofdbestuur nog enkele 
woorden verwacht ten aanzien van de door het hoofdbestuur 
gestelde kandidaten uiteraard ter zaak zijn daar een aantal 
criteria bij relevant. Het hoofdbestuur, gezien ook vorige 
ervaringen, heeft vooral gekeken naar generalisme, ook 
betrokkenheid bij bepaalde activiteiten. Heeft ook gekeken 
uiteraard naar toch een inbreng vanuit de verschillende 
gebiedsdelen die de partij kent niet als presentatieve 
vertegenwoordiging wel kende de cultuur en de wijze van 
opereren in de verschillende landsdelen. Heeft ook gekeken 
naar haar eigen beleid ten aanzien van positieve actie. En het 
spreekt vanzelf dat het hoofdbestuur van harte de kandidatuur 
van mevrouw Huijbregts blijft steunen. Wij denken dat gezien 
haar betrokkenheid zowel in publicistische zin maar ook bij de 
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lagere politieke overheid enorme voordelen geeft. De heer 
Lauxtermann die ook een duidelijke betrokkenheid heeft bij de 
activiteiten van de lagere overheden, ervaring heeft als 
kamerlid, en ook een duidelijke affiniteit heeft voor bepaalde 
activiteiten. En dan ten slotte de heer Blaauw die al 
jarenlang, vier jaar lang, naar de mening van het hoofdbestuur 
op een voortreffelijke en ik zou zeggen meer dan 
voortreffelijke wijze de internationale aspecten 
vertegenwoordigd. Bij andere partijen is dat vaak in handen 
van full-time krachten op het algemeen secretariaat. Dat 
kunnen wij niet. De heer Blaauw is immer in staat gebleken om 
de zeer intense activiteiten die bij het internationale werk 
zijn betrokken op een voortreffelijke wijze en met inzet van 
veel kracht te kunnen doen. 

Ik zou u dames en heren thans willen voorstellen om over te 
gaan tot de stemming. Het woord is aan de algemeen secretaris. 

Dames en heren, de stemmingen voltrekken zich ingevolge art. 
75 van hr. U zult dat allemaal wellicht niet bij u hebben maar 
het lijkt mij ook niet erg zinvol op al deze artikelen te 
citeren. Het belangrijkste is, en zo zullen wij dat fase 
gewijs doen, dat wellicht een aantal stemmingen noodzakelijk 
is. U heeft in uw bezit als afgevaardigden het voor uw 
afdeling benodigde aantal stemmen. Al die stemmen zijn van de 
waarde 1. Daar zit dus verder geen verschil in. Dat is dus 
even anders dan vanochtend. Er moeten nu bij de eerste 
stemming, en dat staat ook op het briefje, er staat namelijk 
eerste stemming in de rechterboven hoek, moet worden ingevuld 
d.m.v. aankruisen van namen van drie personen. Niet meer en 
niet minder. Als dat gebeurt is wordt alles opgehaald en 
begint het tellen der stemmen en daar gaat enige tijd overheen 
dat verzeker ik u. Wilt u dus invullen drie namen van uw keuze 
dat doet u d.m.v. het aankruisen van de al voorgedrukte namen 
op het gele formulier nummer 1. 

Ginjaar: mijnheer Schuddeboom. 
hem niet verstaan. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ik kon 

Van der Berg: Oh dat is nou geen probleem. Aankruisen of zwart 
maken dat zou mij een zorg zijn maar dat kan iedereen nog dus 
dat doen we. 

Nog een vraag mijnheer de voorzitter. Als er een stembiljet 
met 1 naam wordt ingevuld is dat een ongeldig biljet dan. 

Van den Berg: dat is een ongeldig biljet. 

Ginjaar: Goed dat is duidelijk. Dan kunt u nu uw biljetten 
invullen, zover u dat nog niet gedaan hebt. Ik zal even onze 
dames met de manden de gelegenheid geven om de formulieren op 
te halen. En zal dus een aantal minuten wachten voor dat we 
verder gaan met de agenda. Dat zal niet later zijn dan 14.30 
uur. 
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Hermans: Voorzitter, dames en heren. De heer Labohm heeft een 
vraag gesteld aangaande de voorstellen van de heer Simons 
voortvloeiende uit de voorstellen van de commissie Dekker. 
Daar een paar opmerkingen over. Het kabinet heeft een paar 
weken geleden een beslissing genomen. Zo als dat te noemen een 
globale beslissing omtrent de voortgang van de reorganisatie 
van het stelsel van ziektekostenverzekering. Globaal, ik zal 
het willen vertalen als in dikke mist, volstrekt onduidelijk. 
En op de belangrijke punten geen besluit nemen maar voor zich 
uitschuiven. Kortom: het algemene beeld van het kabinet. Wat 
voor de VVD de eindpunten en de toetstpunten zijn waaraan wij 
het plan Dekker of het plan Simons, zoals dat nu heet, zullen 
gaan toetsen zijn de volgende. Voor ons is van essentieel 
belang dat de uitgangspunten die door Dekker zijn 
geformuleerd, die door het vorige kabinet ook in hoofdlijnen 
zijn overgenomen, namelijk beheersing van de kosten in de 
gezondheidszorg middels ons u en mij zelf namelijk de 
gebruikers van de gezondheidszorg dat alleen tot stand kan 
komen wanneer er sprake is van voldoende marktwerking. 
Voldoende marktwerking wordt door u en ik ook zelf eigen 
risico's t.a.v. onze eigen gezondheidszorg zullen moeten gaan 
dragen. Daarbij is essentieel dat de hoogte van de nominale 
premie voldoende ruimte biedt om daadwerkelijke marktwerking 
mogelijk te maken. Er als ik dan kijk naar hetgeen het kabinet 
op tafel heeft gelegd is naar onze mening de hoogte van de 
nominale premie ontoereikend. Ontoereikend om daadwerkelijk te 
kunnen komen tot een beheersing van de kosten in de 
volksgezondheid. Tweede punt is dat er moet komen een zodanige 
vrijheid van keuze van zorg, met een moeilijk woord de 
functionele pakketomschrijving, maar zodanige vrijheid van 
keuze van zorg dat u en ik zorg op maat voor ons zelf kunnen 
kiezen. Dat de verzekeraar daar ook de mogelijkheid voor 
krijgt. In het voorstel wat nu op tafel ligt lijkt dat inhoud 
te gaan krijgen, ik zeg lijkt, nogmaals, omdat de mist die er 
overheen hangt heel erg veel achter de schermen houdt. Een 
derde factor. Bij het debat over de voorstellen van het vorige 
kabinet heeft de VVD forse kritiek geuit op de wijze waarop de 
invoering van het hele Dekkerplan zou moeten plaatsvinden. 
Uiteindelijk zijn wij tot overeenstemming gekomen met een 
aantal hele belangrijke piketpalen essentieel daarbij is dat 
een zodanig stelsel van financiering in de gezondheidszorg 
komen in de richting van de ziektekostenverzekeraars dat er 
ook daadwerkelijk ook marktwerking vanuit die kant kan gaan 
komen. Het zogenaamde normuitkeringstelsel. Het kabinet zegt 
nu, als dat stelsel zo niet werkt dan zullen wij er niet toe 
over gaan. Daar zullen we dit kabinet aan houden. Want dat is 
eigenlijk het enige duidelijke punt uit de voorstellen althans 
de voorstellen van het kabinet omdat CDA en PvdA vanuit de 
Tweede Kamer gemakshalve maar even weggeschoven hebben. Als u 
dus het totaal bekijkt, mijnheer Labohm, dan is datgene wat op 
tafel is gelegd door het kabinet dikke mist, onduidelijk, 
onvoldoende daadwerkelijke marktwerking. Derhalve en voorstel 
zo als het er nu naar uit lijkt te gaan zien wat voor de VVD 
op grote bezwaren zal gaan stuiten. Van onze kant uit gaan wij 
door op de lijn die we de afgelopen jaren hebben ingezet, gaan 
we door op de lijn die uw vergadering met het 
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verkiezingsprogramma voor ons op tafel heeft gelegd. Dat 
betekent dat we nadrukkelijk de hoogte van de nominalepremie 
het hele verhouding tussen de aanvulling en het basispakket in 
de gezondheidszorg dat we daarin twee hele essentiële punten 
zien voor de toetsing in de toekomst van datgene waar het 
kabinet verder mee gaat komen. Ik hoop voorzitter dat het 
kabinet er snel mee zal gaan komen omdat uiteindelijk toch u 
en ik, wij allemaal, zeker ook de werkers in de 
gezondheidszorg recht hebben om eens duidelijkheid te krijgen 
over wat er in de komende jaren in de gezondheidszorg gaat 
gebeuren. Dank u wel. 

Ginjaar: De heer Te Veldhuis. 

Dames en heren, de heer Labohm heeft een aantal vragen over 
milieu gesteld dat is ook door mevrouw Hes gebeurd en dan zijn 
er ook nog een aantal vragen over verkeer gesteld 6 stuks in 
totaal. Ik zal proberen kort en bondig, maar toch duidelijk te 
beantwoorden. De heer Labohm begon met een oproep om nu toch 
eens echt met de uitvoering van het milieubeleid te beginnen 
in plaats van maar eindeloos door te discussiëren over dat 
NMB-plus van dit kabinet. Ik kan u zeggen dat de VVD-fractie 
daar van harte mee instemt. Het NMB, mag ik het zo zeggen, dat 
was ••••••••• en het gevaar dreigt nu dat het NMB-plus het 
etiket gaat krijgen: weg ermee. En dat zou bijzonder jammer 
zijn als je draagvlak voor het milieu gaat verliezen dat door 
een aantal VVD-ministers toch zo goed was opgebouwd. Het zal 
een geweldige klus zijn om dat NMB uit te voeren. En ik denk 
dat we dan ook snel moeten beginnen met de uitvoering. 
Trouwens als je ziet naar wat er uitgelekt is over dat NMB dan 
is er eigenlijk maar weinig nieuws onder de zon. Het is veel 
oude wijn in nieuwe zakken. 
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Voor bodemsanering heeft men zelfs 100 miljoenen gulden per 
jaar minder beschikbaar dan eigenlijk nodig was en Nijpels 
wilde uitgeven. Dus ondanks al die grootspraak en veel woorden 
moet ik zeggen dat er inhoudelijk nog weinig aan ons is 
voorgelegd. Hetzelfde geldt, en dat was ook een ander punt van 
de heer Labohm, waar het gaat om de terugdringing van het 
broeikaseffect, Amersfoort aan Zee, werd genoemd. De VVD is 
erg bezorgd om de stijging van de zeespiegel en ook wij vinden 
dat er wat aan gedaan moet worden. Maar je moet het wel op de 
goede plaats aanpakken vooral op internationaal niveau. Want 
als je de zaken eens nuchter en feitelijk op een rij zet dan 
zie je dat Nederland 0,7% bijdraagt aan het broeikaseffect en 
als je dan 8% wil reduceren, wat dit kabinet wil, dan kom je 
dus na vier jaar op een reductie van 0,05%. Dus we moeten wel 
heel nuchter met beide benen op de grond blijven staan. De 
Verenigde Staten willen niet eens mee doen zoals u weet. En 
als je dan in Nederland daar een speciale heffing voor gaat 
instellen, zoals dit kabinet in de nacht voor Kerstmis heeft 
doorgedrukt, een nieuwe heffing van 150 miljoen dan zou je 
toch op zijn minst verwachten dat dat geld ook wordt besteed 
aan het oplossen van het broeikaseffect. Maar nee hoor ook dit 
gebeurt niet. Dit geld gaat voor 40 miljoen naar de 
bescherming van natuur- en landschap. Ik vind dat overigens 
een buitengewoon ongeloofwaardige politiek. Desalniettemin de 
VVD-fractie zit op de lijn. Nederland is een laag land en wij 
moeten ons dus tegen het water beschermen en dus ook tegen het 
broeikaseffect. Ik wil ook even de relatie leggen meteen naar 
het verkeer en vervoer en de verbetering van de 
vervoersstromen. De VVD-fractie heeft dat al jaren bepleit. 
Het is toch eigenlijk te gek dat je 12.000 vrachtwagen 
bewegingen hebt tussen het Rijnmondgebied en het Roergebied. 
Waarom zou je heel veel van die vrachtwagenladingen niet op 
een rijdende trein zetten een "roll-on-roll-on"-systeem voor 
vrachtauto's tussen Rijnmond- en Roergebied. Dat zou toch ook 
een prachtige uitdaging voor het bedrijfsleven en NS moeten 
zijn. Ook zijn wij voor verbetering van de vaarwegen. Want 
vervoer te water is energievriendelijk, is milieuschoon, het 
veroorzaakt geen nieuw ruimte beslag dus waarom zouden we daar 
niet snel mee kunnen beginnen. 
De heer Bakker heeft op dit punt ook wat vragen gesteld of 
mededeling gedaan. De VVD zou, als het gaat om het 
terugdringen van het verkeer, een oplossing van het verkeera
probleem eigenlijk maar twee dingen zien en twee dingen 
noemen. Namelijk de auto moet schoner worden en we moeten het 
openbaar vervoer bevorderen. Ik geloof dat de heer Bakker het 
niet helemaal juist heeft, dames en heren, wij hebben als VVD
fractie inmiddels 19 alternatieven aangedragen en ik zal ze u 
niet opsommen diegene die ze wil hebben kan ze krijgen maar ik 
denk dat we toch waar we praten over verkeers- en vervoers
problemen de zaken ook hier weer nuchter moeten analyseren. Er 
is een milieuprobleem, dat is de ene kant, en er is een 
kwantiteitprobleem het fileprobleem, dat is de andere kant. En 
als je nou naar de milieukant van het probleem kijkt dan zal 
ik u zeggen dat 9% van de luchtverontreiniging die in 
Nederland wordt veroorzaakt afkomstig is van het verkeer. 9%. 
Maar die verkeerssector moet wel 47% van de milieuheffing op 
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dit gebied betalen. Dus Sx zoveel als men veroorzaakt. Als je 
daar trouwens de industrie naast zet die veroorzaakt 5% van de 
luchtverontreinigingsproblemen en moet 24% van de heffingen 
betalen. Verkeer en industrie dus samen 14% veroorzaken 
luchtverontreiniging en samen 71% betalen van de heffingen. Ik 
denk dat je op deze manier wat de milieukant betreft best kunt 
zeggen dat er een hetze tegen de auto wordt gevoerd op 
oneigenlijke milieugronden. De auto is tot zondebok gemaakt 
maar ook tot financiële melkkoe. En ik zou wel eens willen 
zien hoe dit kabinet verder zou kunnen regeren als men de 
mensen inderdaad uit de auto krijgt maar dan is het 
milieuprobleem niet opgelost en men vervolgens ook het 
grootste gedeelte van die inkomsten uit die auto ook kwijt is 
dan kan er op andere gebieden ook nauwelijks goed beleid op 
het gebied van milieu meer gevoerd worden. De kwantiteit is 
wel een probleem, dat geef ik de heer Bakker na, het 
fileprobleem en daar hebben wij die 19 suggesties voor gedaan. 
Ik zal u er toch enkele noemen: het car-poelen, vooral te 
stimuleren bij het bedrijfsleven, variabele werktijden, 
bedrijfsvervoer, afspraken tussen bedrijven op 
industriecomplexen en openbaar vervoersmaatschappijen, het 
afmaken van het wegennet, maar ook een aantal tunnels, 
verbetering van het openbaar vervoer, ruimtelijke ordeninga
beleid en het parkeerbeleid. Bij het SVV zullen wij nader deze 
alternatieve uitwerken overigens komt hier een themadag over 
op 24 november en een themaavond speciaal over verkeer en 
waterstaat eind augustus. Tot slot voorzitter nog twee vragen 
van mevrouw Hes en de heer Labohm over afval en 
afvalverwerking. Wij zijn het met de vragenstellers eens dat 
afval niet ongecontroleerd mag worden gedumpt. Ook wij vinden 
dat het afvalprobleem nu snel en adequaat moet worden 
opgepakt. Want dames en heren 9 kilo afval per persoon per dag 
is wel erg veel voor onze kleine maatschappij, ons kleine 
gebied. De VVD had problemen, dat weet de heer Labohm, met de 
afvalraad omdat dat een ondemocratisch orgaan was, het was 
oncontroleerbaar, het was een orgaan met pseudo wetgevende 
bevoegdheden en allerlei bestuurlijke en controlerende 
bevoegdheden die door geen enkel democratisch gekozen orgaan 
kon worden gecontroleerd. Wij vonden het als Kamer unaniem en 
inmiddels is ook op dit punt het contract tussen IPO, VNG en 
minister Albers aangepast. En ik denk dat dit probleem lijkt 
opgelost. Wij vinden dat we bij het afvalprobleem in de eerste 
plaats moeten proberen dat het ontstaan van afval wordt 
voorkomen en als dat onvermijdelijk is dan moeten we het 
geproduceerde afval zoveel mogelijk gaan hergebruiken. Dat kan 
bijvoorbeeld bij koelkasten, maar dat kan ook bij oude auto's. 
Vele onderdelen daarvan kun je hergebruiken. Pas in de derde 
plaats komt het verbranden aan de orde. En als allerlaatste 
prioriteit komt het storten aan de orde. Voor hergebruik heb 
je gescheiden inzamelingstructuur nodig en met IPO en VNG moet 
geprobeerd worden om dat probleem nu handen en voeten te gaan 
geven. Dat geldt voor de katalysator die mevrouw Hes heeft 
opgevoerd. Er zitten inderdaad problemen aan maar niet zodanig 
dat die niet oplosbaar zijn. Ze zullen gescheiden moeten 
worden ingezameld bijvoorbeeld door garages en vervolgens 
milieuvriendelijk, althans milieuverantwoord onschadelijk 
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worden gemaakt door hergebruik verbranden of storten. En wat 
statiegeld betreft, de allerlaatste vraag van de heer Labohm, 
de VVD-fractie is niet tegen statiegeld, integendeel. We 
hebben een aantal voorstellen gedaan, ook omarmd door een 
meerderheid in de Kamer, die de introductie van statiegeld
systemen juist heeft bevorderd. Bijvoorbeeld op koelkasten 
maar het is ook mogelijk op auto's en andere gebruiksgoederen. 
In het verkiezingsprogramma van de VVD staat, en dat is mijn 
laatste opmerking, overigens ook heffingen op verpakkingen, op 
milieuonvriendelijke verpakkingen, en daar zullen wij ons 
zeker ook niet tegen verzetten. Ik zal het hier bij laten 
voorzitter. 

Ginjaar: Dank u wel mijnheer Te Veldhuis. Ik zou de heer Blauw 
willen vragen zijn betoog te houden. Ik wil er wel even op 
wijzen dames en heren fractieleden wij moeten hier om 16.00 
uur de deur uit zijn. En we moeten nog even afscheid nemen van 
hoofdbestuursleden en we moeten een dingetje beslissen over 
het verenigingsplan. Ik zou u willen verzoeken: zo kort 
mogelijk. 

Blauw: Ik ben als was in uw handen mijnheer de voorzitter. De 
vraag van mevrouw Biewenga was tweeledig. Ten eerste 
realiseert de fractie zich wel dat inspanningen die land- en 
tuinbouw zich moeten getroosten ten gunste van een duurzame 
produktie, dat die inspanningen groot zijn. De fractie 
realiseert zich dat. De fractie is overigens van mening dat 
die inspanning ook gevraagd mag worden omdat voor de VVD
fractie het uitgangspunt geldt de vervuiler dient te betalen. 
Echter gelet op de bijzondere positie waarin land- en tuinbouw 
verkeerd, Europese prijsvorming, toenemende internationale 
concurrentie, willen we er tussen haakjes iets bij zetten. De 
vervuiler betaalt in de trant van haalbaar en betaalbaar. 
Probleemstelling waar land- en tuinbouw mee geconfronteerd 
wordt daar waar de relatie van produktie en milieu betreft 
voorzitter, dames en heren, is een uitermate onduidelijke 
situatie waarbinnen het kabinet verkeerd. Collega Bolkestein, 
collega Te Veldhuis hebben daar al over gesproken. En we 
signaleren in toenemende mate dat er sprake is van een 
demotivatie op ondernemersniveau binnen land- en tuinbouw daar 
waar het investeringen betreft juist ten gunste van 
duurzaamheid. Omdat het ontbreekt aan het noodzakelijke. Wat 
wil de VVD binnen de kortste termijn op dit beleidsterrein van 
het kabinet: normstelling, tijdspad en sanctiebeleid. En alles 
wat er omheen komt het streven van de minister van landbouw, 
Braks, om naast die milieucomponent structuur elementen in te 
bouwen beschouwen we vanuit deze probleemstelling als zijnde 
wol en maakt het enkel alleen maar gecompliceerder. Tweede 
deel van de vraag van mevrouw Biewenga is, is de fractie zich 
wel bewust van het gegeven dat er in de landbouw, met name in 
de akkerbouw, zoveel potentie is om milieuvriendelijk te 
produceren. Ook in dit verband kan ik u gerust stellen. In de 
sector akkerbouwplan van oktober '87 heeft de VVD al een 
pleidooi gehouden om meer aandacht te besteden aan de 
produktie van niet-voedingsmiddelen die ingezet kunnen worden 
ten gunste van bijv. bio-atonale, afbreekbare plastics en 
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noemt u maar op. Het was een initiatief van de VVD-fractie, 10 
maart 1988, in een mondeling overleg met de minister van 
landbouw om bestaand beleid, wij noemen dat dan binnen onze 
sector, raak-leg-regeling, dat betekend gelden bestemmen voor 
niet produceren, om die regeling te koppelen aan het 
meerjarenplanbosbouw dus beleid van economische zaken te 
zwaluwstaarten met landbouw onderwille van produktie hout 
onderwille van cellulose. Dat soort beleid moet verder 
uitgestippeld worden ten gunste van de totale non-food. Daar 
staat de VVD voor. Ik dank u. 

Ginjaar: Dank u zeer mijnheer Blauw. Zoals we van u gewend 
zijn kort en krachtig. Mijnheer Franssen kan dat ook. 

Voorzitter er zijn vier vragen gesteld over het 
onderwijsbeleid. De heer Labohm heeft het oordeel van de 
fractie gevraagd over de reorganisatie op het departement van 
onderwijs en wetenschappen. Daar hebben wij nog geen oordeel 
over, omdat het rapport net vers van de pers is. Maar er is 
een ding waar we wel op moeten letten. De organisatie van het 
departement is de primaire verantwoordelijkheid van de 
minister. En dat departement van onderwijs moet kleiner, want 
het is de groot en te log en te bureaucratisch, maar waar het 
in wezen om gaat is de vraag of met de beoogde reorganisatie 
van het departement minister Ritzen ook zijn beleidsdoel
stellingen in de grip krijgen van de begroting, terugdringen 
van de regelgeving, betere scheiding tussen regelgeving en 
uitvoering, terugdringing van de verblijfsduur en vergroting 
van het rendement in het onderwijs weet te bereiken. En op dat 
punt zijn wij niet optimistisch, omdat de heer Ritzen tot nu 
toe wel allerlei mooie bedoelingen in het land verkondigt maar 
nog een enkel beleidsdocument aan de Kamer heeft 
gepresenteerd. En als de subietorenwet naar de voorjaarsnota, 
nog voor de zomer, in de Kamer ter discussie staat zullen we 
hem daar krachtig bij gaan helpen. Dan is er een vraag gesteld 
door een vertegenwoordiger van de afdeling Middelburg over het 
taalgebruik van, met name, afgestudeerde bij het MEAO en het 
HEAO. Het is inderdaad waar dat het taalgebruik met name in 
schriftelijke zin van heel veel afgestudeerde in ons onderwijs 
te wensen over laat. De sociale redzaambeid is ook het 
onderwijs in de Nederlandse taal in toenemende mate 
belangrijker geworden. Mevrouw Bakker van de afdeling 
Amsterdam heeft daar in het verleden herhaaldelijk vragen over 
gesteld. Maar door het gebrek aan eindtermen in het 
basisonderwijs en het voortgezetonderwijs wordt er onvoldoende 
acht geslagen op met name de schriftelijke beheersing van de 
Nederlandse taal. En de nadruk die de fractie steeds op de 
beheersing van de eindtermen legt en zal leggen zal er 
hopelijk in het vervolg toe bijdragen dat er verbetering op 
dat punt in zal treden. Er is door de heer Schuddeboom een 
vraag gesteld over de kwaliteit van de leraren. Zoals u weet 
heeft de fractie eind 1988 een plan gepubliceerd om te komen 
tot de vorming van educatieve faculteiten in Nederland. Alle 
lerarenopleidingen gebundeld, een betere samenhang tussen 
opleiding, ondersteuning en verzorging van het onderwijs, en 
daardoor kwaliteitsverbetering. Een bijzonder aspect daarbij, 
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en daar zal de heer Schuddeboom op gedoeld hebben, is de 
lerarenopleiding in het beroepsonderwijs. Die duurt te lang, 
die trekt te weinig mensen uit de beroepspraktijk en is 
daardoor niet voldoende effectief. Ik verwacht dat de 
commissie Rauwenhof die over de relatie onderwijs/arbeid voor 
1 juli dit jaar een rapport uit zal brengen ook dit punt in 
het bijzonder aandacht zal schenken, omdat we een aantal 
dingen moeten verbeteren. Meer stages van docenten in het 
bedrijfsleven, meer afspraken over honorering en een kortere 
opleiding waardoor de aansluiting tussen de onderwijspraktijk 
en de praktijk van het bedrijfsleven beter zal worden. Dan tot 
slot de vraag van mevrouw Bruggeman over de positie van het 
lager beroepsonderwijs in de nieuwe plannen voor de 
basisvorming. We hebben het hier over 40% van de leerlingen in 
ons Nederlands onderwijs. Leerlingen die praktisch 
georiënteerd zijn en niet zo'n grote behoefte hebben aan heel 
veel theoretische ballast. Ze is met name bezorgd over het 
feit dat staatssecretaris Wallage in zijn voorgenomen nota van 
wijziging de 20% vrije ruimte in de lessentabel die in de 
plannen van de voormalige bewindslieden Deetman en Ginjaar
Maas was opgenomen heeft gehalveerd. Nu gaat het niet primair 
om de vraag of 20% of 10% vrije ruimte voor die groep 
leerlingen de beste kans op een goede onderwijs loopbaan 
biedt. Het gaat met name over de vraag of de inrichting van 
ons onderwijsbestel zodanig is dat die kinderen op een juist 
moment met meer praktische en minder theoretische onderwijs 
inhouden geconfronteerd moet worden. Dan gaat het o.a. over de 
vrije ruimte maar dan gaat het ook om de vraag of de eerste 
twee jaar van die nieuwe basisvorming verplicht voor iedereen 
gelijk moeten zijn. Met name het laatste punt zal voor een 
groot deel van de leerlingen te lang zijn en dan creëren we 
datgene wat de heer Ritzen juist wil voorkomen te vroegtijdig 
afschrijven van grote groepen leerlingen die als drope-out de 
samenleving in gaan zonder een goede opleiding terwijl ons 
economisch herstelbeleid juist gediend moet zijn met op een 
vroegtijd moment zo goed mogelijk voorbereiden op een baan in 
het bedrijfsleven van heel veel jonge mensen waar we nog zo 
hard om zitten te springen. Dank u wel. 

Ginjaar: Dank u wel mijnheer Franssen. Mijnheer Dijkstal. 

Voorzitter ik zal vier vragen beantwoorden die helaas niet 
zoveel met elkaar te maken hebben. Vraag 1 was de vraag van de 
heer Simonis over het voorstel Hilversum. Ik heb mij even 
nader verstaan en ik begrijp dat dat gaat over het voorstel 
van de heer Vrijlandt om tot een migrantennota te komen. Ik 
zeg eerlijk ik ben daar wat sceptisch over ik moge u verwijzen 
naar een brief van de heer Vrijlandt in Vrijheid en Democratie 
en een antwoordt van mij op die brief in een daarop volgend 
nummer van Vrijheid en Democratie. Dat neemt overigens niet 
weg dat de VVD-fractie, en ik dat eigenlijk ook aan het 
hoofdbestuur mee willen geven, het van groot belang acht dat 
wij proberen een migrantenbeleid te formuleren, de werkgroepen 
in de grote steden hebben nuttig voorwerk op dat terrein 
verricht, het is een zeer gecompliceerd vraagstuk. In ieder 
geval zal ik willen aanbevelen dat wij proberen dat in de 
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fractie een migrantenbeleid voeren gericht op integratie maar 
wel gebaseerd op onze eigen beginselen van verdraagzaamheid en 
eigen verantwoordelijkheid van mensen. De tweede vraag is het 
monumentenbeleid, een vraag van mevrouw Weijers, als ik de 
vraag goed begrepen heb gaat het om twee punten. Er is niet 
voldoende geld om onze monumenten in stand te houden. En er is 
te weinig aandacht voor wat we de jonge monumenten noemen. Wat 
het geld betreft vrees ik dat zij gelijk heeft het is mede om 
die reden dat de VVD-fractie bij de begroting welzijn en 
cultuur een motie heeft ingediend die wij het deltaplan voor 
het behoud van onze culturele erfgoederen noemen en langs die 
weg moet gezocht worden naar meer geld om ons cultureel 
erfgoed in goede staat te behouden. Wij zullen dan ook moeten 
kijken naar hoe selecteren wij onze monumenten, en ik ben het 
met haar eens dat er meer ruimte moet komen voor die jonge 
monumenten, monumenten van de laatste 50 jaar. Laatste punt 
daarover is de bestuurlijke problematiek wie doet dat nou? 
Rijk, provincie, gemeente. Daar liggen een aantal friksie 
punten. Binnenkort zal naar aanleiding van een algemene 
maatregel van bestuur daar overleg over in de Kamer 
plaatsvinden. Wij willen graag van uw deskundigheid gebruik 
maken ik raad dat overigens de andere in zaal ook aan. Derde 
punt is de vraag van mevrouw Voute over het Schenge-verdrag en 
daar zit ik in de problemen. Want zij vroeg naar het standpunt 
van de VVD daarover en wij hebben de afgelopen weken in de 
Kamer daar geen standpunt over ingenomen om procedureel 
staatsrechtelijke reden. Er is een goede reden dat regeringen 
verdragen sluiten en het parlement pas achteraf die verdragen 
beoordeeld. De regering onderhandeld met andere landen dat 
zijn onderhandelingssituaties waarin het parlement niet over 
de schouder moet meekijken en bij Schenge speelt de bijzondere 
ontwikkeling in West- en Oostduitsland natuurlijke een hele 
speciale rol. Dus ik kan haar niet zeggen wat wij met het 
Schenge-verdrag uiteindelijk zullen doen. Wij zullen wel een 
aantal criteria aanleggen. Wij zullen blijven werken met die 
integratie binnen Europa en dus ook binnen het Schenge-gebied 
maar wij hechten aan een behoorlijke parlementaire controle 
wij hechten aan een goede rechtsgang, wij hechten aan een 
effectieve controle van de buitengrenzen en ook in het 
binnenlands beleid zullen compenserende maatregelen, ik denk 
aan vreemdelingentoezicht, criminaliteit etc., genomen moeten 
worden. In ieder geval zal de fractie bij zijn afweging stil 
blijven staan bij de vraag hoe past Schenge nog in het Europa 
van 1991. En dan ten slotte, mijnheer de voorzitter, de vraag 
van mevrouw Van Erp over asielzoekers en vluchtelingen. De 
migratieproblematiek mondiaal Europees en ook in Nederland 
begint zulke vormen aan te nemen dat het dringend noodzakelijk 
is dat wij op dat punt een standpunt innemen. Binnen de 
fractie zijn een aantal mensen daar mee bezig het heeft ook de 
specifieke belangstelling van de heer Bolkestein. Wat in ieder 
geval op korte termijn moet gebeuren is een herziening van de 
vreemdelingenwet opdat we komen op enerzijds een duidelijke en 
ook rechtvaardige rechtsgang maar wel een grotere snelheid in 
de procedures. Mevrouw Voute die wees daar al op. Intussen is 
het onvermijdelijk op dit moment dat we de opvang regelen, we 
hebben een stuk centrale opvang, en daarnaast opvang in 
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woningen. Dit probleem kunnen we alleen echt oplossen als wij 
die procedures scherper en sneller maken zodat het eerder zal 
blijken wie hier in Nederland op legitieme gronden geen 
toegang zal hebben. Dank u wel. 

Ginjaar: Dank u wel. De steeds groter wordende vervlechting 
tussen Europese en nationale politiek maakt dat thans de heer 
De Vries praat. 

U leert snel, mijnheer de voorzitter. Allereerst het Schenge
accoord, waar mevrouw Voute ook aan mij een vraag over stelde. 
Ik geef uiteraard geen antwoord op de vraag of het door de 
Nederlandse regering ondertekent dan wel door het parlement 
geratificeerd zou moeten worden er zitten natuurlijk ook 
duidelijk consequenties aan voor het Europa van 12. Er zijn 
positieve en negatieve elementen in althans zo lijkt het. Want 
ik ken het stuk nog niet. Zoals u weet is het stuk nog steeds 
vertrouwelijk en wordt het ook zoveel mogelijk buiten zowel de 
nationale als het Europese parlement om besproken. Waarbij het 
Nederlandse parlement duidelijk toch een voorsprong heeft wat 
de informatievoorziening betreft dan sommige andere 
parlementen. Positieve elementen zijn dat het akkoord zal 
bijdragen aan de grenzen overschrijdende samenwerking van 
politie en justitie bepleiten wij als VVD. Dat is positief. 
Positief is ook dat een aantal problemen in het 
vluchtelingenbeleid met dit verdrag in de hand ongetwijfeld 
mede in het belang van de vluchtelingen zullen kunnen worden 
aangepakt. De kans is niet uitgesloten dat dit akkoord 
aanvullende maatregelen zal vergen. Zowel in de nationale 
politiek van de lidstaten als op het niveau van de Europese 
Gemeenschap. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het probleem van het 
wit wassen van geld en ik denk aan het probleem asiel en 
visumbeleid. Daarnaast denk ik dat het Europese verdrag van 
Rome zal moeten worden gewijzigd waar het gaat om de 
bevoegdheid van het Hof van Justitie om de uiteindelijk 
rechtsprekende instantie te kunnen zijn en op deze wijze zowel 
de rechtsbescherming als de mensenrechten te kunnen 
waarborgen. Mevrouw Bruggeman heeft nog een vraag gesteld over 
het lid van de Europese Liberale Fractie afkomstig uit D66, de 
heer Bertens. Het gaat goed met de heer Bertens. Wij zien hem 
overigens niet altijd. U weet hij is oud-diplomaat en dat 
heeft hem toch een zekere reisdrang in het bloed gebracht. Hij 
is zojuist terug uit Nicuraqua en Costarica hij heeft een 
tussen landing gemaakt in Papoea en Nieuw Guinea en vertrekt 
binnenkort naar Hongkong. Maar als hij bij ons in de fractie, 
dat doet die overigens namens de fractie dat moet ik er even 
bij zeggen, maar als hij bij ons in Straatsburg en Brussel is 
dan houdt hij bij stemgedrag over de wetgeving en over de 
begroting, en zoals u weet liggen daar de belangrijke 
bevoegdheden van het Europese Parlement, keurig aan het 
stemgedrag van de fractie. Ik heb in de 10 maanden dat wij met 
hem samenwerken nog geen majeure gevallen gezien waar zijn 
stemgedrag afwijkt van de onze. Wij hopen dat ook zo te 
houden. En ik denk dan ook geheel in zijn geest te kunnen 
spreken als ik u namens de heer Bertens de hartelijke groeten 
over breng. 
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Ginjaar: Ja dank u wel. De heer Linschoten. 

Ja voorzitter wat mij betreft een drietal vragen. Allereerst 
wat is het standpunt van de fractie m.b.t. het gedoe bij de 
belastingdienst. Ik zou wat dat betreft een onderscheid willen 
maken tussen aan de ene kant de aan op handen zijnde 
reorganisatie en aan de andere kant de automatisering 
problematiek. Allereerst de reorganisatie. Al begin van dit 
jaar hebben de VVD-fractie signaleren bereikt dat daar 
problemen over waren. Dat is ook aanleiding geweest voor onze 
voormalige fiscale woordvoerder, Frank de Grave, bij de 
begrotingsbehandeling van financiën kritische vragen aan het 
adres van de staatssecretaris te stellen. Toen is de 
toezegging gekomen dat de zaak nader zou worden onderzocht. De 
bevindingen van dat onderzoek zullen ons in juni bereiken 
en dan zal er ook een nader standpunt door de fractie worden 
ingenomen. Dames en heren, de automatiseringsproblematiek, 
deze week in de media aan de orde geweest. Die problematiek 
heeft de VVD-fractie zeer verbaasd, deze week zal er in de 
Kamer met de staatssecretaris een mondeling overleg worden 
gevoerd en in dat mondelinge overleg zal dan ook door onze 
fractie scherpe vragen worden gesteld. Voorzitter, ik voeg 
daar aan toe, de vraag was afkomstig van mevrouw Muis uit het 
Limburgse, wat haar betreft zal ook wat ons betreft zo snel 
mogelijk in dit kader duidelijkheid moeten komen m.b.t. de 
positie van de douane. Voorzitter, de tweede vraag van de heer 
Wilmer, afdeling Den Haag. Wat verstaat de fractie onder 
langdurig werklozen? Weten we eigenlijk wel wie dat zijn? En 
weten we wat ze kunnen en met name ook wat ze niet kunnen? 
Mijnheer Wilroer langdurig werklozen dan hebben we het 
eigenlijk in zijn algemeenheid over mensen die langer als drie 
jaar werkloos zijn. Weten wij als fractie wie dat zijn? Ik 
moet u bekennen natuurlijk niet allemaal persoonlijk maar 
n.a.v. een initiatief van de VVD-fractie het organiseren van 
heroriëntatie gesprekken weten we inmiddels wel ongeveer hoe 
die groep eruit ziet, wat die groep kan en wat mogelijkheden 
en onmogelijkheden zijn. Droevig is om vast te stellen dat de 
eerste resultaten van die heroriëntatie gesprekken hebben 
aangegeven dat met 30% van de betrokken groep eigenlijk niet 
zo gek veel meer te beginnen valt. Die mensen zijn dus ook 
niet te gebruiken in het kader van plannen die wij als VVD
fractie presenteren. Maar het overige 2/3 zijn dus wel 
bruikbaar c.q. bruikbaar te maken in het kader van dit plan. 
Het aanstellen van extra conciërges, stadswachten, en allerlei 
functies in dit kader, in het VVD-plan worden er in 1250 van 
dit soort functies voorzien tegenover een potentieel van iets 
minder dan 200.000 langdurig werklozen in Nederland. Het komt 
mij voor dat dat waarachtig wel uit dat reservoir kan 
voorkomen als u kijkt naar projecten die inmiddels lopen 
Dordrecht, Nijmegen dat geeft dat ook aan dat het in de 
praktijk goed kan functioneren. Voorwaarde blijkt dat de 
betrokken langdurig werklozen inderdaad geschikt zijn voor de 
functies die zijn aangewezen. Een voorwaarde is ook dat er een 
goed overleg plaatsvindt tussen het maken van de plannen aan 
de ene kant en degene die het in de praktijk op het lokale 
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niveau zullen moeten uitvoeren. 
Voorzitter, de derde vraag. De fractievoorzitter heeft 
gesproken over 50% van de beroepsbevolking in Nederland die 
niet economisch actief zou zijn en mevrouw Plooy van de 
afdeling Alkemade was bang dat we daarbij de grote hoeveelheid 
economisch inactieve vrouwen waren vergeten. Mevrouw Plooy ik 
kan u geruststellen dat is niet het geval. Dan zou dat 
percentage van 50% juist veel hoger zijn geweest. Achtergrond 
van de vraag was wel duidelijk. Er zijn naast de werklozen en 
de mensen die arbeidsongeschikt zijn een hoop mensen, vrouwen 
in dit land die dolgraag zouden willen werken en die op dit 
moment nog geen gelijkwaardige kans hebben op een dergelijk 
werk en dan doel ik niet alleen op voorzieningen in de sfeer 
van de kinderopvang waar onze collega Annemarie Jorritsma een 
fel pleidooi voor heeft gehouden onlangs in een UCV maar dan 
wijs ik op de fiscale wetgeving, dan wijs ik op de sociale 
zekerheidwetgeving en op de pensioenwetgeving in Nederland. 
Het is duidelijk dat ook de arbeidsmarktpositie van vrouwen in 
dat kader gelijkwaardiger moet worden de komende jaren. 
Voorzitter ik voeg daar aan toe niet alleen omdat noodzakelijk 
is om praktische gronden, niet alleen omdat iedereen die tot 
die potentiële beroepsbevolking behoort in het kader van de 
vergrijzing de komende jaren zullen moeten mobiliseren. Maar 
ook omdat wij als liberalen vinden iedereen, mannen en 
vrouwen, op de arbeidsmarkt een gelijkwaardige positie moeten 
hebben. Dank u wel. 

Ginjaar: Dank u wel mijnheer Linschoten. De heer Van Erp. 

Mijnheer de voorzitter, de heer Klein heeft enkele vragen 
gesteld over de wet investeringsrekening alsmede enkele 
opmerkingen gemaakt. Ik moet u zeggen, kortheidshalve, met die 
opmerkingen is de fractie het volledig eens. De wet 
investeringsrekening die is afgeschaft door het vorige 
kabinet. En het hele bedrag is ten goede gekomen van het 
bedrijfsleven. Verlaging van de vennootschapsbelasting, de 
premie kinderbijslagwet op nul en een speciale 
investeringsaftrekregeling voor het midden- en kleinbedrijf. 
De VVD-fractie is van mening dat afspraken die met (geen 
geluid op het bandje) komen en nu blijkt dat er een hogere 
nakomende WIR-claims komen maar voorzitter niemand weet exact 
het bedrag. Kok heeft weer een andere bedrag van de heer 
Andriessen. Niemand weet exact het bedrag maar de VVD is wel 
van mening dat wanneer er hogere WIR-claims komen automatisch 
ook een hogere vennootschapsbelastingsbedrag binnenkomt. Dat 
moet in ieder geval in de discussie worden meegenomen. Het 
gaat niet aan om die hogere vennootschapsbelasting buiten de 
discussies te laten. Mijnheer de voorzitter de VVD-fractie die 
vindt de voorstellen zoals die er tot op dit moment liggen 
absoluut onaanvaardbaar. Het kabinet wil de gemengde kosten, 
aftrekkosten weer verlagen naar 50%, het is op het ogenblik 
75%. Het zou een doodsteek betekenen voor de 37.000 
horecabedrijven in ons land o.a. De vennootschapsbelasting zou 
volgens het kabinet weer moeten worden verhoogd. En wij keuren 
deze voorstellen van het kabinet af. Wij zijn van mening dat 
het kabinet meer moet insteken op het aanbod van de werkgevers 
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waarvoor afhankelijk een akkoord was bereikt met minister 
Andriessen om de uitbetaling van WIR-rechten gefaseerd te doen 
verlopen. Voorzitter waarom? Omdat het bedrijfsleven recht 
heeft op duidelijkheid. Het bedrijfsleven maakt 
investeringsplannen voor de lange termijn en het is dan 
onaanvaardbaar dat daar eventueel nog claims komen van de 
overheid t.a.v. de WIR want dat heeft tot gevolg datgene wat 
onlangs in een onderzoek is vastgesteld dat het bedrijfsleven 
verzuimd althans op dit moment niet over gaat tot 
noodzakelijke investeringen omdat de onduidelijkheid van de 
overheid er is. En daarom er moet snel duidelijkheid komen en 
de overheid moet zich houden aan de gemaakte afspraken, dat is 
het standpunt van de fractie. 

Ginjaar: Dank u wel. De heer Korthals Altes. 

Mijnheer de voorzitter, de heer Coproe (?) uit Amsterdam heeft 
gevraagd naar het standpunt van de fractie over de notitie van 
de minister voor Nederlandse, Antilliaanse en Arubaanse zaken 
over de nieuwe staatsvorm de commissie voor Nederlandse, 
Antilliaanse en Arubaanse zaken in de Tweede Kamer is een 
unaniem besluit genomen dat eerst de reacties zullen worden 
afgewacht die straks zullen worden opgesteld door de staten 
van de Nederlandse Antillen en de staten van Aruba. De VVD 
heeft dat standpunt niet alleen ook ingenomen maar was een van 
de voorstellers om die reactie af te wachten. Dat maakt het 
dus voor mij moeilijk om nu concreet te gaan meedelen hoe wij 
tegenover die notitie staan. Maar ik kan wel een enkel punt 
daarover zeggen i.v.m. het feit dat tijdens de behandeling van 
de begroting voor het kabinet voor Nederlandse, Antilliaans en 
Arubaanse zaken, er al een tipje van de sluier is opgelicht. 
De VVD-fractie staat in beginsel niet afwijzend tegenover een 
mogelijk dat in een toekomstige samenwerkingsvorm zonder meer 
ervan wordt uitgegaan dat Aruba in 1996 perse onafhankelijk 
zou moeten worden ook als men het zelf niet langer meer wil. 
Maar daar staat tegenover en het is daar niet los van te zien 
dat de VVD-fractie duidelijk heeft gewaarschuwd voor het grote 
gevaar dat bij een te vergaande opdeling van het gebied in 
eenheden die onafhankelijk van elkaar zijn, die ten opzichte 
van elkaar een aparte status hebben er een groot risico 
bestaat dat dat economisch niet verantwoord is, economisch 
niet verantwoord omdat het dan buitengewoon moeilijk zal zijn 
om een van de belangrijkste onderdelen van de samenwerking die 
er bestaat tussen Nederland en Europa en het Caribische gebied 
op die manier voort te zetten dat is namelijk dat wij 
garanderen dat er eenheid is van rechtspraak waarbij de Hoge 
Raad de hoogste instantie is ook voor wat betreft de 
rechtspraak in het Caribische gebied. Voor buitenlandse 
investeerders is een van de grote aantrekkelijkheden van deze 
Caribische eilanden boven andere eilanden in dat gebied dat er 
grote mate van rechtszekerheid is en een grote mate van 
vertrouwen van de toekomstige investeerders in de 
rechtszekerheid van dat gebied. Ons gaat het er om dat een 
zodanige structuur wordt gevonden uiteraard staat daar bij 
primair de instemming van de betrokkenen in het Caribisch 
gebied zelf dat er een zodanige structuur ontstaat dat die 
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samenwerking kan worden voortgezet omdat de beste vorm van 
ontwikkelingssamenwerking naar onze liberale overtuiging nog 
altijd deze is dat we de mensen daar helpen zich zelf zo goed 
mogelijk te helpen en daarbij kan juist die rechtszekerheid 
een uiterst belangrijke zaak zijn. Dus dat zal daarbij het 
richtsnoer zijn van de VVD-fractie bij de standpuntbepaling. 
Dank u wel. 

Ginjaar: Dank u wel. De heer Weisglas. 

Voorzitter n.a.v. een vraag van de heer Koot wil ik opmerken 
dat de VVD-fractie zeer sympathiek staat t.o.v. het 
onafhankelijkheid streven van Litouwen en de andere Baltische 
staten en dat brengen we door uiting door het uitspreken van 
politieke steun daarvoor. We vinden dat er door middel van 
onderhandelingen tot een oplossing moet worden gekomen. 
Onderhandelingen tussen de Baltische staten de Sovjet-Unie en 
dat wil dus zeggen dat we buitengewoon tegenstander zijn van 
de economische druk die thans door de Sovjet-Unie met name op 
Litouwen wordt uitgeoefend. We vinden dat de reactie op die 
economische druk en n.a.v. de gevolgen voor Litouwen moet zijn 
dat er vanuit Europa en vanuit Nederland humanitaire hulp 
wordt gegeven aan Litouwen. En daarvoor heeft de VVD-fractie 
in de Tweede Kamer dan ook gepleit. Dilemma bij dit onderwerp 
is dat je enerzijds voor die onafhankelijkheid bent maar 
anderzijds de positie, en dan heb ik het natuurlijk niet 
alleen over Nederland of over de VVD in Nederland maar met 
name over heel Europa, dat je anderzijds de positie van 
Gorbatjov in de Sovjet-Unie niet moet verzwakken omdat dat in 
het nadeel zou zijn van o.a. de ontspanning. En dat brengt mij 
ertoe om op dit punt ten aanzien van die onafhankelijkheid van 
Litouwen wellicht wat terughoudender te moeten reageren dan je 
uit de sympathie van je hart voor die onafhankelijkheid zou 
willen doen. Dank u wel. 

Ginjaar: Dank u wel. Het woord is aan de voorzitter van de 
fractie. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, misschien mag ik als 
laatste in deze rij van leden van de Tweede-Kamerfractie 
enkele vragen beantwoorden. De eerste vraag, dames en heren, 
betreft ons defensiebeleid. Het is waar dat de toestand in 
Oost-Europa en Rusland nu geheel anders is dan enige jaren 
geleden. Maar het is ook waar dat de USSR nu en in de toekomst 
veruit de grootste militaire macht in Europa is en blijft. En 
daarom moeten wij onze defensie op peil houden. Eventuele 
verminderingen die mogelijk worden door die veranderende 
toestand mogen alleen worden doorgevoerd wanneer ontwapenings
onderhandelingen hebben geleid tot een goed resultaat en 
wanneer onderhandelingen en gesprekken en consultaties met 
onze bondgenoten in de NAVO tot een zelfde goed resultaat 
hebben geleid. Minister Van den Broek is datzelfde standpunt 
toegedaan. Helaas heeft hij zich laten overstemmen door 
minister Kok die onze defensie schijnt te beschouwen als een 
melkkoe. Tweede vraag, dames en heren, betreft Nederlandse 
ondernemingen onder buitenlandse vlag. Wij zijn voor de 
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internationalisering van onze economie. Wij Z~Jn er voor dat 
Nederlandse bedrijven ondernemingen in het buitenland 
overnemen als zij dat kunnen. Daarom kunnen wij ons ook niet 
verzetten tegen buitenlandse ondernemingen die bedrijven in 
Nederland overnemen. Dat is een uiting van die zelfde 
internationalisering van de economie. Maar wanneer 
buitenlandse ondernemingen in Nederland bedrijven overnemen 
moeten zij zich gedragen naar de wetten en gebruiken van dit 
land. Wappert daar de vlag van het land van herkomst dan hoort 
daarnaast de Nederlandse vlag. De derde vraag, dames en heren, 
heeft betrekking op het optreden van minister Pronk in 
Indonesië. De fractie heeft in de persoon van Erica Terpstra 
tot tweemaal toe in de Tweede Kamer felle debatten gevoerd 
over deze kwestie. Het eerbetoon op het graf van ex-president 
Soekarno is een teken van verzoening een belangrijke 
symbolische handeling die echter moet worden verricht door de 
minister van Buitenlandse Zaken, liefst door de minister
president van Nederland, en niet door een minister zonder 
portefeuille. De heer Pronk is ook de eerste minister die een 
ontmoeting heeft gehad met prinsen. Ik wijs er op dat de heren 
Van der Stoel en Vondeling in het verleden dat steeds hebben 
geweigerd. Het solistische optreden van minister Pronk in deze 
zaak dat ook heeft geleid tot een knallende ruzie met minister 
Van den Broek verdient scherpe afkeuring. Overigens is het 
wrang te moeten constateren dat de militaire oud-Indiëgangers 
pas vandaag binnenkort erkenning krijgen in de vorm van een 
monument in Roermond. Nu een opmerking n.a.v. een betoog van 
de heer Mark Rutte van vanochtend. De heer Rutte meent te 
weten dat de VVD-leden in de commissie inzake de staatkundige 
hervorming, de zgn. commissie Deetman, dat die VVD-leden te 
weten de heer Korthals Altes en de fractievoorzitter, vroeger 
de heer Voorhoeve thans mij persoon, dat die VVD-leden te 
weinig inbreng zouden hebben. Ik moet u bekennen dat ik niet 
weet hoe de heer Rutte aan die informatie zou kunnen komen. 
Het is namelijk zo dat de handelingen van die zgn. commissie 
Deetman geheim zijn. Ik kan daar dus ook geen mededeling over 
doen. Maar ik verzeker de heer Rutte, ik verzeker u allen dat 
onze inbreng kundig en terzake zal zijn en dat wij ons zullen 
keren tegen onbekookte voorstellen en dat wij ons ook geen oor 
zullen laten aannaaien. Ten slotte, dames en heren, de eerste 
vraag die vanochtend is gesteld aan de fractie. Hoe maken wij, 
zo werd gevraagd, hoe maken wij de breuk met dit kabinet 
functioneel. Het antwoord is heel eenvoudig, dames en heren. 
Dat doen wij door hard, zakelijk en constructief oppositie te 
voren. Dit kabinet zit hier een maand of zes. Het begint nu al 
steken te laten vallen. Ons programma is uitstekend. Wanneer 
wij onze standpunten helder, openhartig en met eenvoudige 
bewoordingen over het voetlicht brengen dan ben ik er van 
overtuigd dat de kiezers weer naar ons toekomen. Daarom zeg ik 
u dat ik de toekomst vol optimisme tegemoet zie op naar de 
Statenverkiezingen. 

Ginjaar: Dames en heren z~Jn er van uw zijde nog nadere 
vragen. Daar bestaat een heel klein beetje gelegenheid voor, 
een heel klein beetje. Mijnheer Leijten. 
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Voorzitter door de heer Dijkstal en de heer De Vries is 
gesproken over het akkoord van Schenge, waar van de week nogal 
over gediscussieerd is in de Tweede Kamer. Ondermeer is 
genoemd, voorzitter, het punt van binnenlandse controle van 
personen. Dat zou dus inhouden naast een legitimatieplicht bij 
de grens dat we ook een legitimatieplicht in het binnenland 
krijgen. Wat is de visie daarover. Opmerking in deze het zou 
misschien interessant zijn daar een discussiemiddag of avond 
aan de wijden: legitimatieplicht in het binnenland. Dank u. 

Ginjaar: Dank u wel. Nog een vraag. 

Ik wil toch even terug komen op die kwestie met Pronk. Als het 
nou het graf van Hitler zou zijn en ik zou daar een grafkrans 
gaan leggen dan zou u over mij heen vallen. Zelfs als ik dat 
privé zou gaan doen. In dit geval is het een minister. Het is 
voor een volksstaat en ik zelf de man als Hitler geweest is 
dat we dan niet er omheen draaien dat zie ik in wezen als een 
vijandige daad tegenover diegene die daar vandaan gekomen 
zijn. Daarom eis ik ook het aftreden van deze man. 

Ginjaar: Goed. Even nog een antwoord van de fractie. Mijnheer 
Dijkstal en daarna de heer Bolkestein. 

Voorzitter, ik kan inderdaad heel kort zijn. Voorwaarde voor 
ons bij het Schenge-verdrag is dat wij goed letten op ons 
binnenlands vreemdelingentoezicht. Met name het vreemdelingen
toezicht. Dat is niet alleen legitimatieplicht dat zijn ook 
andere zaken. Als we praten over legitimatieplicht praten we 
altijd over beperkte legitimatieplicht, die discussie zal in 
de fractie en ik hoop ook in de partij nog voortgang vinden. 
Het is eerst wachten op een standpunt van het kabinet terzake. 

Bolkestein: Mijnheer de voorzitter, dames en heren. Misschien 
mag ik de laatste vraag is het kort als volgt beantwoorden. 
Het is een buitengewoon gevoelige zaak ik ben mij daar 
volstrekt van bewust. Het is waar dat Soerkarno tijdens de 
oorlog medewerker was met de Japanse bezetter. Het is ook waar 
dat in de dekolonisatie-strijd hij onze tegenstanders was. Dat 
neemt niet weg dat Soerkarno, dat ex-president Soerkarno, voor 
Indonesië ook belangrijke zaken heeft bewerkstelligt. Hij 
heeft dat grote eilandenrijk bijeen gehouden, hij heeft de 
taal buiten de politiek gehouden, hij heeft ook de godsdienst 
in Indonesië buiten de politiek gehouden. Iedereen die 
ontwikkelingslanden kent weet hoe belangrijk voor Indonesië, 
voor dat land, die zaken zijn geweest. Wij zijn nu 40 jaar 
verder. Het is passend dat wij de betrekkingen met Indonesië 
hebben hersteld, het is passend dat ook in de richting van ex
president Soerkarno een dergelijk gebaar wordt gedaan, maar 
niet door een minister zonder portefeuille. Dit is een 
symbolische daad van grote rijkwijdte en strekking die behoort 
te worden gedaan door de minister-president van Nederland of 
de minister van Buitenlandse Zaken. De heer Pronk vergeet zijn 
plaats. Overigens ben ik het eens met de vragensteller dat de 
heer Pronk behoort af te treden. Ik ga veel verder dit het 
hele kabinet behoort af te treden. 
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Ginjaar. Goed. Dames en heren, met de laatste opmerking zijn 
we het van harte eens. We hadden gistermiddag een discussie 
over de vraag hoe wij onze inhoudelijke thema's zullen gaan 
benaderen 
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Mevrouw Den Ouden: Ja voorzitter ik zal graag aan willen 
sluiten bij de laatste woorden van de heer Bolkestein. Maar ik 
zou zeggen niet te snel, want we hebben in onze partij nog 
iets te doen. 
De motie 4, 5 en 7 daarvan hebben we de discussie gisteren 
opgeschort vanuit een positief vertrekpunt, namelijk dat er 
geen verschil van inzicht over de uitgangspunten en de doel 
van de inhoudelijke discussie is, zoals die in het 
verenigingsplan is voorgelegd. Het doel van de indieners van 
de moties spoort volledig met het streven van het 
hoofdbestuur, namelijk de discussie door de leden over de 
liberale visie op de oplossing van actuele maatschappelijke 
vraagstukken, hoeders van het liberalisme die zijn nu eenmaal 
van nature erop gericht recht te doen aan de beginselen en ook 
recht te doen aan de eisen van de tijd. De voortgang in het 
denken dus. De moties 4, 5 en 7 geven de wens aan de 
hoofdlijnennotitie niet als sluitstuk van de interne discussie 
te zien maar als uitgangspunt dient dus eerder in de tijd 
plaats te vinden. Het voorstel is gedaan in het voorjaar van 
1990 in de discussie de hoofdlijnen dus als uitgangspunt voor 
de discussies die verder volgen. Op dat punt is de discussie 
toen afgebroken en het hoofdbestuur heeft zich beraden in 
overleg met de indieners van de motie op de precieze strekking 
de moties ook te kunnen toetsen. Het hoofdbestuur is tot de 
conclusie gekomen dat de wijziging in de procedure waarbij de 
hoofdlijnennotitie naar voren wordt gehaald over te nemen wij 
versnellen daarmee het proces van de interne discussie voor 
wat betreft de uitgangspunten en wij stellen als hoofdbestuur 
de algemene vergadering te volgende punten voor: 
- nog in de maand mei, deze maand dus, stelt het hoofdbestuur 
een commissie hoofdlijnen in conform het voorstel zoals dat al 
verwoord was in het advies van het hoofdbestuur n.a.v. motie 
4. 
- de commissie krijgt als opdracht in de eerste plaats op 
hoofdlijnen een aanzet te geven voor het liberale antwoord op 
de actuele maatschappelijke vraagstukken de tweede plaats als 
uitgangspunten waarvoor mede te kiezen de liberale beginselen 
en het verkiezingsprogramma omdat dat het laatste document 
waarover de algemene vergadering politieke uitspraken heeft 
gedaan en ten derde de werkzaamheden af te ronden in september 
1990 zodat de publikatie in Vrijheid en Democratie eind 
september begin oktober kan plaatsvinden en dan is de partij 
aan het woord. Afdelingen en kamercentrales kunnen zich dan 
buigen over de nadere constructieve voorstellen ze hebben de 
tijd tot half november, verwerking door het secretariaat en 
door de commissie, de inhoudelijke verwerking door de 
commissie, zal tijd vergen tot ongeveer half december. In 
januari volgt dan de publikatie voor de behandeling op een 
extra algemene vergadering en de afdelingen zijn dan tot eind 
februari begin maart in de gelegenheid om hun standpunt t.a.v. 
die algemene vergadering, de voorliggende voorstellen dus, te 
vormen en de algemene vergadering zelf, de extra algemene 
vergadering, zal plaatsvinden eind maart 1991 waarbij wij ook 
menen ten opzichte van de provinciale Statenverkiezingen een 
gunstig moment gekozen te hebben. De discussie kan 
plaatsvinden en de besluitvorming vindt plaats na de 
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verkiezingen zodat ook allerlei zaken daaromtrent in die 
algemene vergadering direct meegenomen kunnen worden. Dat 
betekent voorzitter dat de aanpassing van de procedure die het 
hoofdbestuur thans voorgesteld heeft ook aanpassing van het 
verenigingsplan zelve zal vergen. In de eerste plaatst voor 
wat betreft de 2 themadagen 6 oktober en 24 november. Het 
hoofdbestuur stelt voor die in principe door te laten gaan 
tenzij uit overleg met de werkgroepen blijkt dat zij hun 
bijdragen aan die hoofdlijnennotitie zouden willen geven. 
Daarover vraag ik van de algemene vergadering de ruimte voor 
nader overleg. Wel is het zo dat het hoofdbestuur u voorstelt 
de uitkomsten van die twee themadagen pas aan een partijraad 
voor te leggen als de hoofdlijnennotitie door de algemene 
vergadering is vastgesteld op die wijze kan de 
hoofdlijnennotitie wezenlijk het kader vormen waarin de 
themacongressen plaatsvinden ook de volgende themacongressen 
kunnen in dat kader geplaatst worden. Ik vraag de algemene 
vergadering hierbij ook de machtiging om het verenigingsplan 
ook qua tekst om die op die wijze te wijzigen. Laatste punt 
voorzitter de verhouding tussen dit voorstel van het 
hoofdbestuur tot de ingediende moties, gehoord de discussie 
die daarover gisteren is gevoerd, wat betreft motie 4 van Haag 
is het hoofdbestuur van mening dat het nu gedane voorstel van 
het hoofdbestuur een consensus vormt met alle punten die in de 
motie aan de orde gesteld zijn en tevens een uitvoering is van 
de motie die in 1987 in Leeuwarden over de politieke discussie 
is gevoerd. Wat betreft de motie 5 van Den Helder daar zou ik 
op willen zeggen wie zijn beginselen handhaaft en recht doet 
aan de eisen van de tijd maakt duidelijk wat zijn identiteit 
is en profileert zich en volgens het hoofdbestuur is dat goed 
voor ons zelf en goed voor de mensen in het land en ook voor 
het politieke krachtenveld. Een bruid bewijst haar eigen 
aantrekkelijkheid. Voorzitter motie 7 van Bussum de 
hoofdlijnennotitie heeft dus het karakter van een pre-advies 
voor de volgende themadagen en kan ook dienen als kader voor 
het volgende verkiezingsprogramma waarin de naderende 
themadagen dan verder bouwstenen voor dat verkiezingsprogramma 
zijn. We willen graag de ruimte laten als hoofdbestuur om de 
commissie die aan het werk zal gaan zelf de titel te geven, 
dus de voorgestelde titel van Bussum willen wij doorgeven als 
een suggestie, en voorzitter er zal een wijziging in het 
verenigingsplan optreden in die zin dat het congres over de 
hoofdlijnen wat gepland was in 1992 daarin dus nu zal 
vervallen. 

Ginjaar: Dank u wel. De heer Wigman. 

Dank u voorzitter. Voorzitter de motie Den Helder eindigt met 
de vraag of het hoofdbestuur op korte termijn de voorwaarden 
wil scheppen om te komen tot discussie. Uitvoering van een 
motie op deze korte termijn heb ik nog nooit eerder 
meegemaakt. U bent verschrikkelijk snel met het uitvoeren en 
scheppen van voorwaarden, u heeft dat nu al gedaan. Dus 
daarmee bent u ontzettend snel. Even op de woorden van mevrouw 
Den Ouden terugkomend u zal wat ons betreft een goede partij 
zijn. We trekken de motie in. 
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Ginjaar: Dank u zeer. Mijnheer Steinz. 

Mijnheer de voorzitter ook graag nog even een reactie van onze 
kant als indieners van het amendement nr. 7. Allereerst ben ik 
vandaag en gisteren door zeer velen van de aanwezigen benaderd 
met, zonder uitzondering, zeer positieve reacties op de 
activiteiten die wij hebben verricht om het zover te laten 
komen zoals mevrouw Den Ouden nu beschrijft. Ik wou iedereen 
voor die reacties zeer hartelijk danken dat heeft ons enorm 
gesteund. Vervolgens hebben een aantal mensen gezegd wij 
hebben gedachten, wij hebben eigen plannen, wij willen graag 
meedoen in die snelheid, wij willen graag een eigen werkgroep 
vormen als ondercentrale als afdeling etc. Ik verwijs o.a. 
naar de afdeling Wassenaar die daarmee gekomen is. Zover ik 
iets te zeggen heb op de uitvoering van deze motie van dit 
amendement kan ik alleen maar zeggen gaat uw gang probeer het 
zo snel mogelijk te doen, dien het in in Den Haag want dan is 
er ook echt sprake van inspraak in de fase dat de 
besluitvorming binnen de commissie nog tot stand moet komen in 
plaats van dat die inspraak plaatsvindt achteraf en dat gaat 
altijd wat lastiger. Dus ik hoop dat allen van u, zegt het ook 
voort, wat mij betreft een bijdrage leveren in de zin die ik 
nu beschrijf. Een aspect wat nog niet aan de orde is gekomen 
naast het positieve, en ook het positieve voor het feit dat 
het elan van de VVD wellicht hierdoor een lift kan ondergaan. 
Een aspect wat nog niet aan de orde is gekomen betreft 
eigenlijk de verhouding van deze situatie met D66. Kijken wij 
naar D66 dan heeft men daar veel gedachten, aardige gedachten, 
wollige gedachten ook, men heeft geen fundament en men stijgt 
wanneer er een man aan de top zit, de heer Van Mierlo, en men 
daalt als die mijnheer er niet meer is. Kijken wij naar de 
uitvoering van amendement nr. 7 en de wijze waarop mevrouw Den 
Ouden dat nu in gang zet met een bewonderingawaardige snelheid 
dan leidt dat ertoe dat de VVD die wel een fundament heeft 
maar die nog wat gebrek had aan de gedachte daar bovenop die 
gedachten daar bovenop gaat krijgen met als gevolg dat nog 
voor dat de heer Van Mierlo D66 gaat verlaten, het zal toch 
niet zo lang meer duren, wij niet alleen een redelijk 
alternatief zijn voor D66 maar zelf een te verkiezen 
alternatief voor D66. Ik ga nog even door. Wij zijn het eens 
met het tijdschema wat is voorgesteld om de uiteindelijke 
integrale partijdiscussie te houden na de provinciale 
Statenverkiezingen. Dat lijkt inderdaad goed dan is er ook de 
ruimte en de aandacht voor om zo serieus mogelijk op dit punt 
met elkaar van gedachten te wisselen. Alles overziende dank ik 
de inspanningen die zich de afgelopen dagen heeft voorgedaan 
en mij, in de persoon van mevrouw Den Ouden, en trek ik 
hierbij mede namens de afdeling Bussum amendement nr. 7 in. 
Dank u zeer. 

Ginjaar: Dank u wel. Dames en heren, ik wil even de discussie 
onderbreken omdat de telling over de nieuwe kandidaten of de 
nieuwe leden van het hoofdbestuur nu beëindigd is. Ik zou u 
niet onderbreken ware het niet dat er één plaats opnieuw 
bekeken moet worden. Tot nu toe zijn verkozen verklaard de 
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heer Blaauw en mevrouw Roscam Abbing. 
Er zal een herstemming dienen plaats te vinden tussen mevrouw 
Huijbregts en de heer Verdijk. Ik zou u dus willen verzoeken 
uw tweede formuliertje te nemen en één naam in te vullen of 
mevrouw Huijbregts of de heer Verdijk. 

Willen de dames de stembiljetten ophalen. 

4 

Ja mijnheer Wilroer als u wilt kunt u alvast verder gaan met uw 
verhaal. Ja gaat uw gang. 

De verwording van mevrouw Den Ouden sprak ons zeer aan. Ik zou 
alleen graag op een element nog een antwoord willen laten 
krijgen. En dat is in onze motie opgesloten haasje-over
systeem. Dat wil zeggen het spreiden van de discussie om en 
om. Verkiezingsprogramma en daar tussen door het lange termijn 
verhaal. Zit dat systematisch in uw voorstel besloten. Zo ja . . . . . . . 
Ginjaar: Het is nu een beetje rumoerig ik denk dat mevrouw Den 
Ouden uw vraag moet meenemen als ook de andere vragen 
beantwoordt worden. 

Wilmer: Ja want dat hangt af wat we met motie 4 doen. 

Ginjaar: Ja gaat uw gang. 

Mijn naam is Grave namens de afdeling Heerlen. Ik denk dat 
velen met mij in deze zaal het een aangename manier vinden in 
Den Haag, na mijn ervaring, om hierdoor een dialoog tussen 
algemene vergadering en hoofdbestuur een consensus te zien 
verschijnen. Wij zijn gelukkig met de gang van zaken zoals die 
nu loopt. 

Ginjaar: Graag even wat rustig dames en heren. Ik begrijp dat 
u het nadere van 16.00 uur met welkome belangstelling tegemoet 
ziet, maar we moeten nog even een belangrijke zaak afwikkelen. 
Gaat uw gang. 

Grave: Voorzitter ik zal mij beperken tot de essentie. En dat 
is de volgende. De commissie die het hoofdbestuur denkt in te 
stellen zit daarin de initiator van de motie. Ik zal daar heel 
kort antwoord op willen zodat ik daar misschien onmiddellijk 
op kan reageren. 

Ginjaar: mevrouw Den Ouden neemt het antwoord mee. Wie heeft 
nog meer vragen over deze zaak. Niemand. Mijnheer Wigman. 

Voorzitter eventjes terug op de zaak die u net aankondigde. Ik 
weet niet of het erg veel problemen voor u schept. Maar ik ben 
uitermate geïnteresseerd in de stemverhouding. 

Ginjaar: Wij zullen dat aanstonds heel netjes beantwoorden. 
Wie wil nog meer iets zeggen. Mevrouw Den Ouden. 



band 19 5 

Voorzitter de motie van Den Helder ik ben blij met het ook bij 
u aanwezige gevoel van consensus. Wat betreft de opmerking dat 
ik de goede partij zou zijn ik denk dat daar een paar woorden 
zijn weggevallen. Ik zou u willen zeggen: ik zit bij de goede 
partij. Voorzitter voor wat betreft de opmerkingen van de heer 
Steinz. Mij zijn dezelfde berichten geworden als die hèm 
geworden zijn over de versnelling van de discussie, het mee 
doen in de discussie, vandaar dat ik er ook naar gestreefd heb 
om ook nu al in de tijd te structureren. En ik denk dat een 
partij die volwassen is en met volwassen leden zit ook 
begrijpt dat men vanaf vandaag, vandaar ook dat mede het 
verkiezingsprogramma als uitgangspunt is gekomen, zelf al aan 
het werk kan zijn. En voor diegene die op papier iets aan de 
commissie zouden willen doen toekomen kan dat via het adres 
van de VVD, de Koninginnegracht. Wat betreft de verhouding tot 
D66 die u aansneed. Ik wil wel een ding heel duidelijk stellen 
dat wij de inhoudelijke discussie natuurlijk voeren omdat wij 
zelf het stevige fundament hebben van de liberalen beginselen 
en dat wij als liberalen onze eigen gedachten voor ons zelf en 
voor de mensen in dit land ontwikkelen dat kan voor D66 
consequenties hebben en u begrijpt wat ik bedoel. Voorzitter 
dan de opmerking van de heer Wilmer uit Den Haag over het 
haasje-over-springen uit de motie 4 van Den Haag. Ik denk dat 
door het verschuiven van de hoofdlijnennotitie van 1992 naar 
1991 niet is aangetast het element wat ook in de voorstellen 
van het verenigingsplan zat namelijk de continue discussie 
over actuele politieke zaken ook in de vorm van documenten die 
voor een algemene vergadering voorliggen. En dan de 
beantwoording t.a.v. de samenstelling van de commissie. Daar 
werd heel concreet gewezen op personen. Voorzitter het lijkt 
mij onjuist om zonder nader overleg in het hoofdbestuur maar 
nog ernstiger zonder nader overleg met de betrokkenen, ik zou 
dan de privacy schenden, hier op de algemene vergadering in 
het openbaar uitspraken over te doen. Maar de suggestie die 
zullen wij meenemen en in onze afwegingen betrekken. 

Ginjaar: Dank u wel. Kunnen wij de discussie afronden. 
Mijnheer Wilmer. 

Voorzitter onder dankzegging voor dit duidelijke betoog heeft 
Den Haag de indruk dat de strekking van onze motie is 
ingecoopereerd in het beleid en daarmee wordt motie 4 
ingetrokken. 

Ginjaar: Dank u wel. Wie wil er nog iets zeggen hierover. Nee. 
Ja. Ja ik vraag het aan u. Gaat uw gang. 

Mijn naam is mevrouw Overweg ik spreek uit titre persenel en 
ik begrijp niet goed van mevrouw Den Ouden waarom ze het plots 
klap heeft over privacy terwijl het mij aannemelijk lijkt dat 
de initiator van de motie bijzonder graag zelf in de commissie 
plaats wil nemen. Dus dat argument kan ik werkelijk niet 
volgen. Graag toelichting daarop. Dank u wel. 

Ginjaar: Ik kan mij de vraag voorstellen. Ik denk dat mevrouw 
Den Ouden gelijk heeft en voor het overige denk ik dat het 
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hoofdbestuur erg goed in de gaten heeft wat de gevoelens van 
de algemene vergadering zijn. En die gevoelens zullen wij 
zeker honoreren. 

6 

Voorzitter graag nog een opmerking. Mijn naam is Zwart 
afgevaardigde Oegstgeest. Het lijkt mij dat het argument van 
privacy inderdaad niet overtuigd. Ik zie dat hier de aanwezige 
de kandidatuur van de heer Steinz denk ik van harte zouden 
ondersteunen. U zegt dat dat gevoelen binnen het hoofdbestuur 
zal worden vertaald. We hebben gisteren gesproken over de 
invloed van deze algemene vergadering op de route die zal 
worden gevolgd. Ik denk dat het niet meer dan voor de hand 
ligt dat wij nu uitspreken bijvoorbeeld bij acclamatie dat de 
heer Steinz in die commissie zitting zal nemen. 

Ginjaar: Ik denk dat de uitspraak die het hoofdbestuur uit 
mijn mond liet rollen voldoende duidelijk was. 
Dames en heren, ik wil feitelijk de discussie beëindigen en 
concluderen dat thans op de door mevrouw Den Ouden 
geformuleerde weg kan worden doorgegaan met inachtneming van 
alle opmerkingen die gemaakt zijn. 
De heer Van den Berg is een beetje ongeduldig want hij wil 
weten of er nog mensen hun stembiljetten moeten inleveren, zo 
ja dan kan dat nu nog. Want er gaat nu geteld worden. Dames en 
heren wij zijn bijna aan het eind van een hele belangrijke 
vergadering gekomen. En zoals bekend spreekt dan altijd de 
fractievoorzitter van de Eerste Kamer als laatste. Als de heer 
Luteijn gesproken heeft dan zullen wij verder de wisseling in 
hoofdbestuursleden uitvoeren. De heer Van den Berg wil eerst 
nog even de heer Wigman antwoorden. 

Van den Berg: In totaal zijn uitgebracht 962 geldige 
stembriefjes plus 16 ongeldige. Die 16 ongeldige tellen voor 
de verdere handelingen niet mee. De kiesdeler is derhalve 482. 
Dat zijn er namelijk 481 plus 1. De heer Blaauw heeft gehaald 
617 stemmen, mevrouw Huijbregts 417, de heer Lauxtermann 159, 
de heer Meijer 333, mevrouw Oosthoek 58, mevrouw Roscam Abbing 
512, de heer Schellekene 266, de heer Tromp 67, de heer 
Verdijk 346 en de heer Van der Voorn 110 stemmen. 

Ginjaar: Duidelijk. Mijn dank. Het woord is aan de heer 
Luteijn. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, ik heb meestal de 
behoefte om aan het eind van een congres als dit heel kort te 
zijn want u wilt dan ook graag naar huis. Ik begrijp dat er 
nog wat geteld moet worden wat stemmen betreft ik ga ervan uit 
dat nu ook zo snel kan gebeuren dat ik toch maar kort zal 
blijven. 
Dames en heren politiek dat beleef je dat onderga je. Ik denk 
dat we dat de afgelopen twee dagen hebben kunnen ervaren. 
Politiek is emotie. Zo is het op mij ook uitdrukkelijk 
overgekomen. En als Frits Bolkestein het gisteren had over 
schaatsen op yoghurt dan heb ik me dat ik de loop van de nacht 
een klein beetje kunnen gaan voorstellen. Ik heb wel gemerkt 
dat je er erg vies van kunt worden. Dames en heren, politiek 
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is overigens ook vertrouwen, vertrouwen winnen en vertrouwen 
geven aan mensen. Samenwerken in een politieke partij doen we 
denk ik om invloed te willen uitoefenen. Het is geen doel maar 
een middel heeft iemand gezegd en dat lukt beter naarmate de 
gezamenlijkheid meer kan geven en individuele voorkeuren en 
belangen daarvan in dienst willen stellen. Dat betekent dat 
laatste geen applausmachine. Individuele meningen moeten 
immers juist in een liberale partij maximale kans krijgen. Met 
het in dienst stellen bedoel ik de eigen inzichten, de eigen 
standpunten presenteren, gebruiken zodat dat positief werkt op 
een positie en het beeld van de partij. En dat heeft er de 
laatste tijd te vaak aan ontbroken. En hebben we daarmee het 
feit ook niet de kern van de oorzaak dat we als VVD de laatste 
tijd politiek zo weinig van hebben gebakken. En is daarom 
juist de afsluiting van dit congres niet het moment om weer 
echt in positieve zin aan de liberale slag te gaan. Liberale 
politiek is immers toch het versterken van het goede in de 
mensen. Het voorop stellen van de eigen verantwoordelijkheid 
maar ook de feilbaarheid van het individu accepteren. En er is 
alle reden denk ik om juist nu, nu dit kabinet echt 
beleidsdaden en keuzes daar voor komt te staan en moet gaan 
maken de eigen liberale visie, het eigen maatschappij beeld 
als startpunt te nemen. En een echt alternatief als grootste, 
ik zal bijna willen zeggen als enige, echte oppositie partij 
te willen presenteren. Zodat de kiezers straks weer echt kan 
gaan kiezen. Immers onze liberale visie is toch heel wat 
anders dan het socialisme van het PvdA ook onder Kok. En Mark 
Rutte dichte Kok wat zuinigheid toe ik heb de indruk dat dat 
een schijn zuinigheid is. Een liberale visie is denk ik ook 
wat anders dat modieus links opportunisme van D66 en liberale 
visie is ook wat anders dan de visie van het Christen 
Democratisch Appel zelfs als daarvan de C ineenschrompeld. De 
vraag die je natuurlijk in het politieke vlak in de eerste 
plaatst zou willen stellen is zouden wij met dit CDA/PvdA 
programma in zee willen gaan. Ik zou willen constateren van 
z'n leven niet. Ik heb voor mezelf, en ik denk dat u het ook 
zou kunnen doen en dan andere punten, ik heb voor mezelf eens 
een 10-tal punten op een rij gezet waarom niet. Laat ik ze 
maar 10 tegen rood noemen. De eerste plaatst wij willen na 
decennia bevordering eigen woningbezit de huizeneigenaar niet 
tot financiële melkkoe maken. In de tweede plaats wij geloven 
toch niet in de heilzame werking van de koppeling. In de derde 
plaats wij vinden het onjuist om mensen eerst naar de 
slaapstede te dirigeren en vervolgens hun extra via woon
werk-verkeer zwaar te belasten. En in de vierde plaats wij 
zien de middenschool toch niet zitten. Wij willen geen 
nivellering maar kwaliteit in het onderwijs en het gymnasium 
moet blijven. En wij vinden toch dat mensen veel te 
gemakkelijk de WAO worden ingeduwd. En wij geloven toch niet 
in de rijke burgers en de arme overheid die Lubbers ons 
voorschotelt om te verdoezelen dat hij voor die overheid geen 
echte prioriteiten durft te stellen en dat die Lubberiaanse
overheid een gat in de hand heeft. En wij willen toch geen 
struisvogelpolitiek bedrijven door een wettelijke regeling van 
de euthanasie op de lange baan te schuiven. En wij geloven 
toch niet in een oplossing van het milieuvraagstuk door er 
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vooral geld in te pompen en niet echt met effectieve 
maatregelen te komen. En wij willen, dacht ik, geen 
volksverzekering in de gezondheidszorg. En wij willen, en 
Frits Bolkestein heeft het al een paar keer gezegd, wij willen 
defensie niet uitkleden zolang het niet echt gegarandeerd is 
dat onze vrijheid en onze veiligheid niets meer te duchten 
heeft. Mij dunkt zomaar een aantal redenen niet voor een 
voorzichtige terughoudende oppositie. Wel voor een 
evenwichtige positie en dat betekent dat het denk ik ook goed 
is dat ons in de komende tijd op de inhoudelijke zaken gaan 
concentreren. En ik wil niet verhelen dat een centralepunt 
daarbij voor mij is de plaats van de overheid ten opzichte van 
de individuele burger. Wezenlijk zijn denken voor een liberale 
partij in dat kader lijnen die Thorbecke in 1872 al aangaf. 
Het is de taak van de overheid de omstandigheden te scheppen 
waaronder zelfstandige kracht tot volle ontplooiing kan komen 
dus een goed toegeruste overheid die zich richt op de echt 
zwakkere op een leefbare samenleving en zorg voor de volgende 
generatie is zonder meer een liberaal uitgangspunt. Maar dat 
is wat anders dan de overheid van dit moment. Die mensen aan 
zich ondergeschikt maakt die ruimte voor individueel 
ontplooiing meer en meer inperkt en die bovendien, en dat is 
ook een aantal malen naar voren gekomen deze dagen, alles 
behalve betrouwbaar overkomt. Thorbecke en het liberale 
gedachtengoed heeft van ons mensen staatsburgers gemaakt. De 
alles bedisselende overheid van nu dreigt ons weer in de 
positie van onderdaan te drukken. Daar moeten we als liberalen 
voor vechten, dat verwacht ook de achterban van ons. Zorgen 
dus dat ook dit socialistisch gekleurde kabinet zo snel 
mogelijk een eind komt en dat liberalen weer meer de lijnen 
kunnen uitzetten binnen de regering. Dames en heren, Zwolle is 
niet alleen de geboorteplaats van Thorbecke, het beslaat ook 
de laatste bladzijde van het meest gelezen boek van Nederland, 
het telefoonboek. Laat dat ook een simpel signaal zijn. En 
laten we morgen, laten we nu met een nieuwe editie en een 
nieuw geloof en eigen kracht starten zodat wij op ons volgende 
congres met opgeheven hoofd kunnen stellen dat de VVD er weer 
staat als partij met invloed, met gezag en met vertrouwen bij 
de achterban. Ik denk, en ik ben er van overtuigd dat we dat 
onderleiding van Frits Bolkestein moeten kunnen waarmaken. U 
weet misschien, sommige hebben het in de krant gelezen, en 
daarmee sluit ik af dat hij in de fractie Bolk wordt genoemd. 
Sommige denken dat dat de afkorting van Bolkestein is. Bolk is 
de afkorting van buitengewone offensieve liberale kanjer. Dank 
u wel. 

Ginjaar: Dames en heren, hartelijk dank mijnheer Luteijn voor 
deze waardige, naar ik aanneem in de annalen lang beschreven 
congres, ik ga daar helemaal op het eind nog een enkel woord 
over zeggen. Rest mij op dit moment nog een aantal dingen te 
doen. In de eerste plaats de uitslag van de stemming voor de 
leden van het hoofdbestuur. Uitgebracht 901 geldige stemmen. 
Mevrouw Huijbregts 387, ongeldig 26 en de heer Verdijk 514. 
Daarmee zijn dus de heer Blaauw, mevrouw Roscam Abbing en de 
heer Verdijk tot lid van het hoofdbestuur verklaard, de heer 
Blaauw voor de tweede maal, ik wens hem veel geluk met deze 
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benoeming en het hoofdbestuur vertrouwd op een nieuwe 
samenwerking binnen het hoofdbestuur. Dames en heren ik zou 
dan nu enkele woorden willen wijden in de eerste plaats tot 
mevrouw Den Ottelander die terug getreden is nu als adviseur 
op grond van de samenwerkingsovereenkomst. Waar is mevrouw Den 
Ottelander. Daar zit ze achterin. Mevrouw Den Ottelander u 
bent als adviseur namens de samenwerkingsovereenkomst, ik heb 
u van de week ook in het hoofdbestuur toegesproken, altijd een 
bijzonder lid in het hoofdbestuur geweest. Want u heeft zich 
niet beperkt alleen maar tot jongerenzaken, zoals dat heet, u 
bemoeide zich wel degelijk ook met alle andere zaken die het 
hoofdbestuur aangingen en waarmee u een hele duidelijke 
invalshoek had vanuit de jongerenhoek. Niet alleen maar de 
JOVD maar jongeren in het algemeen. U was daarbij altijd, ik 
heb dat ook al gezegd, bescheiden. U gaf mij ook vaak briefjes 
als u het niet opportuun vond om uw opmerking zomaar te maken. 
Maar uw bijdrage was altijd helder, doeltreffend en helemaal 
gericht op de zaak waar het om ging. Ik denk dames en heren 
dat ik zonder meer kan zeggen dat het hoofdbestuur altijd met 
groot genoegen de aanwezigheid van mevrouw Den Ottelander 
waarnam en dat het hoofdbestuur het altijd bijzonder op prijs 
stelde als zij aan de discussies deelnam. Wij zullen u een 
beetje missen mevrouw Den Ottelander, wij zullen u een beetje 
missen en wij hopen dat het u verder heel goed gaat, 
particulier en zakelijk en in de VVD. 
Zij zit daar maar moet komen. Kijk ze is zo bescheiden en dat 
weigert ze dan. 
De heer Opstelten vraagt of ik nu Ada gezegd heb. Ja 
Goed. 

Een ander lid van het hoofdbestuur wat ons gaat verlaten ook 
reglementair is de heer Verwaayen. De heer Verwaayen heeft 
zeer lang in het hoofdbestuur gezeten, dames en heren. Ik moet 
u zeggen dat vanaf het moment dat ik zelf het dagelijks 
bestuur binnen trad de heer Verwaayen altijd een naar mijn 
gevoel altijd een speciale plaats in nam in dat hoofdbestuur, 
eerst dagelijks bestuur. Als ik de heer Verwaayen zou willen 
beschrijven dan zou ik hem toch in de eerste plaats willen 
beschrijven vanwege zijn onverwoestbaar optimisme. En ook 
feitelijk blijmoedigheid. Ik heb hem nog nooit echt kwaad 
gezien, nee. Ik heb hem nog nooit gezien met een slechte bui. 
Nee, nee nou ik niet. Ik heb hem ook nog nooit pessimistisch 
gezien natuurlijk wel eens bedenkelijk maar pessimistisch nee. 
En als er iets niet lukte of verkeerd ging zei hij: jongens 
niet over kletsen doorgaan, aanpakken. En dat was denk ik de 
echte mentaliteit van Ben Verwaayen. Sommige noemen dat een 
vechtersmentaliteit. Ik zou dat niet zo willen noemen, ik zou 
dat willen noemen een positieve instelling, een positieve 
mentaliteit om niet te zeuren en niet terug te kijken en te 
doen datgene wat nodig is. Tweede aspect: de liberaal. Zo was 
het ook heel vaak de heer Verwaayen die zei: ja dat kunnen 
jullie nou allemaal wel zeggen maar dat klopt niet, dat is 
geen liberale opvatting, of dat doen we niet als liberalen. En 
ik denk dat ook daar zijn bijdrage in de discussie altijd heel 
groot is geweest. En dat bracht ook met zich mee als het ging 
om menselijke verhoudingen, om bepaalde tegenstellingen tussen 
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mensen, of om bepaalde acties die ondernomen werden, dat hij 
dan zei op een gegeven ogenblik: ja maar mensen wat zijn we 
nou toch aan het doen, dat kan je toch niet maken, dat kan je 
niet maken. U kent zijn manier van discussiëren. Propaganda 
met ongelofelijk veel inzet. Propaganda is een van de 
moeilijkste dingen om te doen, vind ik. Een LPC. 18 
provinciale propaganda functionarissen bijelkaar houden op een 
lijn zien te krijgen en te houden met behoud van de regionale 
component. Ongelofelijk moeilijk. Hij had het ook vaak, denk 
ik, moeilijk in zo'n LPC-vergadering om al die verschillende 
opvattingen bij elkaar te brengen. Ik zeg hij had het moeilijk 
om al die opvattingen bij elkaar te brengen en bij elkaar te 
houden. En ten slotte, dames en heren, denk ik dat ik zou 
willen noemen de bestuurlijke kwaliteiten van de heer 
Verwaayen. Het was zo dat ja het hoofdbestuur moet natuurlijk 
altijd besturen, moet zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid 
kennen en de heer Verwaayen was dan ook altijd iemand die op 
een gegeven ogenblik in de discussie heel duidelijk wist te 
maken dat de discussie aanstuurde op een maatregel of een 
voorstel waarvan je kon zeggen dat klopt bestuurlijk helemaal 
niet, nou treden we buiten bestuurlijk kader. Juiste woorden 
dan ook vaak op het juiste moment. Allerlaatste opmerking die 
ik over de heer Verwaayen zou willen zeggen: hij was een 
teamgenoot hij paste in het team en dat was misschien nog wel 
het allerbelangrijkste. Hij paste in het team. Als er 
besluiten genomen waren werd er niet over gezeurd als hij een 
andere mening had. Hij luisterde naar anderen en had ook de 
dialoog met zijn collega's. En ik denk ook dat hij in dat team 
op de juiste momenten, en ik kom terug naar het begin, om de 
juiste woorden wist te spreken om de zaak aan de gang te 
houden. Ben wij danken je hartelijk voor al hetgeen je gedaan 
hebt en was een moeilijke klus die je met veel verve hebt 
verricht je moest eruit het ging niet anders. Ik denk ook dat 
je nieuwe baan, je huidige baan, het vrijwel onmogelijk zou 
maken om verder op die wijze actief te blijven zoals je was. 
Wij wensen jou persoonlijk en zakelijk ongelofelijk veel 
succes toe. En wij danken je hartelijk. En het hoofdbestuur, 
de ander leden van het hoofdbestuur, hebben besloten om echt, 
en dat is echt oprecht gemeend, om jou de Thorbeckepenning toe 
te kennen voor al hetgeen je hebt gedaan. 

Ginjaar: Mijnheer Vogelenzang u verlaat ons toch nog niet he. 
0 u moet weg. Ja ik wou zeggen de heer Verwaayen gaat weg als 
hoofdbestuurslid maar u blijft toch nog hoofdbestuurslid. Ga 
nu maar gauw. 

Dames en heren, twee dingen nog. In de eerste plaatst wil ik 
graag ontzettend veel mensen bedanken. De heer Van den Berg, 
mevrouw Tangel alle andere medewerkers van het algemeen 
secretariaat die hun uiterste best hebben gedaan om dit 
organisatorisch tot een voortreffelijk lopend proces te maken. 
Het stembureau, de leden van het stembureau die niet zoveel 
hebben hoeven te doen maar bij elke stemming toch wel een 
grote klus hadden en ook de schriftelijke stemming die is 
gebeurd was bepaald geen sinecure, daarvoor hartelijk dank. 
Ik wil ook de directie van de Nieuwe Buitensociëteit bedanken 
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voor de enorme inspanning die zij zich hebben getroost ondanks 
alle moeilijkheden die er waren i.v.m. de verbouwinga
activiteiten het ons toch zoveel mogelijk naar de zin te 
maken. Het was niet altijd even makkelijk het was wel zo dat 
zij er in geslaagd zijn om althans de mensen achter deze tafel 
het idee te geven dat het allemaal gesmeerd verliep. Daarvoor 
ook heel hartelijk dank. 

Ik wil ook niet nalaten, dames en heren, om een categorie te 
bedanken die niet zo vaak bedankt wordt bij dit soort zaken 
maar het is toch wel nodig om te doen. Dat zijn de 
brandweerlieden. Brandweerlieden die gisteren in onze 
aanwezigheid zijn geweest en ook vandaag. Die gisteravond ook 
heel laat aanwezig zijn geweest en een zeer volle bak met heel 
veel mensen en alle problemen van dien. Problemen die zij zeer 
blijmoedig benadert hebben waardoor ook hun medewerking 
duidelijk blijkt. Onze hartelijke dank. 

Dames en heren, een woord van dank aan mijn mede 
hoofdbestuursleden die zo voorbeeldig die twee dagen hier 
achter de tafel zijn blijven zitten. Want het valt echt niet 
mee om de hele dag zo luisterend achter de tafel te zitten. We 
hebben hier echter als hoofdbestuur gezeten en dat brengt mij 
misschien op een waardering van de afgelopen twee dagen. 
De heer Luteijn heeft aan het eind van zijn woorden een hele 
duidelijke opwekking gedaan, een opwekking waar geen twijfel 
over bestaat namelijk gezamenlijk naar de toekomst toe. En als 
ik dan mijn eigen impressie wil geven van deze twee dagen dan 
kan ik natuurlijk zeggen dat wij een grote dialoog hebben 
gehad over het verenigingsplan en dat er een overleg is 
geweest van algemene vergadering en bestuur. De medewerkers 
van het algemeen secretaris heb ik toch al bedankt? Ja, Ja. 
Als dat niet duidelijk is geweest wil ik dat nog een keer 
herhalen. Ja, ja. 
Een dialoog tussen algemene vergadering en hoofdbestuur over 
verenigingsplan, over contributie en ik denk dat die discussie 
een hele goede discussie is geweest. Omdat op die wijze heel 
duidelijk is vastgesteld: hoofdbestuur bereid voor, algemene 
vergadering beslist, en hoofdbestuur voert uit. Dat is de gang 
van zaken zo als het hoort in een echte vereniging. We zijn 
bovendien, daar hebben we heel duidelijk blijk van gegeven, 
niet meer zo maar een kiesvereniging maar een echte politieke 
partij geworden en dat is denk ook een heel belangrijk 
gegeven. 
En dan natuurlijk alle andere zaken die ons overschaduwd 
hebben, de discussie van gisteravond. En als daar dan aan 
terug denk, dames en heren, dan ga ik daar geen kwalificaties 
aan geven maar ik wou even een beeld schetsen hoe het allemaal 
op mij is overgekomen. 
En dan niet alleen gisteravond maar ook de weken daarvoor, de 
laatste weken. Dan komt bij mij het beeld op van een 
landschap, een heel mooi landschap en ik zie daar in de verte 
hele donkere wolken hangen en naar mate de tijd verder gaat 
komen die donkere wolken naderbij. Je ziet dat daar grote 
stormen aankomen, de ziet de bliksem, enfin u kunt zich dat 
voorstellen het landschap verduisterd. Mensen kunnen elkaar 
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nauwelijks meer zien. Het gaat heel hard waaien en op een 
gegeven ogenblik komen er hele zware druppels en er komen van 
die knetterende regenbuien en die inslaande bliksem met zware 
rukwinden. Kortom: het is uitermate slecht weer, uitermate 
slecht weer. En dan ineens dan is die bui over. Dan breekt de 
zon door. Het rommelt nog wat na, in de verte. Maar die bui 
die drijft weg. Het landschap dat is weer groen en de zon 
schijnt. Er drijven wat wolken aan de hemel, u kent ze wel die 
Hollandscha wolken, dan zie je die VVD weer. Dames en heren 
houdt u dat beeld voor zich als u aan de toekomst van de VVD 
denkt en laten we dan weer aan het werk gaan. Ik wens u goede 
reis naar huis. 8 september zien wij u graag terug voor de 
volgende algemene vergadering. 
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