
88STE ALGEMENE VERGADERING 
23 NOVEMBER 1991 
'T SPANT in BUSSUM 



band 1 dd. 23-11-91 

Het is 1 0 uur geweest ik zou de vergadering willen gaan openen zijn er nog veel 
mensen buiten daarboven. Goed oke ik heb de formele agenda niet eens hier 
stom, de agenda zelf die zit er niet bij dat viel mij ook al op. Oke ik open de 
vergadering ik heet u allemaal van harte welkom wij hebben een interessante dag 
vandaag ik zal u zo even vertellen wat wij hier allemaal vandaag op welke tijdpad 
om nou maar meteen eens even met straks te beginnen hier bij elkaar zijn. heden 
ochtend en misschien een stukje tot aan het begin van de lunch gaan wij ons bezig 
houden met de reglementen wij hebben tussen de middag of het moment dat wij 
daartoe klaar zijn hebben wij een aanbieding te verwachten aan de voorzitter van 
de partij van de vrouwenalmanak en ik zou u willen vragen daarbij te zijn het is toch 
wel iets bijzonders wat er dan straks gaat gebeuren. Ik zal zelf om 11 uur de leiding 
van de vergadering overgeven aan de heer Rassenaar omdat er dan een en dat 
geldt dan en dat is dan meteen een mededeling aan diegene die dat betreft een 
gecombineerde vergadering is van de LPC en de KC voorzitters daar boven in een 
zaaltje dus 11 uur worden die verwacht daarbij te zijn de heer Rassenaar neemt 
zoals ik zei de vergadering dan over. Na de lunch en we laten het maar een beetje 
van de loop van de vergadering afhangen hoe laat dat precies is en tot hoe laat dat 
precies is zal de heer Dijkstal een politiek verhaal houden de heer Bolkenstein is 
wegens verplichtingen die al maanden geleden zijn aangegaan op dit moment in 
Engeland en ik moet zeggen de televisie volgende de afgelopen dagen kan het 
heel interessant zijn om op dit moment in Engeland te zijn trouwens er zijn meer 
naderlanders die op dit moment naar Engeland gaan misschien om andere 
redenen. Hedenmiddag hebben wij gevolg gegeven aan de wens van vele om met 
elkaar is een begin te maken met de inhoudelijke discussie u heeft kunnen zien in 
de WD expres en in Vrijheid en Democratie en middels vele uitnodigingen die het 
land in zijn gegaan dat dat over Europa zal gaan het nederlandsvoorzitterschap 
kortom alles wat daarmee samenhangt en wij hebben de heer Otto Graf Lambsdorff 
bereid gevonden zich nadat hij hedenmorgen in Aken een bijeenkomst heeft zich 
hier heen te spoeden en hij zal vanmiddag in ons gezelschap zijn evenals de heer 
Lutein die zal daar vanmiddag een verhaal houden en de heer Jan Dirk Blauw ons 
tweedekamerlid zal dat forum voorzitten. Ik hoop dat wij vele mensen vanmiddag 
kunnen verwelkomen het is een interessante dag en interessante periode om over 
Europa te praten het zal een openbare bijeenkomst zijn hedenochtend hebben wij 
de algemene vergadering vanmiddag zal het een bijeenkomst zijn waarvan ik hoop 
dat wij op een goede manier daar met elkaar discussiëren over een belangwek
kend onderwerp. Dat is de orde van de vergadering. 
Ik heb nog een paar huishoudelijke mededelingen u er zijn lunchbonnen te koop bij 
de inschrijfbalie voor f. 17,50 voor zover u dat al niet gedaan heeft. Ten aanzien 
van het onderwerp wat op de agenda staat vandaag is het zo dat de agenda van 
deze vergadering is in Vrijheid en Democratie van September geagendeerd 
geweest. Ik heb u net al verteld wat wij vanmiddag gaan doen we hebben velen 
mensen uitgenodigd vanmiddag er zullen ook een aantal ambassadeurs van Oost 
europese landen vanmiddag in ons gezelschap zijn dus ik hoop dat wij ook van 
onze kant goed vertegenwoordigd zijn. Richtlijnen voor de gemeenteraden zijn in 
juni van dit jaar in Vrijheid en Democratie gepubliceerd geweest en in eerste 
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instantie heeft de partij tot medio augustus de tijd gehad om amendementen in te 
dienen en die termijn is zoals u bekend is later verlengd tot 18 oktober en nu zitten 
we dan voor de behandeling er zijn een aantal provinciale staten reglementen 
zaken die in de laatste vergadering naar vandaag verschoven zijn en daar zullen we 
dan ook eerst mee beginnen. Even iets over de waard van de stemkaarten die zijn 
hetzelfde als de stembriefjes en ik zeg het nog maar even wit is 1 stem blauw is 5 
stemmen en oranje zijn 10 stemmen en u weet het is gebruikelijk dat u stemmen 
met een hoge waarde zo u dat wilt kunt omruilen voor meerdere met een lagere 
waarde of andersom het is net een markt hier vandaag. Goed ik ga nu aan u 
vragen leden van het stembureau te benoemen ik heb daarvoor een aantal namen 
die ik aan u zou willen voorstellen dat is mevrouw Roos uit Leiden de heer Bax uit 
Bussum en de heer Aaiderink uit Doesburg met het voorstel mevrouw Roos het 
voorzitterschap van het stembureau op zich te doen nemen. Kunt u zich daarmee 
accoord verklaren. (applaus) Mag ik de dame en de heren verzoeken achter mij 
plaats te nemen. 0 mijn god, dit was niet de bedoeling mevrouw Roos gaat het. 
Goed dan is dat aldus geschied dan zou ik u willen verzoeken op grond van mijn 
voorstel waarvan ik zo de namen zal noemen een commissie van drie leden te 
benoemen die de besluitenlijst van heden zal controleren en daartoe zou ik willen 
voorstellen de heer Kruis uit Schelluinen de heer Verboom uit Hengelo en mevrouw 
Brouwer uit Sneek. Ze hebben zich bereid verklaard kan de vergadering zich ook 
daarmee verenigen (applaus) aldus besloten ik wens hen veel succes. U heeft 
gezien dat er een handleiding voor de behandeling van de verschillende onderwer
pen is rondgedeeld met een aanvulling. Mevrouw van Dijk zal daar zo nog iets over 
zeggen alvorens we daartoe overgaan zou ik en dat heeft u ook in uw handleiding 
kunnen lezen aan u willen vragen of u zich accoord wil verklaren met het volgende. 
Het staat op pagina 1 onderaan van de handleiding. Het hoofdbestuur heeft de 
afgelopen maandag ja hebben wij besloten om gevolg te geven aan een wens die 
eerder in de partij is uitgesproken namelijk om 1992 niet het jaar te laten zijn waarin 
wij een integrale wijziging van statuten en huishoudelijk reglement behandelen maar 
nogmaals gevolg gevend aan de wens van vele o, in plaats daarvan ons bezig te 
houden met inhoudelijke discussie en het programma ziet er daarom niet alleen 
zeer interessant maar ook zeer vol uit en ik zou u willen vragen of u daarmee 
accoord kunt gaan ik denk dat dit een officieel besluit van uw allen zou moeten zijn. 
Wij denken dat wij gevolg geven aan uw wens maar ik zou dat graag van u horen. 
(applaus) een mager applausje ik had een vol applaus verwacht. Goed oke dan is 
nu de weg open om te gaan kijken allereerst naar de resterende punten voor regle
ment provinciale staten het woord is aan mevrouw van Dijk. 

Dank u voorzitter. Dat ding glijdt naar beneden maar ik hoop dat u mij toch kunt 
verstaan. Er waren onder andere blijven liggen de moties 25, 26, 31, 35 en 41 en al 
deze moties gingen eigenlijk over het tijdpad wat gevolgd moet worden om alle 
handelingen te doen inzake het opstellen van lijsten voor de verkiezingen van 
provinciale staten. U heeft ook kunnen vinden in Vrijheid en Democratie het tijdpad 
wat het hoofdbestuur voorstelt en daarnaast in overleg met Leidschendam heeft op 
hele ja productieve wijze ook een eigen tijdpad opgesteld ja ik wou eigenlijk 
voorstellen om de vergadering zelf te laten stemmen over wat men wil waarbij ik 
dan wel op wil merken dat het tijdpad van Leidschendam inhoud dat er erg veel 
handelingen voor 1 juni moeten plaatsvinden en dat ik zou mij kunnen voorstellen 
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dat in de praktijk zou kunnen blijken dat die tijdsdruk erg groot zou zijn. Dat houdt 
dus in in het tijdpad van Leidschendam dat er dan een geweldige pauze ontstaat 
waarin eigenlijk nauwelijks meer iets gebeurd dat begint ergens in september weer 
te lopen maar nogmaals meningen waren verdeeld we hebben nu de twee tijdpa
den naast elkaar gezet en als het goed is hebt u aan het begin ook nog een 
aanvulling gekregen zodat wat waar het in Vrijheid en Democratie ophoud bij punt 
10 gaat het in de aanvulling die hier bij de ingang lag door tot en met punt 16 dus 
dat is het volledige tijdpad van het hoofdbestuur en het volledige tijdpad zoals 
Leidschendam zich dat voorstelt. Eh ja ik dacht dat het een en ander erg duidelijk 
was en ik zou u vragen als er nog de noodzaak bestaat onder u om nader op in te 
gaan dan kan dat anders denk ik dat het goed is meteen de zaak in stemming te 
brengen. 

Wil Leidschendam nog een korte toelichting geven zo daar behoefte aan bestaat. 

Ja voorzitter inderdaad Leidschendam wil graag een toelichting geven. Mijn naam is 
Heetman. Ik ben erg blij voorzitter dat het voorstel dat wij hebben gedaan dat dat 
inmiddels ook verder verspreiding heeft gevonden inclusief de aanvulling die helaas 
was weggevallen in Vrijheid en Democratie. Een opmerking maakt u nog dat u 
denkt dat de periode voor de zomervacantie wat erg krap wordt ik heb in mijn 
beschrijving die ik schriftelijk aan u heb toegestuurd en die uiteraard vanwege de 
kortheid van de publicatie niet is opgenomen in Vrijheid en Democratie heb ik 
gezegd het eerste gedeelte heeft een heel sterk inventariserend karakter en door 
dat inventariserende karakter en dat inventariserende karakter kan naar mijn 
mening onze mening kan dat best wat ingedikt worden. Natuurlijk is het zo en dat 
merkt u ook op in de algemene inleiding op dit agendapunt dat er voorstellen zijn 
aangenomen van de reglementen evaluatiecommissie en het is ook zeker niet zo 
dat wij zouden willen stellen vanuit Leidschendam dat alles wat hier in staat is 
keihard dus mocht het op een gegeven moment zo zijn dat het in een bepaalde 
provinciecentrale noodzakelijk is om de zaak enigszins in tijd te verschuiven dan 
heeft ook wat ons betreft alle ruimte. Het enige wat wij hebben willen proberen en 
dat is wat ik de vorige vergadering ook gezegd heb is dat we zeggen nou geef nou 
met name in de laatste gedeelte aan de provinciecentrales aan de kamercentrales 
aan de afdelingen voldoende ruimte om met name de belangrijkste gedeelte van 
het hele proces namelijk de vaststelling van de kandidatenlijst om die voldoende 
tijd te geven ook voldoende tijd om een en ander te overdenken en dan aan het 
slot te zorgen dat er op een redelijk vroeg tijdstip bekend is wie de lijsttrekker is. 
Wat de lijsttrekker betreft zou ik nog willen opmerken u haakt daar ook enigzinds 
op in in uw inleiding dat de lijsttrekker als dat het voldoende is om hem bekend te 
laten zijn als de campagne start ik denk het niet. Belangrijk voor een lijsttrekker is 
en zeker ook voor de provincie is dat hij zo vroeg mogelijk bekend is opdat hij ook 
in een zo vroeg mogelijk stadium meekan werken aan de voorbereiding want het 
draait ook allemaal om die lijsttrekker op een gegeven moment kan meewerken 
aan de voorbereiding van de campagne. Dus vanuit dat oogpunt gezien zou ik dus 
ook willen bepleiten om op een zovroeg mogelijk stadium de lijsttrekker bekend te 
willen laten zijn. 

Mevrouw van Dijk. Ik denk dat dit betoog ook heel duidelijk is u houdt toch nog 
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enige ruimte over voor mensen die de tijd wat willen rekken begrijp ik, ja kijk in 
weze en dat moet mij nog even van het hart zat dus een stukje eigen inrichting in 
onze hele gedecentraliseerde gedachte was dus ook al aanwezig we hebben alleen 
uiterste data genoemd maar nogmaals u heeft het voor het zeggen en ik denk dat 
het na uw betoog dat het voor een ieder duidelijk is en het onnodig is om er nog 
veel meer worden aan te wijden eh en ik zou eigenlijk voor willen stellen om het 
tijdpad Leidschendam in stemming te brengen tenzij mevrouw van de Broek, mag 
ik de orde handhaven mevrouw van Dijk, sorry, ja 

Mevrouw van der Broek, ja ik wacht nu heel geduldig tot ik het woord krijg voorzit
ter. Ik wou alleen zeggen dat de vereniging staten en raadsleden het van harte 
eens is met het voorstel van Leidschendam zeker met de toevoegingen die er 
vanochtend bij kwamen. Ik moet wel zeggen dat ik denk dat het voor alle afgevaar
digde toch buitengewoon moeilijk is om het allemaal te volgen. U zegt het is heel 
duidelijk maar als je er vanochtend nog zo'n papiertje bij krijgt dan moet je toch wel 
goed uitgeslapen zijn. Maar met het papiertje erbij is de vereniging het van harte 
eens met Leidschendam. 

Dank u, Zijn er nog meer mensen die iets willen zeggen over het voorstel Leid
schendam. Nee. Mevrouw van Dijk ik heb begrepen dat uw voorstel is om het 
tijdpad Leidschendam om daar het accoord van de vergadering op te vragen. Ik 
denk dat het het meest logische is voorzitter. Ja oke mag ik dan vragen aan de 
zaal of men het daarmee eens is of dat wij anders tot stemming zouden moeten 
overgaan. We zijn het erover eens. 

We hebben toch twee voorstellen het voorstel van het hoofdbestuur en het voorstel 
van Leidschendam. Wij zullen voor het voorstel van het hoofdbestuur stemmen. 0 
nou het hoofdbestuur heeft nu het het voorstel Leidschadam ter fiattering aan de 
vergadering voorgelegd en als u het daarmee eens bent dan moet u of nog iets 
zeggen over uw eigen ideeën over het hoofdsbetuur voorstel of anders moeten we 
stemmen en dan heeft u dus een andere mening. Het is of of maar het voorstel 

Wij zijn het met de woorden van Mevrouw van Dijk eens over de nadelen van het 
voorstel van Leidschendam. Ja mevrouw van Dijk heeft net ook gezegd dat ze 
uiteindelijk toch kiest voor het voorstel Leidschendam, althans voorzover ik dat 
begrepen heb. 

Ja voorzitter als ik er nog even aan toe mag voegen wij hebben er vorige keer 
redelijk lang over gedaan en redelijk lang over gediscussieerd er is ook van de kant 
van staten en raadsleden is nog aangedrongen op een verandering van het tijdpad 
en ik moet u eerlijk zeggen dat mijn afweging om Leidschendam in stemming te 
brengen eigenlijk is voortgekomen uit het feit dat de indruk bestond dat een ruime 
meerderheid voor het voorstel zou zijn vandaar u kunt dus tegen stemmen voor het 
voorstel Leidschendam en we kunnen ook eerst het hoofdbestuur in stemming 
brengen en dan Leidschendam in stemming brengen maar het lijkt mij overbodig 
maar nogmaals ik ben als was in uw handen. 

Maar formeel is het zo dat als u voorstelt het voorstel Leidschendam in stemming 
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te brengen dan hebt u formeel uw eigen voorstel ingetrokken en ligt nu het voorstel 
van Leidschendam ter tafel. Zo is het denk ik formeel gesproken. (applaus) Ja. 

Mijn naam is Sabo kc Amsterdam. Volgens mij is het ook zo zoals mevrouw van 
Leeuwen Schut verteld ik begrijp dan ook niet waarom het hoofdbestuur haar eigen 
voorstel dan alsnog in V & D van de afgelopen keer heeft laten afdrukken. Dat 
schept bij mij verwarring. In principe moet dat dan weg worden gehaald en worden 
gezegd er ligt een voorstel van Leidschendam en dat nemen wij over als hoofdbe
stuur. Begrijp ik het dan goed. 

Mevrouw van Dijk. Daar kan ik denk ik vrij snel op antwoorden wij hebben bewust 
het voorstel van het hoofdbestuur nog een keer er naast gezet om zeg maar de 
afwegingen te kunnen maken voor de afgevaardigden voor wat is wijs en aange
zien niemand het woord heeft genomen om op positieve wijze om op het voorstel 
van het hoofdbestuur nog een keer extra in te gaan en alleen ja meneer de 
Hazewinkelman gaf dus te kennen dat hij dus tegen Leidschendam was maar heeft 
verder geen enkele poging gewaagd om zeg maar het hoofdbestuurs voorstel nog 
een keer extra te ondersteunen en aangezien het al de tweede keer is dat we hier 
over in discussie zijn en we hebben het mee terug genomen naar 5 oktober omdat 
we zorgvuldig wilden handelen en de zaken nog een keertje op een rijtje zetten 
denk ik dat we nu zo sportief moeten zijn en zeggen als de stemming zo ligt bij de 
vergadering die uiteindelijk het laatste woord heeft wie zijn wij dan nog om halsstar
rig te blijven. Ik heb u in het begin al gewezen op de mogelijke nadelen die in het 
voorstel Leidschendam zitten maar als u die niet ziet en wij dat alleen zijn ja 
nogmaals wie zijn wij. 

Voorzitter ik vind dat een rare besluitvorming want er zijn twee partijen de afdeling 
Leidschendam en de vereniging van Staten en Raadsleden geweest die hier iets 
over gezegd hebben daar heeft inderdaad niemand verder iets uberhaupt gezegd 
over welk voorstel dan ook en als mevrouw van Dijk uit die twee woordvoerders de 
conclusie trekt dat iedereen nu voor het voorstel van Leidschendam is ja dan denk 
ik dat dat veel te ver gaat. Er zijn twee voorstellen we hebben daar de vorige keer 
uitvoerig over gesproken juist omdat die zaak vrij duidelijk is is het ook niet aan de 
orde om daar alle mogelijke mensen het woord over te laten voeren. 

Ik dacht maar mevrouw van Dijk mij maar moet corrigeren als het niet zo is dat 
mevrouw van Dijk deze vergadering is ingegaan en ook bij haar inleiding heeft 
gezegd met een als ik dat dan een beetje formeel zie want u doet dat ook met een 
standpunt dat het oude hoofdbestuursvoorstel eigenlijk niet meer ter tafel ligt en dat 
zij het Leidschendam voorstel heeft overgenomen en dat dat de start van de 
discussie is en ik denk dat dus het hoofdpunt is Leidschendam en als u het daar 
niet mee eens bent dat u daarover moet praten. 

Maar dan heeft de woordvoerder uit Amsterdam volstrekt gelijk dat het dan vreemd 
is dat het dan uberhaupt nog in Vrijheid & 
Democratie staat dus ik vind dat toch onbegrijpelijk. 

Ja hetzij zo maar ik denk dat we hier nu moeten kijken hoe we er formeel mee 
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omgaan en ik denk dat formeel het voorstel Leidschendam nu overgenomen zijnde 
door het hoofdbestuur op tafel ligt en als u daar opmerkingen over heeft dan gaan 
we dat doen en anders is dat het uitgangspunt voor stemmingen. Ja. 

Voorzitter als het voorstel van Leidschendam straks in stemming komt en het wordt 
niet aangenomen dan ligt er toch nog steeds een voorstel wat we dan moeten 
doen dan is het voorstel van het Hoofdbestuur toch nog niet ingetrokken als de 
motie als het amendement van Leidschendam in stemming komt, jazeker, dus 
kunnen we toch over het meest verregaande voorstel zijnde Leidschendam nu 
gaan stemmen. Het hoofdbestuur legt het voorstel Leidschendam nu ter tafel om 
erover te stemmen. 

Dat is nu juist wat ik vragen wilde of u zover wilde komen of u nu het voorstel 
Leidschendam in stemming brengt want dan kunnen we nu deze hele discussie die 
tot niets leid afsluiten. Ja ik dacht dat ik duidelijk was. Wordt er stemming gevraagd 
over het voorstel Leidschendam. Goed daar gaan we dan. Ik vraag, even kijken 
naar mijn kleuren. Ik begin met kleur blauw degene die voor het voorstel Leid
schendam worden geacht hun stembriefje op te steken. Blauw voor, blauw tegen, 
wit voor wit tegen kun je het volgen, mag ik van het stembureau vragen wanneer 
ik kan doorgaan blauw voor zijn we nog mee bezig nee wit voor, oranje voor oranje 
tegen dank u. 

Voorzitter, mevrouw Roos voor oranje 30 nee pardon oranje 71 nee vertaal is dat 
dus misschien het totaal misschien maar gewoon de einduitslag 220 voor 60 tegen. 
Nou dat is duidelijk daarmee is het voorstel Leidschendam aangenomen en hebben 
wij de behandeling van al die zaken gehad die sinds de vorige keer nog resteerde. 
Nog een opmerking mevrouw van Dijk. 

Ja voorzitter ik zou bij deze de vergadering willen vragen om aan de heer van der 
Berg en mij het vertrouwen te geven om een en ander redactioneel aan te passen 
en die redactionele aanpassing gaat in deze uiteraard voorbij de reglementen PS 
maar ook daar waar nodig is voor gemeenteraad. 

Even een vraag misschien, ik ben Ton van Vlerke van Son en Breugel. Een oranje 
briefje is 1 0 stemmen he ja, net er waren er 7 oranje briefjes tegen en dan tel ik 7 
keer 10 is 70 tegen en ik heb blauw zelf tegen gestemd en ik heb ook andere brief
jes tegen gezien en ik geloof best dat het voorstel Leidschendam gewonnen heeft 
maar niet met 220 tegen 60 want daar krijg ik hoogspanning van. De eerlijkheid 
gebied te zeggen dat er meer oranje stemmen waren dan nu zijn geteld. 

Ik draai mij ven om en geef het stembureau even de gelegenheid om deze laatste 
opmerking met hun eigen aantekeningen te verifiëren. 

Voorzitter mag ik dan een keer op nieuw te doen want het is de eerste even 
wennen de eerste stemming, wilt u de hele stemming opnieuw, ja de witte briefjes 
worden slecht verspreid. Oke op het verzoek van het stembureau doen we het dan 
nog en keer over. Ik ben met blauw begonnen en hou die volgorde maar aan want 
anders komen we helemaal in de war. Blauw voor geeft het stembureau mij een 
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seintje wanneer ik kan doorgaan, blauw tegen, wit voor, zijn we eruit stembureau 
het zijn er zoveel, wit tegen, zijn we eruit, oranje voor oranje tegen nee nee nee, 
oranje voor, ik tel er vijf oranje tegen 3,5,6 oke dan gaan we nu tellen, dat hebben 
we gehad dan nu graag de totaal uitslag. 

Voorzitter de uitslag is wat verschillend maar we kunnen ons niet aan de indruk 
onttrekken dat er ook iets anders gestemd is 178 voor 82 tegen. Oke het voorstel 
is in iedergeval aangenomen. Dank u wel. 

We hebben ten aanzien van, voorzitter ik heb een puntje van orde voor het verdere 
verloop van deze vergadering, zou het de volgende keer kunnen als opeens 
iedereen voor is en maar een aantal mensen tegen dat u meteen roept dat het over 
is genomen en pas daar waar behoeften is aan een stemverhouding de stemmen 
specifiek worden geteld. 

Ja ik zou daar erg voor zijn maar gezien de stemming in de vergadering dacht ik 
laat we maar even duidelijk met cijfers laten overtuigen maar hoe de uitslag zou zijn 
was mij van deze plaats al volstrekt duidelijk. Dank u wel. (applaus) 
We hebben nog een punt voor wat betreft de handleiding Provinciale Statenregle
menten dat is nummer 22 een motie van de afdeling Zeist. Wil Zeist een toelichting 
geven. Er is een voorstel voor he voor 22. 

Voorzitter Delvos ik was er niet op voorbereid dat die motie nu al in stemming zou 
komen die haalt u kennelijk naar voren. 
Ik wil graag de Provinciale Statenreglementen afhandelen want dan is dat gebeurd 
dan gaan we naar de Gemeenteraadsreglementen, dit is het laatste punt wat nog 
resteert. 

Ik moet bekennen dat ik de Provinciale Staten als afgehandeld heb beschouwd en 
meende maar het kan aan mij liggen de wat u meegedeeld hebt daaromtrent als 
afdoende te mogen beschouwen en kortheidshalve wil ik dan te kennen geven dat 
wij geen reden hebben om verder nog op iets te insisteren op dit punt. 

Oke dan lijkt het me voor duidelijkheid goed dat mevrouw van Dijk nog even 
aangeeft wat er besloten of voorgesteld is ten aanzien van dit punt dan kunnen we 
dit als afgehandeld beschouwen. 

Mevrouw van Dijk. Dank u wel voorzitter. In de vorige vergadering van 5 oktober 
was er nogal wat onzekerheid ongenoegen over het fenomeen verkiesbaar en 
onverkiesbaar. Onverkiesbare kandidaten kwamen toen niet meer voor wij hebben 
toen aan de vergadering beloofd om vandaag terug te komen met een voorstel en 
dat voorstel is ook verwoord in Vrijheid en Democratie en dat luidt alsvolgt Bij 
artikel 9 van zowel PSE als zowel PSM wordt de laatste zin tot lid van de betrokken 
provinciale staten wel dan niet zal aanvaarden. Dat gaat dus over het aanvaarden 
van een kandidatuur waarbij dan duidelijk aangegeven kan worden of de kandidaat 
wel dan niet die zetel zal aanvaarden en als dat niet wordt doorgehaald dan zijn 
deze 
mensen dus in staat om hun normale werk in besturen te blijven doen als ik even 
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af mag maken pak ik daar gelijk artikel 1 0 punt 2 bij want dat moet dan ook 
aangevuld worden alsvolgt: hebben ingetrokken en voorts voor degene die bij de 
ondertekening van het formulier ingevolge artikel 9, 2 hebben verklaard bij verkie
zing op plaatsvervulling de benoeming tot lid van de betrokken Provinciale Staten 
niet te zullen aanvaarden. Ik denk dat het dan op de punten waar het aankomt 
duidelijk is dat er kandidaten zijn die weliswaar op die lijst staan maar te kennen 
hebben gegeven niet de plaats in te nemen en wij dachten dat op deze wijze voor 
iedereen zeg maar de pijn uit de lucht is. 

Meneer Delvos. Voorzitter nog bedankt voor de uitleg ik heb de twee dingen onze 
motie en uw uitleg weer bij elkaar en we hebben met instemming gelezen we 
kunnen ons er helemaal mee verenigen. Oke. Dank u u nog u moet ergens op 
drukken. 

Ik vind het toch een beetje een vreemde figuur voorzitter in de kieswet is het 
onderscheid verkiesbaar onverkiesbaar vervallen en wij brengen het nou na een 
omweg we noemen het dan niet onverkiesbaar maar we noemen het zal plaats 
innemen of zon iets dergelijks maar we brengen die figuur eigenlijk weer terug ik 
denk dat we dan toch niet helemaal zuiver zijn. 

Mevrouw van Dijk. Ik ben het in zekere zin met u eens maar het was een uitdrukke
lijke wens van de algemene vergadering op 5 oktober bijeen en wij hebben 
getracht aan die wens van de algemene vergadering tegemoet te komen en wij 
hebben dan het heerlijke gevoel dat het rare fenomeen van onverkiesbaar er niet 
meer instaat. Dat is het enige wat ik u hierop kan zeggen het is natuurlijk niet fraai 
maar mensen afdelingen voelden zich toch in een hele vervelende positie gedron
gen als de reglementering bleef staan zoals die stond want dat houdt dan eigenlijk 
kortweg in kandidaten die op de lijst staan mogen niet meer deelnemen aan 
beraadslagingen omtrent verkiezingsprocedures etc. en wij hebben uitsluitend 
getracht op deze wijze aan een wens van de vergadering tegemoet te komen. 

Dat begrijp ik, Ja gaat uw gang, ik ben geen deskundige op het gebied van de 
kieswet maar ik neem toch aan dat het niet voor niks eruit is gegaan en ik vraag 
me dan ook af als wij als partij dit nu aannemen of we dan nog conform handelen. 

Over hetzelfde punt. Ja mevrouw de voorzitter van Nierop Amstelveen. Ik denk dat 
de gekozen oplossing de juiste is het bied duidelijkheid naar de leden en naar de 
kiezers denk ik ook het enige probleem is dat het moeilijker naar de kiezers over te 
brengen is je kan het niet publiceren maar een afdeling kan iedereen op de lijst 
zetten of die nou verkiesbaar wil zijn of niet verkiesbaar wil zijn en dan is het ten 
opzichte van de leden van de afdeling alleen maar duidelijk als je van tevoren zegt 
als jullie mij erop zetten dan ben ik niet verkiesbaar dan kan vervolgens de afdeling 
daar zijn maatregelen voor nemen en dezelfde mensen onderaan de lijst zetten en 
dan sluit het. Strijdig met de kieswet is het niet je kan elke overeenkomst naast de 
kieswet leggen ook kan je bijvoorbeeld mensen op de lijst opnemen onder voor
waarde dat ze een partijprogramma aanvaarden. Andere partijen doen dat wel wij 
doen dat gelukkig niet maar dat mag best alleen als je dan verkozen wordt dan 
hoef je niet je aan de aan het programma te houden er zijn andere partijen waar 
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zich dat heeft voorgedaan met interne van dien dus laten we daar niet toe over
gaan maar het niet verkiesbaar zijn ten opzichte van jezelf en ten opzichte van de 
leden is denk ik een volkomen legitieme zaak ten opzichte van de kieswet. 

Oke is duidelijk. U nog iets. Ja. Nee liever het gaat op de band. 

Mijn naam is Boomzaaier voorzitter van de afdeling Hillegom. De voorgestelde tekst 
voor de provincie komt later weer ter sprake dus wat betreft dus de gemeenteraad 
ruikt een klein beetje laat ik het maar scherp zeggen naar kiezersbedrog. Iemand 
staat dus op een kandidatenlijst tekenen een schriftelijke verklaring dat hij nooit in 
een Raad of Provincie zitting zal nemen. Wat denkt de kiezer daarvan. We zijn blij 
overigens met de intentie dus dat bestuursleden en ander prominente toch als 
lijstduwers als aantrekking dus op die lijst kunnen staan en ook met alles mee 
kunnen doen. Ik geloof dat we die zelfde zin kunnen handhaven met een kleine 
aanvulling dat als de zogenaamde onverkiesbare kandidaat of kandidaat die zijn 
handtekening heeft gezet om die zetel dus niet te vervullen toch wordt gekozen 
door middel van voorkeurstemmen en bestuurlijk een beetje hypothetisch dat die 
dan toch die plaats moet innemen als staat hij op een onverkiesbare plaats al heeft 
hij die verklaring getekend anders is het gewoon kiezersbedrog. Dank u. 

Wat stelt u concreet voor op het voorstel van het Hoofdbestuur. 

Een aanvulling in de vorm van als de persoon die die verklaring heeft getekend 
door middel van voorkeurstemmen de kiesdrempel haalt hij verplicht dient te zijn 
om de zetel te aanvaarden. 

Over het zelfde punt anders wil ik mevrouw van Dijk even vragen maar, gaat uw 
gang. 

Voorzitter ik heb in Veldhoven op 5 oktober heb ik hier een opmerking over 
gemaakt ik ben het met de constructie op zich eens en ik zou niet willen dat daar 
iets bij zou komen van indien dan moet iemand verplicht worden maar ik heb wel 
gevraagd en ik weet niet of dat exact zo op te nemen is maar in iedergeval aan de 
afdelingen mee te geven dat men laten we zeggen die constructie in iedergeval niet 
uit moet halen voor de te verwachten te behalen plaatsen in een vertegenwoordi
gend lichaam dus dat wil zeggen als je in Provinciale Staten met 15 afgevaardigden 
vertegenwoordigd bent dat je niet binnen die eerste 15 op die kandidatenlijst 
iemand gaat zetten die te kennen gegeven heeft dat die een verkiezing niet zal 
aanvaarden en ik vind dat wanneer je daarvoor zorgt dat er dan van kiezersbedrog 
geen sprake is. Wat ik nog wel even op wil merken en het heeft me bevreemd dat 
u daar nog niet op gereageerd heeft dat is de opmerking van de afgevaardigde van 
Amstelveen van een eventuele verplichting tot het aanvaarden van een partij of 
verkiezingsprogramma en ik wilde dat toch niet onopgemerkt zomaar laten 
passeren. De discussie is daar in het verleden wel eens uitvoerig over geweest en 
ik vind het toch nogal bezwaarlijk wanneer hier gemakkelijk voorbij gegaan wordt 
aan een opmerking van dat moet niet hoeve want zo heb ik dat toch geproefd en ik 
vind dat wanneer wij afgevaardigden gaan kiezen of op een lijst gaan zetten die niet 
onderschrijven a het partijprogram of het door de algemene ledenvergadering van 
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die Partij vastgestelde verkiezingsprogram dan vind ik dat we daar toch nog eens 
op een andere keer een heel 
hartig woordje over moeten spreken met elkaar. 

Mevrouw van Dijk. Dank u. Het sorry ruikt naar kiezersbedrog kijk ik heb misschien 
niet zulke harde termen gebruikt maar ook deze woorden zijn ook op 5 oktober 
over de tafel gegaan duidelijk was dat het niet ging om de direct verkiesbare 
plaatsen dus wat u net al aangaf als we 15 zetels hebben dan denk ik dat je voor 
de zuiverheid tenminste moet zorgen dat je tot en met 20 mensen hebt die wel 
willen aanvaarden maar het ging gewoon voor de probleemgevallen van als wij dan 
de lijst niet vol kunnen krijgen moeten wij etc. neemt niet weg dat er een moment 
kan komen dat hij zo verschrikkelijk populair is dat al staat hij op plaats 25 dan 
plotseling toch zoveel stemmen krijgt dat hij dus rechtstreeks erin zou komen ja kijk 
dan hangt het ook een beetje van de persoon af denk ik hoe je daarmee omgaat 
hoe je dat voelt ten opzichte van je kiezers om daar niet tegemoet aan te komen. 
We hebben in het verleden een aantal keren gehad ik meen dat ik dat ook gezegd 
heb ofwel in een partijraad ofwel op 5 oktober. Mevrouw Terpstra heeft een keer 
als lijstduwer gestaan en kwam toen dus stralend in die Staten en moest toen die 
afweging maken en ze heeft ja gezegd want dat ben ik aan mijn kiezers verplicht. 
Ja je kunt niet alles inbouwen ik zou dus af willen raden om de toevoeging te 
maken indien met voorkeur stemmen gekozen, 

maar wacht ven wacht even, dat kan helemaal niet meer want tot 15 augustus is de 
tijd geweest om wijzigingen in te dienen en op dit moment liggen er dus simpelweg 
voorstellen ter tafel. 
(applaus). 

Mag ik u steunen in deze. Mijn naam is Edel uit Maartensdijk. Ik wil u een voor
beeld geven dat in de gemeenteraad bij ons zelfs nummer laatst nog de functie 
heeft aanvaard omdat mensen dus helaas overleden uit de gemeente vertrokken 
gedurende de vier jaarrit dat inderdaad de laatste die helemaal niet van plan was 
überhaupt in de raad te gaan zitten dat toch heeft aanvaard en ik ben wat dat 
betreft liberaal ik vind dat wij dat niet moeten verplichten ook niet dat we iemand 
moeten opleggen of iets moeten onderschrijven dat komt van zelf wel tot uiting we 
hebben kunnen voldoende druk uitoefenen als iemand dat niet doet dat hij of zijn 
biezen pakt of inderdaad dus volgens de regels dus ons program uitdraagt. Ik 
onderschrijf uw mening dat we het moeten laten zoals het is. (applaus). 

Meneer Schut. Ja voorzitter ik moet u zeggen dat wat vandaag hier voorligt 
datgene eigenlijk verwoord wat wij nu in al die vergaderingen zowel in de algemene 
vergadering als ook in de partijraad besproken hebben ja en ik denk dat u het 
beste ervan heeft kunnen maken. Het is nu aan de afdeling en aan de provincie 
straks om zelf die verantwoordelijkheid ter hand te nemen. Kijk als je Erica Terpstra 
op een lijst zet dan weet je wat er gebeurd ja en dat zelfde kan je natuurlijk hebben 
als je de heer Nijpels ergens op een gemeenteraadslijst dat kan nou niet meer 
maar zoiets zou doen dan weet je dan moet je dan maar niet doen ja maar je kunt 
je plaatselijke duwers kun je rustig op de lijst zetten ja over het algemeen zullen die 
voorkeurstemmen trekken maar niet die kiesdrempel overschrijden. Ik denk dat dat 
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juist de essentie van het verhaal is dus ik denk dat we gewoon verder moeten gaan 
met stemming over dit voorstel. 

Dank u ik zou de discussie als beëindigd besloten willen beschouwen en zou aan 
de vergadering willen vragen of zij instemt met het voorstel zoals onder 2 romeinse 
11 links van de motie Zeist staat en zo nee of daar stemming over gevraagd wordt. 
Kan men zich accoord verklaren met het voorstel van het hoofdbestuur (applaus) 
accoord. Goed dan constateer ik daar mee dat wij reglementen Provinciale Staten 
nu volledig afgehandeld hebben en ik denk mevrouw van Dijk dat ik daar nog een 
algemeen accoord over moet vragen ja, kan men zich na de behandeling vorige 
keer en deze keer nu accoord verklaren met het reglement Provinciale Staten 
(applaus) oke ik dank u wel. 
Wij gaan over tot het volgende punt van de agenda handleiding gemeenteraden en 
ik zou mevrouw van Dijk willen vragen om even in het kort weer te geven welke 
samenvoegingen we hebben gedaan om de discussie wat te niet alleen te bespoe
digen maar ook wat effectief te laten zijn. 

Mevrouw van Dijk. Dank u voorzitter wij hebben getracht voor een voorspoedig 
verloop van de vergadering nog eens een keer alle amendementen moties te 
overzien en te bekijken waar geclusterd kon worden wat niet inhoud dus dat zeg 
maar we een andere strekking hebben gegeven aan iedere individuele motie maar 
zoals u ziet beginnen we met 1 ,2,3 en 4 omdat die qua strekking globaal hetzelfde 
waren dus dan kan daar over gediscussieerd worden en achteraf wellicht in een 
blok in stemming gebracht. Op deze wijze hebben we de hele zaak doorgespit en 
hebben doorgelopen en wij hopen dat u zich daarin kunt vinden dan wordt het ook 
niet een heen en weer bladeren van de ene motie naar de andere we hebben ze 
vast wat geclusterd. Moet nog een bijstelling plaatsvinden in de nota van wijziging 
van het hoofdbestuur is een foutje geslopen en eh dat eh ik kan het niet meer 
nakijken in de originele stukken maar ik hoop dat u mij toestaat om u te melden 
waar dat foutje zit en eh dat eh gaat over hoofdstuk 1 punt 6 daar staat op een 
gegeven moment in hoofdstuk 1 punt 6 wordt de zinsnede het bestuur van een 
afdeling kan een commissie instellen ..... vervangen door een in een afdeling 
genoemd in hoofdstukken 4 en 5 word een commissie ingesteld ter voorbereiding 
van de kandidaatstelling en dan komt dus de foute zinsnede in de afdeling ge
noemd in de hoofdstukken 3 en 4 en dat is de fout want het moeten de hoofdstuk
ken 2 en 3 zijn want dat zijn de kleine afdelingen is het instellen van een dergelijke 
commissie facultatief. Ik hoop dat dat op dit moment enige verwarring bij u weg 
kan nemen want zoals het dus in Vrijheid en Democratie is gekomen was het nogal 
verbijsterend ingewikkeld geworden. Kunt u zich heeft u het kunnen vinden 
begrepen wat het moet zijn dus niet 3 en 4 maar 2 en 3. Ja ik denk dat het weinig 
noodzakelijk is om nog veel vooraf aan u te gaan vertellen hoe wij allemaal tot deze 
zaken zijn gekomen dat was dus duidelijk toch ook op verzoek van de partij 
trachten meer decentralisatie aan te brengen vereenvoudiging vooral en alle 
reglementen met elkaar te doen stroomlijnen. Ik hoop dat u goed nota heeft 
genomen van de nota van wijziging van het hoofdbestuur er sluipen altijd hier en 
daar wat vergissingen in wij hebben getracht ze op deze wijze recht te trekken en 
voorzitter ik denk dat het het meest zinvolle is dat u het aan de vergadering 
overlaat om opmerkingen te maken. Het is aan u. 
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Ja dan zijn nu de moties 1 tjm 4 aan de orde waarvan wij u hebben voorgesteld 
om dat gezamenlijk te behandelen. Mag ik er nog even aan herinneren dat het voor 
de band plezierig is als u steeds even uw naam en uw afdeling noemt dan komt 
dat er in iedergeval goed op. 

Niemand die daar het woord over vraagt. Ja. De heer Mackaay. 
Mag ik eerst in zijn algemeenheid wat opmerken voorzitter laat ik op de eerste 
plaats zeggen dat de nota van wijziging een verbetering is van het voorstel van het 
hoofdbestuur maar dat er nog voor wat betreft de afdelingen die binnen de 
kamercentrale Leiden zijn verenigd er nog een principieel punt overblijft en dat is 
het punt van de relatie met de kamercentrale in geval een afdelingsbestuur meer 
kandidaten heeft voor de gemeenteraad dan wordt toegestaan en dat is al vrij snel 
en als dat het geval is dan moet je meteen naar de kamercentrale gaan nog sterker 
je draagt je taken over voor de kandidaatstellingsprocedure. Daar zitten wij als 
kamercentralebestuur niet op te wachten eerlijk gezegd maar we vinden het ook 
principieel beter dat die verantwoordelijkheid binnen de afdelingen blijft. Dus ons 
voorstel is om principieel zoveel mogelijk te kiezen verantwoordelijkheden bij de 
afdelingen dus als de situatie ontstaat dat in een afdelingsbestuur meer kandidaten 
zijn dan zijn toegestaan dan dat zoals dat nu het geval is de afdeling verplicht 
wordt om een commissie uit de vergadering in te stellen en loopt dus niet meteen 
naar zo'n kamercentrale of in geval de afdeling tegelijk kamercentrale is moet je wel 
direct naar het hoofdbestuur dus ik denk dat Rotterdam en Den Haag er ook niet 
zo zeer op zitten te wachten maar goed dat moeten ze zelf maar zeggen. Dat dus 
ten principale over die relatie er is overigens nog een tweede reden we hebben dat 
in de partijraad ook al een keer toegezegd om die relatie niet meteen bij een 
kamercentrale te leggen en dat is de reden van de troubleshutting functie die een 
kamercentrale per definitie heeft dus als een afdeling met een commissie en 
dergelijke als daar fouten komen of daar verkeerd wordt geprocedeerd dan moet je 
als kamercentrale ook nog eens eventueel moeten ingrijpen en als je dan zelf al 
verantwoordelijk bent gewest ja dan dan ga je toch verkeerd bezig vrezen wij dus 
beknopt samengevat houd de verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk tegen die 
afdeling in en als ze in een hele bepaalde situatie een afdeling uit 15 leden bestaat 
en er ook 15 kandidaten zijn ja ga dan naar je ondercentrale en probeer dus zoveel 
mogelijk die verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de afdeling te houden. 
Dank u wel. (applaus). Dank u zeer meneer Mackaay. 

Van Nierop Amstelveen. Ik op dit zelfde laatste onderwerp hoop ik nog terug te 
komen bij motie 44 dat behandeld het hele onderwerp en dan zullen we ook 
mogelijk dat punt kandidaatstellingscommissie wel weer aan de orde hebben en dat 
is dan wel een andere commissie dan dat hier genoemd wordt in de nota van 
wijziging. Daar wil ik het nu niet over hebben waar ik het wel over wil hebben is het 
derde punt van de nota van wijziging waar ik toch wel bezwaar maak tegen de 
manier waarop de onverenigbaarheid van deelname aan de kandidaatstellingspro
cedure een beetje omgekeerd wordt geregeld met wat er nu het geval is. Nu 
hebben we een situatie dat iemand die zich beschikbaar stelt niet mag meedoen en 
hier staat dat iemand die meedoet zich niet beschikbaar mag stellen. Ik denk dat 
dat laatste ontzettend moeilijk is want dan moet je alle leden gaan vragen ben je 
niet beschikbaar maar wil je meedoen met de kandidaatstellingsprocedure nou dan 
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mag dat maar dan mag je geen kandidaat zijn. Is het niet veel duidelijker zoals het 
in het oude reglement is een datum vast te stellen voor wanneer mensen die 
kandidaat willen zijn en dat kan je in categorieën indelen of niet ik geef de voorkeur 
aan de huidige situatie maar daar kunnen we van mening over verschillen vanaf dat 
moment mag je niet deelnemen aan de kandidaatstellingsprocedure omdat je 
kandidaat bent dan betreft het een veel kleinere groep mensen die iets moeten 
vragen of andersom gezegd een veel kleinere groep mensen die een antwoord 
moeten geven en zoals u het voorstelt zou je in feite een heel grote groep mensen 
moeten gaan benaderen tenzij je over een hele kleine afdeling praat maar daar wil 
ik dus niet over praten. 

Ja u gaat wel even terug naar de nota van wijzigingen mag ik vragen of daar nog 
meer mensen het woord over willen voeren. 
Hij doet het gewoon. 

Voorzitter, nu niet meer, Postmus afdeling Capelle ajd IJssel. Ik heb ook een 
vraagje over de nota van wijziging daar wordt verwezen dat afdelingen kunnen 
beslissen in bepaalde situaties tot welke categorie afdelingen ze horen daarmee 
wordt overigens het instellen van een al dan niet facultatieve commissie weer 
facultatief maar dat is een probleem voor die afdelingen dan. Ik denk dat als je 
zoiets instelt je ook een peildatum in moet stellen en die heb ik in de gauwigheid in 
het geheel niet kunnen vinden. Wat ik belangrijker vind is wat de heer Mackaay 
zojuist zei over het instellen van een commissie of de verantwoordelijkheid bij de 
ledenvergadering van hun afdeling daar heeft Capelle ook het een en ander over 
ingediend. In de handleiding die wij vanochtend kregen geeft u een argumentatie 
voor het inschakelen van de kamercentrale onder punt drie van dat blad maar ik 
denk ja het verhaal dat u daar schrijft is precies wat de heer Mackaay vanochtend 
zei. Het kamercentrale bestuur is er om iets te doen in te grijpen bij te sturen te 
controleren eventueel als er iets mis dreigt te gaan in afdelingen als het normale 
democratische proces binnen een afdeling waar de ledenvergadering het bestuur 
controleert waar de ledenvergadering beslissingen vaststelt als dat normale demo
cratische proces misgaat. Waar de reglementen en dat is het grootste bezwaar van 
de afdeling Capelle tegen de voorstellen die er liggen terwijl het reglement er van 
uit gaat is dat ledenvergadering niet mondig is dat de ledenvergadering niet weet 
wat er gebeurd en van te voren de kamercentrale die verantwoordelijkheid krijgt en 
dat vinden wij onjuist. 

Mag ik vragen ik zou eerst daar even de opmerking over die nota van wijziging 
willen afwerken als daar verder geen opmerkingen over zijn dan zou ik mevrouw 
van Dijk willen vragen om daarop te reageren. 

Mevrouw van Dijk. Ja voorzitter ik ga eerst even naar de heer van Nierop. Wij 
hebben die nota van wijziging opgesteld op het punt zoals u daar zet omdat wij dus 
ook het voorstel hadden gedaan op welke wijze wij aan zouden of de mogelijkheid 
aan zouden kunnen brengen om kandidaten al dan niet op die lijst te hebben en 
dan toch mee te kunnen functioneren en zoals het hier beschreven staat is het 
eigenlijk een logische voortvloeing uit hetgeen net is toegestaan voor wat betreft 
het wel niet aanvaarden van een zetel en en u zegt zoals het in het oude reglement 
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stond ja dan kan het niet een kandidaat is een kandidaat klaar af uit. Zoals het nu 
staat geeft het aan dat de mensen die dus duidelijk dat wel hebben doorgestreept 
op hun formulier en het niet hebben opengelaten he die zijn dus die gaan dus geen 
zitting nemen dat hebben wij op heel zorgvuldige wijze getracht hier in de tekst te 
vervatten want u moet wel realiseren net wat u net aangenomen heeft over dat 
verkiesbaar en onverkiesbaar voor PS dat dat even zo zeer geldt voor GR dus wij 
hebben eigenlijk al gedacht van wij zijn de partij zover tegemoet gekomen we gaan 
nu reeds de tekst voor de gemeenteraad reglementen aanpassen en vandaar de 
tekst zoals die daar staat. Ja meneer Postmus als ik het goed heb. U had het over 
een peildatum om te bepalen wanneer u vind dat u een grote of een kleine afdeling 
bent. Ja de peildatum is 1 januari voorafgaand aan het jaar van de verkiezingen eh 
en eh u eh even algemeen ik denk dat we er straks nog nader op zullen terugko
men wij gaan er niet vanuit dat als er een kamercentrale ingeschakeld moet worden 
dat de kamercentrale acuut alle zaken zelf op de nek neemt wij gaan ervan uit dat 
een kamercentrale bemand is met wijze bestuursleden die op een gegeven 
moment delegeert en wij gaan er helemaal niet van uit dat een kamercentrale 
ingeschakeld wordt alleen als er problemen zijn we hebben getracht om in die 
voorkomende gevallen en dat is vaker dan de randstedelijke gebieden zich zullen 
kunnen realiseren dat afdelingen zo klein zijn dat ze gewoon de bemensing niet 
hebben om daar op adequate commissies en kandidaatstellingsvergaderingen te 
leiden en het is niet dat wij taken van kamercentrales willen verzwaren we hebben 
alleen getracht en ik denk dat we straks daar nog dieper op in gaan als we motie 
44 aan de orde is alleen getracht daar waar het nodig is te zorgen voor een 
oplossing en dan is het zeker niet de bedoeling dat de troubleshutter daar in zijn 
eentje op af gaat ik denk dat het gewoon een werkwijze mag worden verondersteld 
van de kamercentralebestuur. Ik wou het hier even bij laten. 

Ja en dan stel ik voor dat eh als daar nog iets over gezegd moet worden dat u dat 
doet bij de artikelen die daarvoor in aanmerking komen en zou ik weer terug willen 
gaan naar de 4 moties 1 tjm 4 die we gelijktijdig aan u hebben voorgelegd. Die 
moties worden afgewezen door het hoofdbestuur. Kunt u zich met het voorstel van 
het hoofdbestuur verenigen, dat is het geval, is er iemand die stemming vraagt, u 
vraagt stemming ja ik hoor u niet namelijk, je kunt alleen maar iemand horen als je 
door de microfoon praat. 

Handriks afdeling Tilburg. Ja meneer Hendriks. Ik denk dat ik even de orde gemist 
heb ik dacht dat de discussie nog even zou doorgaan. 

U wilde nog het woord voeren over een van de moties 1 tjm 4, ja met genoegen, 
ja ik had geen sprekers dus ik ging verder. 

Ik dacht dat het om een hele principiele zaak ging eigenlijk en nou kun je grote 
principes en kleine principes hebben maar het gaat hier wel om een principe. Als 
een afdelingbestuur om de en of andere reden te klein wordt en dan laat ik even in 
grote termen er buiten waardoor dat dan komt dan gaat het volgens mij niet aan 
om de verantwoordlijkheid van het bestuur naar een ander plan te trekken. Dat er 
dan een kamercentrale bestuur is, 
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dit betreft niet een van de moties van 1 tjm 4 denk ik, waar u het nu over hebt, 
jawel, welke, dat is toch de strekking van dit verhaal. Jawel. Ik denk dat u wat 
verder 
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band 2 d.d. 23-11-91 

ze op tafel die heel vergaand zijn ik kan me voorstellen dat er menden zijn in deze 
zaal die nog niet precies weten wat hun uiteindelijke mening wordt over deze 
moties ik denk dan ook dat u niet moet roepen van voor of tegen en zullen we 
verdergaan maar ik denk dat er een kleine discussie noodzakelijk is ik vind het wel 
interessant om van de indieners van de moties een kleine toelichting te krijgen. 

Is de afdeling Tilburg bereid om die toelichting te geven. 
Maar er zijn natuurlijk toelichtingen bij die voorstellen gedaan. 

Vandaar en ik dacht dat dus ik kom eigenlijk terug op het verhaal dat ik zo even 
vertelde het gaat erom dat Tilburg inhoudelijk problemen heeft met dit voorstel en 
ook vorm problemen nou en om daar nu en de inhoudelijke problemen zijn wat ik 
zij de principiele kwestie het gaat niet aan om de verantwoordelijkheid naar een 
ander niveau te trekken als er op de een of ander manier een kink in de kabel 
komt bij dat lagere orgaan ik vind dat dan de omgekeerde weg bewandeld moet 
worden dan moet de kamercentrale geen die moet er daar dan maar mensen 
bijzetten maar de verantwoordelijkheid laten waar die hoort namelijk bij het afde
lingsbestuur. Dan zijn er nog wat vorm zaken en vandaar dat wij voorstelden laat 
eerst inderdaad een discussie volgen voordat we ja voordat we zo'n fundamentele 
beslissing nemen. 

Mevrouw van Dijk. Ja ik zou hier toch wel even op in willen gaan om te beginnen 
hebben we deze moties vooraan gezet omdat het doen gebruikelijk is om de meest 
verstrekkende moties eerst te behandelen dan weet je tenminste waar je aan toe 
bent. En u zegt dus dat u vindt dat de verantwoordelijkheden daar moeten blijven 
liggen waar ze behoren te liggen er is ook geen moment bedoeld om die weg te 
nemen. Wij hebben alleen getracht en dan gaan we eigenlijk toch al weer verderop 
in de discussie maar dat schijnt onvermijdelijk te zijn wij hebben alleen getracht om 
een vangnet in te bouwen daar waar het nodig is en u praat als afdeling Tilburg 
over een echt heel wat grotere afdeling als bijvoorbeeld bij mij in de buurt Westca
pelle dan praat je over absoluut niet vergelijkbaar aantallen en het kan zijn dat in 
hele kleine afdelingen de mensen niet proberen via geruzie de verantwoordelijkheid 
naar een ander gremium binnen de partij te schuiven maar dat ze zeggen wij 
kunnen moeilijk met een of twee personen een zo belangrijke procedure zelf 
afhandelen dus gaan wij te raden bij het daarvoor meest aangewezen gremium dat 
is dan die kamercentrale en ik heb u al gezegd ik ga ervan uit dat kamercentrales 
besturen bezet zijn door zeer wijze mensen mensen die weten wat delegeren is als 
u mij eerlijk vraagt dan denk ik dat een kamercentrale bestuur gaat zeggen oh ja 
het algemeenbestuur dat is die ondercentrale ja die is het dichtst bij huis wellicht 
dat ze ook van van plaatselijke al dan niet bestaande problemen wij zullen dan 
meneer klaassen of mevrouw Pistersen vragen of zij zo vriendelijk wil zijn vanuit die 
ondercentrale contact op te nemen etc. waarbij duidelijk geen enkele moment de 
bedoeling is om de zaken de verantwoordelijkheden weg te halen bij de afdeling 
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het gaat alleen gewoon bij gebrek aan menskracht moet je naar oplossingen 
zoeken en dat is de enige manier de enige reden waarom wij deze zaak erin gezet 
hebben bovendien is het ook duidelijk in 88 een wens van de partij geweest bij de 
behandeling van de Rijks voorstellen om als er problemen zijn die kamercentrales 
erbij in te schakelen en de toenmalige kamercentrale voorzitters waren het daar van 
harte mee eens. 

Voorzitter er wordt een toelichting gevraagd op de moties nummers 2 van Capelle 
af d IJssel. Het meest principiële in het verhaal was waar nu de discussie al over 
gaat ik zou het straks willen voorstellen ik dacht dat het amendement nr 44 was te 
behandelen waar de grootste pijn punten liggen. Daarop vooruitlopend wil ik 
zeggen in aanvulling op wat ik net zei. Ons probleem ligt niet in het feit dat als er 
niemand is of te weinig mensen zijn dat er dan andere bij betrokken worden. Ons 
probleem ligt in het feit wie bepaald wie de andere zijn en dat is in eerste instantie 
ons oog op de ledenvergadering. Maar van mijn kant het voorstel behandel eerst 
nummer 44 want daar ligt voor ons in iedergeval het pijnpunt. 

Maar ik denk toch dat we voor de orde van de vergadering toch wel belangrijk is 
om te weten of we de richtlijn of de handwijzer van de gemeenteraad nu met elkaar 
willen bediscussiëren of niet en het hoofdbestuur stelt het zeer op prijs om van u te 
vernemen of u dat wel of niet wil doen. We gaan ervan uit dat dat wel het geval is 
maar als deze moties worden aangenomen dan zijn we snel klaar met de discussie 
van morgen en dat wou ik toch wel even vaststellen. Dus ik stel wederom de 
moties 1 tjm 4 aan de orde. 

Ik had nog een aanvullende vraag voorzitter. Er is nu over inhoud gesproken dat 
vind ik heel boeiend maar maar mijn vraag was van algemenere aard wat men 
precies met die moties wil en ik had er meteen een vraag bij Tilburg die ik er gelijk 
bij wil leggen. Zij stellen voor de definitieve vaststelling uit te stellen tot de volgende 
algemene vergadering, ja, ik begreep net uit de woorden van Tilburg dat als 
vandaag de discussie naar hun wens goed verloopt dat zij alsnog vandaag de 
richtlijnen willen overnemen. Begrijp ik dan als zij roepen in een motie dat ze een 
volgende vergadering de zaak nog een keer willen bespreken dat dat als tekst zou 
kunnen· vervallen en dat men nu een andere mening heeft. 

Ik denk dat we dat van zelf wel gaan merken als we de richtlijnen gemeenteraad 
hebben doorgenomen wordt aan het eind toch vastgesteld of die in zijn geheel 
wordt aangenomen of niet en dan merken we dat vanzelf wel. Ja maar ik wil even 
weten welke kant Tilburg op dit moment wil opgaan. 

Heeft Tilburg nog behoefte om daar iets over te zeggen. Het is inderdaad het punt 
waar het om gaat en willen we nu al vaststellen dat de definitieve vaststelling 
uitstellen naar de volgende vergadering of niet en ik denk niet dat je dat kunt doen 
en daarom wijzen wij het af dat voorstel. 

Kijk als we nou straks inhoudelijke gediscussieerd wordt en het komt er toch 
ongeveer neer op wat wij denken dat het neet zijn en wat ik toch eigenlijk ook van 
mevrouw van Dijk bergijp dat zij ook voor heeft ja dan kan het allemaal goed 
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aflopen natuurlijk en dan hoeft het een volgende keer ... 

Daarom denk ik dat u die uitpraak niet moet doen en is het eigenekijk logisch dat u 
die motie intrekt op dit moment. 
Wat stelt Tilburg voor intrekken of aanhouden. Goed motie 1 wordt aangehouden 
mag ik de moties 2 tjm 4. 

Op verzoek van Amsterdam dan een hele korte toelichting op motie 3 het is een 
het gevoel wat in de afdeling Amstelveen leefde dat datgene wat er nu gebrouwen 
is ja ergens het midden houdt tussen een handleieing en een reglement en dat 
wijvinden dat het de duidelijkheid niet ten goede komt althans dat daar een grotere 
duidelijkheid mogelijk is zoals in het huidige reglement en als je dast huidige 
reglement wat zou inkorten wat al te veel geregel er uit halen ik zal er geen namen 
bij noemen maar mensen die bij een vorige vaststelling zijn geweest die kunnen dat 
vast wel en dat daarnaast een handsleiding zou komen van hoe dit reglement toe 
te passen. Dat zou de duidelijkheid en de rechtzekerheid bevorderen. Daarvoor 
hebben wij de motie opgesteld om daar uitdrukking aan te geven en als dat geen 
steun krijgt in onze afdeling of in deze ledenvergadering hebben wij daar geen pijn 
aan. 

Ja juist omdat dit een vrij principiele stellingname is denk ik dat het van belang is 
dat we daar nu onze mening over uitspreken want anders heeft de behandeling 
verder weinig zin. Aangezien de andere twee moties de zelfde strekking hebben, u 
wilt nog het woord hebben 

Nou in zoverre voorzitter ik sluit mij aan bij de vorige spreker en ik herinner ook 
nog even aan de discussie die we hebben gehad aan het eind van de vergadering 
van 5 oktober toen ik heb gezegd komt er nou nog een toelichting hoe we dat ding 
nou moeten lezen want het is zo rigoreus in zijn wijzigingen dat het nauwelijks te 
lezen valt. Daar zou ik ook nog even aan willen herinneren en dat is nou precies je 
moet het inziht hebben in het in het nieuwe reglement in het voorstel zoals het 
daarligt wil je het goed kunnen bestuderen. 

Nou het komt eropneer dat de moties 2,3 en 4 eigenlijk allen voorstellen om dit 
hele voorstel niet over te nemen en mevrouw van Dijk wil daar nog iets over 
zeggen begrijp ik. 

Ja ik had toch nog behoefte om hier nog even op in te gaan als meneer van 
Nierop zegt dat het ingewikkeld geworden is en dat het oude reglement zo 
verschrikkelijk duidelijk dan is dat een enorme pluim op de hoed van de heer van 
Nierop denk ik want de klacht over het algemeen in den landen was die reglemen
ten over die gemeenteraadsverkiezingen zijn bijna niet te lezen ook door het veel 
soortige aantal afdelingen wat wij hebben. lkkan u verzekeren dat de heer van der 
Berg en ik erst aan d gang zijn gegaan om te trachten om de tekst van het oude 
reglement te vereenvoudigen. Eh zinnen korter te maken stuk te knippen maar ik 
kan u vertellen wij liepen al ras vast want dat was een absoluut ondoenlijke zaak en 
je kreeg dan een onmogelijke rijstebrei. Ik meen dat ik het ook al een keer gezegd 
heb op een partijraad. Wij zijn toen terug gegaan naar het Hoofdbestuur en hebben 
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gezegd dat lukt niet en het enige wat wij wel kunnen doen is trachten de z\aken te 
verduidelijken is een soort spoorboekje te maken en dat spoorboekje heeft u ook 
gezien en dat tekeningetje bent u een afdeling die zo en zo groot is dan moet u dat 
lijntje volgen en moet u die en die onderwerpen raadplegen en verder wou ik de 
vergadering erop wijzen dat er inhoudelijk qua tijdpad en handelingen nauwelijks 
iets is veranderd het enige wat er wezenlijk is toegevoegd is veranderd is die 
positie zeg maar die hulppositie van de kamercentrale verder hebben we helemaal 
geen andere zaken erin gedaan anders dan noodzakelijk was ter aanpassing aan 
de nieuw kieswet. Dus alles is getracht om de oude tekst te vereenvoudigen dat 
lukt niet want dan loop je ook juridisch vast en kom je vervolgens bij de notaris en 
die stuurt je terug en kun je je huiswerk opnieuw maken we hebben alleen gepro
beerd zeker ook met het oog op het veelvuldig wijzigen van de samenstelling van 
afdelingsbesturen om een dermate handleiding in elkaar te draaien dat het voor 
een ieder die net aankomt leesbaar te kunnen zijn en ik had toch nog de behoefte 
om dat er nog even aan toe te voegen. 

Mooi dan lijkt mij nu het moment aangebroken dat we ons moeten uitspreken over 
de moties 2, 3 en 4, die eigenlijk allemaal voorstellen niet met de behandeling 
verder te gaan ik zou dat nu echt willen gaan doen daarna kunnen we nadat we 
hebben geconstateerd dat we er wel over willen praten kunnen we punt voor punt 
de verschillende artikelen aan de orde stellen. 

Voorzitter Capelle als u motie een aanhoud dat vind ik best dan houden we motie 2 
ook aan. 

Nee ik denk niet dat we daar mee kunnen gaan. Ik wil u nu voorstellen om u nu 
daarover uit te spreken. Wie verzoekt daar stemming over. 

Ik had nog een puntje van orde het is me niet helemaal duidelijk. Wat gebeurt er 
als de vier moties over worden genomen gaan we dan wel verder met de ander 
amendementen. 

Als de moties worden overgenomen houden we op met de discussie want dan is er 
geen behoefte aan deze richtlijnen. 

Als de moties worden overgenomen betekend dat, ik heb het met name of 2,3 en 4 
dan, he want 1 is wat anders van strekking. Als de moties worden overgenomen 
betekend dat dat tegen het hoofdbestuur wordt gezegd van denk nog een keer 
goed na over de richtlijnen van de gemeenteraden dat betekend wat mij betreft dat 
de amendementen die nu op tafel liggen vandaag wel besproken moeten worden 
zodat dat extra meegegeven kan worden in de meningsvorming van het hoofdbe
stuur. (applaus). 

Nee, meneer van Nierop. 

Meneer de voorzitter motienummer 3 wordt ingetrokken ten gunste van motie 1 dat 
vereenvoudigd de zaak een beetje. f: 
wordt ingetrokken nou dan is er al 1 geëlimineerd dan hebben we nog ik vind het 
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heel vruchtbaar deze discussie dan hebben we nog de moties 2 en 4 waarbij ook 
wordt voorgesteld om, ja u wilt nog wat zeggen, 

Ik zou even een misverstand weg willen halen U zegt dat wij met onze motie 
beogen het huidige reglement te handhaven en , welke motie bedoeld u, motie 4 
Leidschendam en het voorstel dus in te trekken dat beogen wij niet wat wij beogen 
is een goed discussie over een goed beargumenteerd voorstel en dat is dus heel 
iets anders dan dat wij dus voorstellen om de discussie op dit moment niet meer te 
voeren en ook in de toekomst niet meer te voeren totdat er iets beters is. Ik kan 
me wel voorstellen gelet op de discussie dat u zegt nou inderdaad het lijkt de 
vergadering gehoord beter om nog eens zorgvuldig te bekijken naar wat er nou 
aan u is voorgelegd of dit wil doelen beoogt die wij beogen en die de vergadering 
beoogt ik denk met name ook aan hetgeen u zelf zegt een bekorting van de 
procedure want die zit er namelijk niet in dat heeft mevrouw van Dijk namelijk ook 
nog gezegd om dan te zeggen nou we nemen het voorstel houden we nu aan en 
we gaan opnieuw de zaak bekijken en we maken er voor mijn part ter ondersteu
ning van mevrouw van Dijk en meneer v.d.Berg maken we daar een groepje voor. 

Ja maar motie 4 stelt toch heel duidelijk voor dat van de agenda af te voeren dat 
staat er zeer letterlijk in en we nemen uw teksten wel serieus. Nu af te voeren om 
eerst een toelichting daarop te krijgen dat is wat wij beogen, vandaar dat wij daar 
tegen zijn want als u af wil voeren dan gaat de discussie niet door, juist zo simpel 
ligt dat. 

Voorzitter Kruis afdeling Giesenlanden. Dat is hetgeen wat ik u ook voor wilde 
stellen. Ik hoor hier aldoor mensen die zo graag meer duidelijkheid in discussie 
willen over het probleem wat er ligt over het onderwerp wat er ligt dan zeg ik laten 
we dan a.u.b. die discussie gaan voeren over de moties en amendementen die 
ingediend zijn en aan het eind van die beraadslagingen kunnen we komen tot 
besluitvorming en dan heeft iedereen hier in de zaal aanwezig toch de gelegenheid 
of dan wel of niet accoord te gaan met de vaststelling van de nieuwe richtlijnen 
gemeenteraadsverkiezingen of begrijp ik dat nou zo verkeerd, 

Nee, dat is ook zo als wij de discussie hebben gehad wordt er aan het eind alsnog 
formeel besloten, nou dan vraag ik al die mensen die zo graag willen discussiëren 
over dit onderwerp om dit nu te laten rusten en over te gaan tot behandeling van 
moties en amendementen zoals die daar liggen, 

ja met dien verstande dat dit betekend ik interpreteer dit als een voorstel om die 
moties 2 en 4 nu in te trekken want op dit moment kunnen we als we erover willen 
discussiëren kunnen we daar geen uitspraak over doen. 

Voorzitter Capelle eigenlijk wordt er nu gezegd en ik denk op zich terecht motie 2 
is in die zin overbodig dat de procedure van deze vergadering is dat u in het eind 
van de behandeling tegen ons zegt we hebben een eindstemming over het 
reglement, ja die is er, en als die er is kunt u die motie intrekken dus, 
dan is die nu overbodig en u stelt hem straks zelf aan de orde, dan is die overbo
dig ja. 2 is dus overbodig en 4 ik begrijp dat ook Leidschendam die discussie wel 
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wil. 

Wel de discussie voorzitter zie de laatste zin van de toelichting en dus wordt hij niet 
afgevoerd en dus is de motie ook overbodig constateer ik ja,daar kunt u zich mee 
verenigen. Dan gaan we nu over tot motie 5 Leidschendam betreft algemeen. 

Voorgesteld wordt om de moties 5 en 7 de motie 5 te behandelen met amende
ment 7. Wie mag ik daar het woord over geven. Dat is niet het geval. Is er iemand 
die de motie 5 van de afdeling Leidschendam wie daar stemming over wil. 

Voorzitter ik was er even papieren aan het zoeken. Als ik goed kijk naar onze motie 
onder nummer 5 en naar het amendement onder 7 dan denk ik dat met name door 
de nota van wijziging onder punt 2 veel van de pijn is weggenomen. Het is namelijk 
al duidelijk hoe de grote van de afdelingen precies zal zijn ofwel in welke categorie 
ze vallen dus wat dat betreft is er gelukkig enige duidelijkheid geschapen en denk 
ik dat dat amendement 7 grotendeels overbodig is geworden. Blijft gewoon het 
gevoelen bestaan wat in motie is neergelegd namelijk dat het reglement of de 
richtlijnen eh naar onze mening niet het karakter hebben van richtlijnen maar toch 
teveel het karakter hebben van een reglement. Daar wordt natuurlijk kunnen we 
daartegen in brengen wederom de voorstellen reglementen evaluatieommissie 
waarin is gezegd nou er moet een zo groot mogelijke decentralisatie zijn en 
dergelijke allemaal. Daar ben ik het ook van harte mee eens dat heb ik ook al laten 
weten bij de behandeling van het vorige punt maar dan nog blijf ik ermee zitten dat 
het reglement dat de richtlijnen zelf zoals ze aan ons worden voorgesteld te strikt 
data hanteren en daarmee denk ik dat niet de duidelijkheid over de rekvoorstelling 
voldoende naar voren komt ik moet eerlijk zeggen ten tijde van het aannemen van 
de rekvoorstellen zat ik nog niet in onze afdeling ik wist er dus niets van totdat ik 
naar aanleiding van de briefwisseling die we hebben gehad over het voorstel 
provinciale staten daarmee geconfronteerd werd en ik denk dat als we over en 
paar jaar nog eens een keer in de procedure terecht komen dat niemand zich dan 
zal herinneren dat rekvoorstellen inhouden dat richtlijnen niet zo strikt gehanteerd 
moeten worden dan zoals ze daar staan. 

Ja u loopt er op vooruit dat we nog veel meer nieuwe leden krijgen begrijp ik. 

Mevrouw van Dijk, Ja dan blijven we toch met onze reglementen bezig als ik goed 
versta en wat u zegt er worden te strikt data gehanteerd ook in deze richtlijnen. Ja 
kijk er zijn momenten waarop data noemen onvermijdelijk is omdat je mensen moet 
waken of dat je moet waken dat mensen op een gegeven moment hele belangrijke 
data vermeld in de kieswet bij voorbeeld overschrijden. We hebben zoveel mogelijk 
getracht dus klemmende data eruit te laten het wonderlijke is overigens en daar is 
vanmorgen weer een deel van de discussie bij opening over gegaan daar waar wij 
haatvrijer hadden gelaten men weer eigenlijk veel striktere termijnen en data in er 
wilde hebben dus ik bedoel wij hebben ons best gedaan ik denk dat het heel 
duidelijk moet zijn dat die data die in deze richtlijnen genoemd zijn er alleen instaan 
als veiligheidsklep ter voorkoming van problemen. Het zijn data die heel belangrijk 
en heel wezenlijk zijn om dus een procedure volgens de kieswet op de juiste wijze 
af te werken en ja ik zou erop tegen zijn om daarvan af te wijken en als u dwingend 
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voelt ja een wet is altijd op enigerlei wijze dwingend. 

Voorzitter in de wetgeving hebben we te maken met facultatieve data fatale data en 
fatale data die moeten er inderdaad zijn gelet op de bepalingen in de kieswet maar 
je kunt omschrijving van die data kun je duidelijk laten merken of het om een 
facultatieve data gaat of om een fatale datum nou en dat is wat ik dus mis Als ik 
even teruggrijp naar de discussie die we eerder hebben gehad ik heb het oor
spronkelijke voorstel van het hoofdbestuur niet anders kunnen lezen dan een 
voorstel met duidelijk vastgelegde data en dat is dan ook in strijd met hetgene 
direct beoogd is. 

Mevrouw van Dijk. Ja ik denk toch dat ik weinig anders kan zeggen dat het mij zeer 
spijt als het u op zo is overgekomen maar ik denk niet dat het voor ons mogelijk is 
willen wij op een verantwoorde zorgvuldige wijze uw voorstellen formuleren dat is 
gewoon niet mogelijk om om verder aan uw wensen tegemoet te komen. Er zit een 
zekere vrijheid in voor iedere afdeling alleen nogmaals er moet een punt zijn waar 
je zegt kijk daar zetten we een vangnet in zodat we niet verweten kunnen worden 
dat we verkeerd zijn voorgelicht. 

Het hoofdbestuur stelt voor om deze motie af te wijzen kunt u zich daarmee 
verenigen, ja (applaus) de motie is afgewezen. Amendement nr. 6 daarvan is het 
voorstel van het hoofdbestuur om dat over te nemen kunt u zich daarmee vereni
gen. Ja dat is het geval amendement 6 is dus overgenomen. Goed dan hebben we 
amendement nr. 7 dat is overbodig geworden kunt u zich daarmee verenigen ja dat 
is het geval dan hebben we we hadden ook nog 10 he, ja ja de nota van wijziging, 
nee amendement van afdeling Haarlemmermeer die staat er naast zie nota 
wijziging. 
Afwijzen kunt u zich daarmee verenigen, ja dat is het geval. Dan gaan we verder 
met amendement nr. 8 van de afdeling Roermond. algemeen voorstel van het 
Hoofdbestuur is om dit over te nemen daar zult u zich waarschijnlijk wel mee 
kunnen verenigen, ja is dat het geval (applaus) is overgenomen. Dan hebben we 
amendement nr. 9 van de afdeling Haarlemmermeer de ondercentrale Amstelland 
en meerlanden daarvan we wisselen het af zoals u ziet is nu het voorstel van het 
hoofdbestuur om het af te wijzen kan de vergadering zich daarmee verenigen, ja 
dat is het geval (applaus) daarmee is het amendement afgewezen. Dan hebben we 
amendement nummer 11 van de afdeling Leiden over hoofdstuk 1.3 en het 
voorstel hiervan van het hoofdbestuur we blijven er consequent in is nu weer 
overnemen. Vergadering kan zich daarmee verenigen het voorstel is overgenomen. 
Dan punt 12 de motie van de afdeling Amstelveen over hoofdstuk 1 ,5,6 en 8 
waarvan het advies van het hoofdbestuur is om het af te wijzen. 

Mevrouw van Dijk zou hier nog het woord over willen voeren. 

Ja waarbij ik dus duidelijk aan wilde geven ik meen dat ik dat bij dit zelf onderwerp 
over PS heb aangegeven en dat wij dus hetgeen voor provinciale staten is aange
nomen ook wordt doorgevoerd in de gemeenteraadsreglementen dus dat er ook 
mogelijk heden geschapen worden op de formulieren voor de kandidaten voor de 
gemeenteraad om kenbaar te maken of zij wel dan niet een zetel zullen aanvaarden 
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misschien dat dat iets van de pijn wegneemt. 

Meneer van Nierop, Maar zeer gedeeltelijk die eh ja die is toch meer toegespitst op 
het onderscheidt niet verkiesbaar en verkiesbaar zichtbaar te maken en de 
deelname aan de kandidaatstellingsprocedure vinden we toch niet dat die daar mee 
duidelijk is omschreven. Zo als het in het huidige reglement staat is dat namelijk wel 
heel duidelijk het staat heel duidelijk wordt er aan het bestuur leden en zittende 
leden voor 1 april en daar zit geloof ik 1 dag verschil tussen wat bestuursleden en 
zittende leden aangaat heel aardig maar daar zal wel een reden voor geweest zijn 
dat dat er zo in kwam en dat is nou precies zo'n ingewikkeldheid waarbij je de be
schrijving best in 1 artikel had kunnen opnemen in plaats van in 2 dat soort 
vereenvoudiging in het huidige reglement waren heel makkelijk toe te passen. Maar 
dat gaf wel duidelijkheid op 1 april wist je dat bestuursleden en zittende leden niet 
meer mee mochten doen aan de kandidaatstellingsprocedure dan weet je wat er te 
doen staat in je afdeling dan weet je hoeveel mensen niet meer in het bestuur 
kunnen meedraaien althans als het over punten van kandidaatstelling gaat hoe het 
in ledenvergaderingen kan gaan als het punt kandidaatstelling aan de orde is enz. 
Dat missen wij in het huidige reglement en eigenlijk vragen we met ons amende
ment breng dat a.u.b. terug. in dat nieuwe reglement zodat er duidelijkheid is zodat 
we weten waar we ons aan te houden hebben en als je weet waar je je aan te 
houden hebt dan is er gerechtigheid en als je dat niet weet dan is het zwemmen 
geblazen en dat geeft zeker in dit soort zaken een bron van ruzie en ellende tot en 
met bezwaren die bij het hoofdbestuur worden ingediend. 

Ja het probleem is natuurlijk dat we heel duidelijk voor een andere benaming 
hebben gekozen dus dat is iets waar je het moeilijk over een kunt worden of je 
gaat het strak reglementeren of je hebt richtlijnen waar wat speelruimte in zit. Die 
discussie je kun dus bijna bij ieder punt wel houden. 

Mevrouw van Dijk. Ja voorzitter ik kan mij eigenlijk bij uw woorden aansluiten wij 
hebben daar een stukje vrijheid in gelaten en ik moet u eerlijk zeggen dat ik mij ook 
een beetje verbaasd bent dat u dit ingewikkelder vind, wij hebben gezegd nou we 
zoeken een oplossing om duidelijk te maken welke kandidaten wel en niet want dat 
was het probleem zeker voor kleinere afdelingen als ze onverkiesbaar op die lijst 
zouden staan dat onverkiesbaar is komen te vervallen kunnen nu wel aangeven dat 
ze niet op die lijst dan weten we op een gegeven moment van u eigen bestuursle
den dat ze als aanvulling komen en niet 
direct verkiesbaar wensen te zijn dat kan u wellicht zover blijdschap brengen dat u 
geen mensen van buitenaf moet vragen om kandidaatstellingsvergadering voor te 
zitten en verder hebben we getracht dat was een uitdrukkelijk wens van de partij 
om dus inderdaad een stukje decentralisatie toe te passen en ook an de afdelingen 
zelf wat over te laten zodat zij het naar eigen inzicht samenstelling mogelijkheden 
etc kunnen regelen op een gegeven moment. 

Jamaar dat kan toch niet de bedoeling zijn dat een afdeling gedwongen wordt om 
zelf een kandidaatstellingsreglement 
op te stellen om zich daar dan aan te houden. Ik denk dat we gezamenlijk grond
principes vast moeten leggen om langs welke lijnen wij deze dingen in onze partij 
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landelijk regelen. 

Het is een misverstand. 

Het is een misverstand om dingen door elkaar te halen van wel en niet verkiesbaar 
Maar iemand die zich verkiesbaar stelt of te wel ik wil een plaats op de lijst of nee 
ik wil een 
kandidatuur aanvaarden en daar alle consequenties aanvaarden en als je dat voor 
een duidelijke datum meld dan mag je niet meedoen ik kan me niet voorstellen dat 
dat ongewenst is 
in een nieuw reglement ik vind dat het tegenover de leden en tegenover iedereen 
zoveel duidelijkheid geeft dat dat mijn grote voorkeur geeft dat dat wel geregeld 
wordt dat bestuursleden die in de Raad willen en ik heb niet over de mensen die in 
de oude terminoloog niet verkiesbaar waren nee het gaat mij om de mensen die 
een oude terminologie verkiesbaar waren dat zijn dus de mensen die verklaren om 
een verkiezing te zullen aanvaarden en dat zijn de zelfde die u geen briefje laat 
schrijven als die tijdig laten weten als dan ik heb ambitie voor die raad en dus sluit 
ik mij zelf uit voor de kandidaatstellingsprocedure ik geloof dat dat de nodige 
duidelijkheid schept in de afdelingen en de nodige bronnen voor ellende voorkomt. 

Mevrouw van Dijk. Ja ik had er nog even de behoefte om toe te voegen meneer 
van Nierop dat in hoofdstuk 1 punt 8 ons inziens heel keurig geregeld is daar staat 
en ik citeer: Voorlopige kandidaten mogen niet deelnemen aan activiteiten in het 
kader van een kandidaatstellingsprocedure vanaf het tijdstip waarop zij schriftelijk 
hun voorlopige kandidatuur hebben bevestigd voor 15 oktober dienen alle voorlopi
ge kandidaten deze bevestiging te hebben ondertekend. 

Ik zou bijna zeggen hebt u wel eens een kandidaatstellingsprocedure meegemaakt, 
meerdere malen, want als je dat aan den lijve ondervind dan bent u ruim voor 1 
oktober bent u druk bezig om een kandidatenlijst vast te stellen althans in een 
grote afdeling ik geef toe in een kleine afdeling kan het in een wat korter bestek 
maar ik vind een datum 15 oktober vind ik gewoon veruit te laat en 1 oktober ook 
in onze afdeling beginnen we in augustus met alle voorbereidingen en alle mensen 
die zich kandidaat gesteld hebben of kandidaat willen stellen te interviewen en als 
dat moet gebeuren dan heb ik liever dat zij uitgesloten zijn voor die tijd en dat dat 
duidelijk op de rails staat. 
Mevrouw van Dijk. Ja voorzitter ik denk dat ik met meneer van Nierop tot morgen
ochtend in discussie kan blijven omdat wij het denk ik toch niet helemaal eens 
zullen worden en ik wou voorstellen aan u om het op enig moment maar in 
stemming te brengen want ik denk niet dat we eruit komen. 

Gaat het over het zelfde onderwerp, 

Over het zelfde onderwerp want ik krijg de indruk dat alle meningsverschillen 
steeds op het zelfde terugkomen althans twee dingen meen ik te bespeuren dat is 
het tijdpad wat wordt uitgezet waarbij het hoofdbestuur tijd voor zich zelf willen 
hebben en de afdelingen ook tijd voor zich zelf willen hebben daar komt het grof 
gezegd op neer de afdelingen willen dingen zelf kunnen regelen en dat moet je op 
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tijd kunnen doen en als u zegt dat 15 oktober op tijd is dat de kandidaten bekend 
zijn de voorlopige kandidaten nou volgens mij moet omstreeks die tijd de agenda 
voor de kandidaatstellingvergadering de deur al uit zijn dit is dus echt inderdaad 
voor een grote afdeling gewoon veel en veel te laat. 

Liever hebben gehad dat u eerder een andere oplossing had gekozen en gewoon 
iedereen mee laat praten in de vergadering dan ze uit te sluiten in de afdeling 
Groningen doen wij dat altijd zo en 15 oktober ik herhaal het is te laat. 

Mevrouw van Dijk. Wacht misschien is het praktischer als u over hetzelfde punt het 
woord wil voeren als u dat eerst nog even doet. 

Ja voorzitter mevrouw Croos Capelle afd/ ljssel. Ik begrijp eigenlijk niet het 
probleem van de heer van Nisrop want we roepen als WDers altijd we zijn voor 
decentralisatie voor mensen zelf dingen te laten bepalen u kunt als afdeling toch 
zelf dingen bepalen ik begrijp het probleem wat dat betreft niet als u het eerder wilt 
doen dan kan dit volgens het verhaal het zijn richtlijnen en dat was het punt waar 
we als Capelle straks met het andere punt problemen mee hadden van laat het dan 
ook die afdeling bepalen nou dit is iets wat je zelf kunt regelen met je ledenverga
dering of we doen het op een ander moment dus lijkt mij de discussie wat dat 
betreft overbodig. (applaus) 

Ja dat was inderdaad onze intentie. 

Meneer de voorzitter als u mij nog vergund een kleine opmerking, liever niet, als 
de afdeling op het moment van noem maar op een ledenvergadering gedwongen 
zou worden volgens dit reglement om bijvoorbeeld een datum vast te stellen voor 
wanneer de kandidaten zouden moeten zijn ingediend dan zou ik daar vrede mee 
hebben dat is precies wat ik bedoel maar als hier gezegd wordt van doe het maar 
even uit de losse pols en 15 oktober is de laatste datum en iedere afdeling kan op 
enige moment en dat kan dus op het moment van we hebben genoeg kandidaten 
van hier ho stop hier is het einde dat kan volgens dit reglement en dan zegt u ja 
we laten het over een de afdeling ik vind dat een verregaande vorm van vrijheid 
blijheid wat geen enkele rechtsonzekerheid geeft. 

Ik woumevrouwvan Dijk vragen om er nog een keer op te reageren en dan tot 
stemming over die motie over te gaan. 

Ja ik hoor net van ik vind dit een verregaande vrijheid blijhieid die wij niet kunnen 
overnemen ik dacht haast dat moet ons liberalen aanspreken. Kijk er worden 
uiterste data's genbeemd nogmaals maar u bent zelf op grote afdeling kleine 
afdeling als u zegt op 15 oktober is voor mijn afdeling te laat we praten over 
reglementen gemeenteraad dus er is geen enkele gemeente die niet gelkijk zaken 
met u wil regelen die daardoor in de problemen komt. Wij hebben nu juist gemeend 
dat een liberal die vrijheid blkijheid die u erin ziet aan zou spreken en dat men op 
eigen wijze nog rnaals naar eigen mogelijkheden ook qua aantallen leden etc maar 
opeen zo zorgvuldig mogelijke wijze zou kunnen regelen echter voor 15 oktober en 

10 



dat is het enige wat er staat en ik zou toch eisgenlijk de vergadering mee willen 
geven om juist dat sukje vrijheid van handelen en dat stukje eigen verantwoordlijk
heid vanuit die afdeling om dat toch te handhaven. 

Ja ik geloof dat er geen nieuwe argumenten meer over mogelijk zxijn (applaus) dus 
het hoofdbestuur stelt voor om die motie af te wijzen kunt u zich daarmee vereni
gen (applaus) dat is het geval motie nummer 12 van de afdeling Amstelveen is 
afgewezen. Amendement 13 voorstel hoofdbestuur isa aansluitend bij 12 omdit af te 
wijzen dat is logisch dan kunt u zich daarmee verenmigen, 

Nee daar kan ik mij niet ik wou er nog iets over zeggen als ik zo vrij mag zijn Van 
der Bussen van de afdeling Groningen ik heb u daarnet gevraagd of 13 zo direct 
kwam en dat heb ik als bevestiging van u opgevat en ik wou er dus toch nog wat 
over zeggen. Ik ben eigenmlijk een beetje verbaasd dat waar het de provbinciele 
staten betreft als daar over het tijdpad wordt gepraat er twee schema's prachtig 
naast elkaar worden gelegd en als hier in motie 13 eigenlijk het zelfde wordt 
gevraagd van geef ons wat ademruimte dat daar dan het hoofdbestuur niet denkt 
daar hebben we net zo iets laten we dan ook met zo'n tijdpad komen. Het enige 
dat de afdeling Groningen wil is een tijdpad waarin je zoveel ruimte hebt dat je voor 
1 maart die vergaderingen kunt beleggen en vragen kunt stllen die noodzakelijk zijn 
want het heeft komt allemaal weer op het zelfde neer je moet lucht hebben als 
afdeling om de zaken goed te regelen en dat is dus het enige wat we wilden een 
tijdpad pin ons niet vast op die datum van 28 januari want dat valt dan voor ons net 
altijd na de sluitingsdatum van de copy van ons blaadje en dan ben je dus te laat 
en moet je weer een aparte zending doen en kost het je weer porti dus gewoon 
meer ruimte dat is de bedoeling. 

Mevrouw van Dijk, nauw daarkan ik heel kort in zijn Wij moeten op een gegeven 
moment ook wat rek inbouden ik kan u wel vertellen zolang de partij bestaat het 
nog nooit voorgekomen is dat op 28 januari een en ander in Vrijheid en Democratie 
bekend werd gemaakt. Het is meestal in de maand december of het is altijd nog 
geweest in de maand december voorafgaand aan het jaar dat al deze procedures 
moeten plaatsvinden en ik denk dat u dan alle ademruimte en alle mogelijkheden 
heeft en bovendien het denkwerk kan eigenlijk al starten nadat de laatste verkiezing 
is geweest ik bedoel het moment van installatie is het moment om vast vooruit te 
gaan denken aan ja en je moet u hebt het zelf al gezegd het is hier al meer over de 
tafel geweest je moet bepaalde data noemen maar er zit ook een zekere souplesse 
in en nogmaals 28 januari is genoemd uitsluitend met het oog op het feit dat ook 
wel eens alle drukpersen uit kunnen vallen en dat dan opeens Leiden in last is en 
en dan proberen wij als hoofdbestuur ook in te dekken. De praktijk heeft geleerd 
dat nog nooit is voorgekomen dat niet in december voorafgaande aan het procedu
re jaar de zaken gepubliceerd werden en ik hoop dat u ons dat vertrouwen geeft 
dat wij dat in de toekomst voortzetten. 

Nou dat vertrouwen wil ik u wel geven als u inderdaad en dat hebt u ook gedaan 
toezegt dat de afdelingen die lucht gewoon nodig hebben. 

Ja accoord mag ik hiermee concluderen dat u het advies van het hoofdbestuur om 

11 



dit amendement af te wijzen wilt volgen dat is het geval (applaus) amendement 13 
is afgewezen. Dan hebben we amendement 14 van de afdeling Haarlemmermeer 
en de ondercentrale Amstelland en Meerlanden advies van het hoofdbestuur is om 
dit amendement over te nemen als u zich naar de microfoon wil spoeden dan 

Ja voorzitter die kwestie houd wel verband met en amendement wat op 31 en 32 
ook is ingediend, dat is juist, wat wilt u daarmee zeggen. moeten we deze zaak 
clusteren U stelt voor om het te clusteren met 31 en 32 te weten het verschil tussen 
grote en kleine afdelingen voor wat betreft de verplichtheid van de commissie en 
42. Ja vergadering ermee accoord om dat samen te behandelen 14 met 31 en 32 
onzerzijds geen bezwaar ertegen dat was ook mijn voorstel voorzitter dus wederom 
Bonsaai van Hillegom. 

De heer Bonsaai u heeft al uw zin gekregen nog voor u het woord heeft gevoerd 
dat is nou echt politiek bedrijven. Ik wil ook een beetje liberale vrijheid als u het niet 
erg zou vinden. 
Hier wordt gesproken over een verlichte commissie en daar begrijpt onze grote 
afdeling sinds kort niet veel van. Het is juist het bestuur een normaal bestuur wat 
het handelen van een raadsleden van een fractie dus goed kan volgen. Dan ga je 
plotseling een commissie benoemen dan vraag ik mij af waar haalt die commissie 
zijn kennis vandaan. Het is de bestuur wat dus de fractie volgt en wat ook de 
verantwoordelijkheid heeft dacht ik om een presentatie te maken van een kandi
daatslijst met een zekere voorkeur daarin dus ik zou graag willen dat het woordje 
kan weer terugkomt en zowel in hoofdstuk 5 in iedergeval dan wordt aangepast 
want hoofdstuk 5 en dat is eigenlijk een beetje een zaak in refurs omdat stond in 
hoofdstuk 4 en 5 een commissie moest worden ingesteld komt men nu met een 
motie 14 van oke dan moet je dit ook wijzigen. Ik hoop dat ik duidelijk ben dan 
hoef ik niet meer terug te komen ook niet voor 31,32 en 42. 

Ja bedankt ik was degene die ook over dat punt het woord had willen voeren maar 
dat eerst even zou willen afronden voor daarop te reageren dus. 

Meneer Schut Eindhoven gaat uw gang. Ja voorzitter ik heb tenminste wij hebben 
vastgesteld de stelt een commissie in er staat niet bij wie in die commissie moet 
zitten dus als je zelf zegt het bestuur is die commissie dan ben je klaar wat dat 
betreft we hebben het zelfde punt ook bekeken het maakt ons geen probleem want 
je stelt aan wie je wil en daarmee ben je klaar met de hele discussie denk ik. dat is 
zo ja, precies. 

Ik geloof dat dit een juiste interpretatie is. De algemene leden vergadering is altijd 
het hoogste orgaan van iedere organisatie dus die kan daar altijd bezwaar tegen 
maken dat heeft u hier ook dus dat is vanzelf sprekend, 

maar het moment dat u met een goed voorstel naar uw ledenvergadering komt 
goed onderbouwd dan heeft u van die ledenvergadering over het algemeen niet 
zoveel last. Meneer Hazewinkel wel. 
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Ja maar nu komen we dus tot de kern van de discussie is het nou verplicht om als 
bestuur naar je ledenvergadering toe een voorstel te doen dat de commissie om 
een bepaalde wijze wordt ingesteld namelijk de verplichting die niet aan de kleinere 
afdeling wordt opgelegd. We hebben daar intern ook over gediscussieerd en bij 
ons was het gevoele dat je zegt het is precies zoals de eerdere woordvoerder hier 
zegt het is een taak van het bestuur om gedurende 4 jaar lang aan telling scouting 
te doen het begeleiden van de fractie het overleggen met de fractie enz. enz. wij 
vinden het nou niet zo van zelf sprekend om mensen van buiten het bestuur een 
taak te geven zoals dat wel terecht landelijk gebeurt het is voor een hoofdbestuur 
ten ene male onmogelijk om alles in het land te volgen en daar heb je dan een 
commissie voor ook gezien de werkverdeling die dat werk gaat doen en onze 
stelling is dat wij dus in afdelingen zelf zouden moeten kunnen bepalen net zoals 
dat ook bij kleinere afdelingen gebeurd of we al dan niet behoefte hebben in dit 
specifieke geval aan de commissie en dat je dan als bestuur niet gedwongen 
wordt om dat voorstel aan je ledenvergadering te doen maar dat je gewoon 
facultatief net zoals de kleinere afdelingen in je bestuur kan kijken hebben we daar 
behoeften aan of vinden we dat eigenlijk onze eigen taak en dan hoef je in dat 
geval niet naar je ledenvergadering toe. Dat is de strekking van het amendement 
van Den Haag en Roermond. 

Bolding van Zaanstad. Ik ben het er volkomen mee eens we hebben er helemaal 
geen behoeften aan om de verplichting te krijgen dat we een commissie moeten 
aanwijzen dat kunnen we zelf wel bepalen en als erin staat het kan dan is dat 
voldoende maar het is niet nodig om hier een verplichting op te leggen. 

Meneer van Nierop. U zult denk ik merken dat met motie 44 hier nog uitgebreid op 
in zou kunnen gaan maar we kunnen het ook nu doen. In amstelveen heerst de 
mening dat wij toch de vrijheid zouden willen hebben om een kandidaatstellings
eemmissie in te stellen die veel verder gaat dan uw commissie maar inderdaad de 
vrijheid willen hebben het moeten doen is gaat ons iets te verder als je een 
bestuur hebt dat volkomen capabel is om het te doen dan denk ik dat het niet 
hoeft maar zelfs als je dat hebt kan het voordelen hebben om die kring uit te 
breiden en ik zeg kan het voordelen hebben vandaar dat wij hierin liever de vrijheid 
hebben dan de verplichting en ik dacht dat we minder zouden regelen hier 
kennelijk niet. 

Ja voorzitter maar de heer van Nierop heeft het hier kennelijk over een kandidaat
stellingseemmissie en dan kijk ik ook even naar de heer Mackaay en de woorden 
die haar hierover heeft gesproken ik denk dat dat even voor de bedrijfsverwarring 
niet gelijk moet worden gesteld met de commissie waar we nu over praten dat is 
de commissie van advies aan het afdelingsbestuur over de kandidaten die wel of 
niet op de lijst komen te staan en de discussie die vervolgens gevoerd zal worden 
is als de afdeling zelf niet in staat is om als bestuur de kandidaatstelling te vervoe
ren moet het dan de kamercentrale of ondercentrale of hoofdbestuur zijn of kan 
daarvoor een kandidaatstellingseemmissie voor in het leven worden geroepen. 

Meneer van Nierop. Ik wou even duidelijk maken dat de commissie die hiervoor 
gesteld wordt een ingewikkelder stukje is dan in het oude reglement daar stond 
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zo'n verplichting niet dat hoefde helemaal niet en als je die verplichting of liever 
gezegd als je dan wel een commissie zou willen instellen omdat je bestuur te klein 
wordt dan verval je in die andere vorm en deze commissie zoals die hier geformu
leerd staat is een ingewikkelder vorm dan het oude reglement en daar zijn we niet 
voor. 

Mevrouw van Dijk. Ja ik had behoefte om hier nu even op in te gaan want er 
worden nu een aantal zaken door elkaar gehaald zoals terecht al werd opgemerkt 
ter rechter zijde van mij in de zaal. De commissie waarover gesproken wordt is een 
commissie vergelijkbaar met de ingestelde commissie van Ardenne van de tweede
kamer en wij hebben de algemene vergadering toegezegd dat bij aanname van de 
reglementen tweedekamer wij zouden zorgen dat alle volgende reglementen 
betrekking hebbende op welke verkiezing dan ook gestroomlijnd zouden worden 
aan die reglementen van de tweedekamer en daar is sprake van laten we het dan 
m,aar even populair zeggen een sollicitatiecommissie en daarover spreken wij ook 
bij het reglement gemeenteraad en het is ten ene male nooit de bedoeling om 
daarvan uit te gaan dat afdelingsbesturen niet capabel zouden zijn etc.etc maar het 
is wel een zaak om op een mogelijkheid om op zorgvuldige wijze kandidaten te 
volgen te sturen etc tot op het moment dat ze aan verkiezing toe zijn en dat zij 
klaar zijn en dat er ook een heel duidelijk positieve mening geformuleerd kan 
worden en daarnaast krijgen we een volgend moment de kandidaatstellings
eemmissie en dat is een commissie die al veel langer bekend was dus inderdaad 
die commissie die sollicitatiecommissie dat is een nieuw fenomeen maar daarmee 
hebben wij gevolg gegeven aan onze toezeggingen gedaan bij het aannemen van 
het reglement tweedekamer. 

Ik denk dat mevrouw van Dijk nu terecht dat onderscheidt maakt we praten hier 
inderdaad over een voorbereidende commissie het is in iedergeval niet de commis
sie die de concept kandidatenlijst maakt laten we dat even vooropstellen of daar 
behoeften aan is op afdelingsniveau stel vraag ik mij toch wel af inderdaad is 
afgesproken om die landelijke lijn door te trekken dat heeft u keurig gedaan dus 
wat dat betreft geen critiek maar zover er behoeften is moet een afdeling dat maar 
zelf bepalen dus laten we in godsnaam pardon laat ik voorstellen om daar een kan 
bepaling van te maken dus elke afdeling moet voor zich zelf maar bepalen of er 
behoeften is aan een voorbereidende commissie dat lijkt mij beter. 

Ik zou er nog an toe willen voegen althans de drijfveer van het hoofdbestuur is 
geweest om een stroomlijn aan te brengen dat het dan waarschijnlijk geen enkel 
probleem is om dat rimpeltje te aanvaarden en deze commissie te laten vallen. 

Nou gaat u verder dan ik zou willen gaan ik was bijna helemaal vriendelijk gewor
den uw richting uit maar ik laat hem dus niet vallen. Kijk rimpeltjes aanbrengen dat 
doe je natuurlijk nooit graag want je wilt consistent een eenmaal ingezette lijn 
doorvoeren. maar als de vergadering tevreden gesteld kan worden door het 
woordje kan en dan doet mij dat best een beetje pijn want dat telt alleen voor de 
grote afdelingen maar dan willen wij daar wel aan tegemoetkomen. 
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Ja ik constateer dat de vergadering daar voor voelt het kan dus (applaus) 

Ja voorzitter en dan voor de goede orde in overeenstemming met de bepaling voor 
de kleine afdelingen dus dat het bestuur dat kan. Het bestuur kan dat ja dat moet 
kunnen. Daarmee is amendement 14 afgehandeld. Dan hebben wij uiteraard ook 
nog 31 en 32 waar door de heer Hazewinkelman naar werd verwezen 

ja voorzitter die kunnen worden ingetrokken want dat was precies de strekking van 
die twee. Prima die worden dan ingetrokken. Zo schieten we op. Amendement 15 
van kamercentrale Amsterdam over hoofdstuk 1.6 het advies van het hoofdbestuur 
is afwijzen, kan de vergadering zich daarmee verenigen. 

Wat mij betreft niet voorzitter. Dat is jammer. De kamercentrale Amsterdam heeft 
een politiek inhoudelijk toevoeging toegevoegd slecht naderlands maar zo is het en 
het is om procedurele redenen is het afgewezen. Als ik begrijp dat de commissie is 
toen net ook naar voren gebracht een sartement sollicitatiecommissie dient te zijn 
dan ga ik ervan uit dat de commissie aan de hand van een aantal criteria voor laat 
komen zeg maar om te solliciteren het kan niet zo zijn dat het een vrijblijvende 
gezellige commissie wordt waarbij iedereen langs kan komen aan wordt gehoord 
en weer naar huis wordt gestuurd. Ik denk dat de mensen die langs komen van te 
voren dienen te weten wat voor een soort personen mensen aan de hand van 
welke criteria er worden gezocht. Ja dank u zeer 

Mevrouw van Dijk. Ja die criteria wij hebben dus en dat staat ook in dat advies van 
het hoofdbestuur bij EK,EP,TK en PS voor een marginale aanduiding van de taak 
van de commissie. Als Amsterdam behoefte heeft in het toch wel hele specifieke 
situatie zoals Amsterdam in de Nederlandse heeft om zeg maar strakkere richtlijnen 
aan te stellen dan denk ik dat het bestuur van Amsterdam dat moet doen in 
overleg met de commissie maar ik denk niet dat we zover moeten gaan om dat 
dus vast te leggen in een algemeen reglement we hebben al gezegd we laten 
speelruimte voor iedere individuele afdeling maar ik denk ook dat het fout zou zijn 
om zaken die heel relevant zijn voor een plaats als Amsterdam op dezelfde wijze te 
doen gelden zoals ik al eerder genoemd hebt West Capelle in Zeeland ergens. 

Ik neem aan dat het Amsterdam moet aanspreken om die vrijheid te krijgen. 

Wat u naar voren brengt is dat er zoveel mogelijk gestroomlijnd moet worden dat 
betekend dat als u een commissie instelt dat u ook dit voorstel over zou kunnen 
nemen nogmaals de commissie is niet bindend dan zou dit voorstel ook niet bin
dend kunnen zijn maar als u een bepaalde lijn inzet dan moet u dat verder kunnen 
stroomlijnen. Pardon wij kijken even naar de commissie van Ardenne daar staat 
een stukje over in in Vrijheid en Democratie en ja riekt het ook al naar richtlijnen. 

Voorzitter mag ik u op een punt bijvallen wij werken al jaren, kunt u even uw naam 
noemen Zwart Enschede, wij werken al jaren met zo'n sollicitatiecommissie en wij 
hebben nog nooit richtlijnen vastgesteld hoewel we daar in de praktijk wel mee 
werken en ik moet eerlijk zeggen ik vind het een prachtig voorbeeld van regeldrift. 
Ik vind dat het goed is om zulk soort dingen af te spreken als het nodig is om het 
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vast te leggen maar ik vind het wat dwaas om aan de ene kant te zeggen je kunt 
een commissie instellen maar als je een commissie instelt dan hebben we alle 
verdere stappen dwingend voorgeschreven. Ja (applaus). Derhalve is het advies 
van het hoofdbestuur om dit advies af te wijzen. Kan de vergadering zich daarmee 
verenigen. (applaus). Dat is het geval daarmee is 15 afgewezen. Amendement 16 
van Zeist. Ja met 17, 18,19 en 4 7 die gezamenlijk zouden worden een vijftal dus het 
advies van het hoofdbestuur is om dit af te wijzen. Daar kan de vergadering zich 
mee verenigen. Nee u vraagt het woord. 

Dominicus afdeling Groningen. Indieners van amendement nr.47 Daar hebben we 
ook ruim de vrijheid gelaten om een andere oplossing te vinden. I Wij willen 
eigenlijk ook meer toe naar de oude situatie die waarin je als afdeling dan welis
waar formeel tijdelijk onder voorzitterschap van de kamercentralevoorzitter een 
kandidaatschapseemmissie benoemd. Want zo als het er nu staat en ik geef maar 
een gechangeerd voorbeeld dan zou het dus kunnen zijn dat in de afdeling 
Groningen om maar bij ons zelf te beginnen veel leiden van het bestuur de behoef
ten voelen om op de lijst te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen vervolgens 
wordt de kamercentrale opgezadeld met het zoeken van de kandidaatstellingscom
missie en het kan dus zijn dat de afdeling Stadskanaal gevraagd wordt om de 
leden daarvoor te leveren. Die vrijheid geeft u de kamercentrale dat is heel mooi 
dat u die vrijheid geeft maar dat willen we niet. Vandaar dat we vinden dat er een 
duidelijkheid moet komen dat de leden van die kandidaatstellingscommissie door 
de afdeling uit de afdeling worden gekozen. Dat het bestuur op dat moment omdat 
ze te begerig zijn om op die lijst te komen zichzelf hebben buitengesloten van het 
leiden van die vergadering daar hebben we geen problemen mee maar wel dat het 
niet meer noodzakelijk is dat de kandidaatstellingscommissie wordt benoemd uit 
leden van de afdeling . Dat u dat voor een kleine afdeling nog openlaat dat kan ik 
mij voorstellen die kunnen soms heel klein zijn helaas maar bij een grote afdeling 
en u heeft een apart onderscheid gemaakt bij een grote afdeling zijn er altijd 
voldoende leden die in de kandidaatstellingscommissie kunnen zitten. Daar wou ik 
het in eerste instantie bij laten. 

Voorzitter Postmus Capelle ajd IJssel. IK denk dat bij 47 eigenlijk bij een ander 
cluster hoort en dat het een foutje op de lijst is. U wou voorstellen om 4 7 even 
afzonderlijk te behandelen. Ja precies. Daar ben ik het mee eens~ 

Waar ik het over wil hebben is nummer 18 daar wordt een bepaalde verplichting 
opgelegd aan een afdeling waarvan wij zeggen is dat nou nodig. De afdeling mag 
dat doen het gaat erom het van te voren voor te leggen aan de kamercentralebe
sturen het is uiteraard toegestaan het wordt hier als een verplichting opgelegd en 
vervolgens heeft dat geen enkel gevolg. Dan komen we weer op het verhaal van 
later uit dat de kc bestuur altijd achteraf kan corrigeren vooraf opnemen vinden wij 
een overbodige bepaling en daarom stellen wij voor dit te schrappen. Duidelijk zijn 
er nog meer 

de heer Delvos. voorzitter even om de gedachten te bepalen van amendement 16 
van de afdeling Zeist ik zou dat amendement willen beargumenteren door de 
toelichting van het hoofdbestuur te bestrijden daar staat dat 
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laat ik even anders beginnen. Er is een paar minuten geleden door mevrouw van 
Dijk gesproken over decentralisatie die het tendens zou zijn van het geheel en of 
met deze beraadslaging daar achter zou zitten dat herinner ik mij heel wel en dat 
wil ik onderstrepen wat ik mij niet zo goed herinner is wat in de toelichting wordt 
beweerd dat namelijk ooit zou zijn gezegd dat de kamercentralebesturen er meer in 
te brengen zouden moeten hebben en zo dat al afgesproken zou zijn of gezegd 
zou zijn zou ik het hier toch overbodig vinden met nadere woorden wij willen de lijn 
tot decentralisatie tot hier zover doorgetrokken zien dat we niet iets inbrengen wat 
tegen decentralisatie ingaat want de bestaande toestand is degene die wij willen 
handhaven met ander woorden ik zou willen vragen om het bij de noodzaak van 
kennisgeving te laten en de noodzaak van advies inwinnen niet in te voeren daar 
zijn enkele grote afdelingen in Utrecht die daar geen enkele behoeften aan hebben. 

Mag ik het woord geven aan mevrouw van Dijk. Ja ik wou even beginnen met de 
laatste woorden van de heer Delvos weer de grote afdelingen ja maar als u zou 
weten hoe weinig de grote afdelingen zijn tot de middel en kleine afdelingen dan 
zou u zich ook kunnen voorstellen dat wij in de regelgeving iets verder gaan dan 
voor grotere afdelingen noodzakelijk zou zijn ja ik heb toch behoefte dat even aan 
de vergadering voor te leggen want het zijn meestal de mensen uit de grote 
afdelingen die ergens geen behoefte aan hebben of wel behoefte aan hebben en 
daarbij volstrekt voorbij gaan aan de problemen die zich kunnen voordoen in kleine 
afdelingen met hele kleine aantallen en mag ik zeggen onder erbarmelijke omstan
digheden werken. Goed even meneer Dominicus van der Busse dat was meneer 
Postmus over amendement 18 ja ik denk dat wij toch vasthouden aan hetgeen in 
het advies staat onder 16 en wij zouden het onzorgvuldig vinden als dat dus weer 
anders zou worden wat is er nou op tegen om de adviserende taak van die 
kamercentrale zo nu en dan te benutten. Die kamercentrales zijn op en gegeven 
moment niet voor niets ingevoerd en ingesteld en het is uitdrukkelijk verzoek 
geweest en ik blijf dat toch herhalen om die kamercentrales om die dan ook wat 
vaker met die verantwoordelijkheden te confronteren. Wij hebben dat dus gemeend 
te moeten doen in dit reglement en moeten eerlijk zeggen dat het ons een beetje 
verbaasd dat het zo verschrikkelijk veel tegenstand ondervind. Goed en dan 
meneer Delvos hetzelfde over die kamercentrale inmenging u heeft daar geen 
behoeften aan gewoon een kwestie van melden ik geloof ook dat het erop n~ 
komt dat u uw brief stuurt of melding maakt bij die kamercentrale dat u dat en dat 
van plan bent dat er dan hooguit een accoord komt tenzij u met zaken bezig bent 
die helemaal strijdig zijn met de daartoe gebruikelijke regels en richtlijnen dan zal 
een kamercentrale ingrijpen maar ik begrijp eerlijk gezegd van al die gene die zo 
verschrikkelijk opkomen tegen een stukje advies of mogelijkerwijs en dan normaal 
in kleinere afdelingen een stukje advies een stukje hulp uit die kamercentrale 
waarom iedereen daar nu plotseling zo verschrikkelijk bang voor geworden is. 

Ton van Vlerke Son en Breugel. Vlak bij mij ligt een gemeente met 6 leden en die 6 
leden staan iedere 4 jaar met zijn zessen op de lijst en die kunnen dus niet zoals 
in Zeist en omstreken andere leden in hun eigen bestuur of eigen afdeling zoeken 
om een commissie te vormen dat kan gewoon niet ze zijn al blij als ze met zijn 
zessen die lijst staan. Even ter ondersteuning voor mevrouw vaan Dijk. (applaus) 

17 



Voorzitter mag ik dan van mijn kant daar iets tegenover brengen. Kloppenberg 
Voorschoten, ja. We praten hier elke keer over het feit dat de mensen zo verstan
dig zijn zelfstandig zijn en en stuk vrijheid moeten hebben ik denk dat ook die 
kleine afdelingen zo verstandig moeten zijn dat als ze behoeften hebben aan een 
stuk advies dat ze dan keurig netjes bij de ondercentrale of de kamercentrale 
kunnen vragen en dat dat niet geregeld hoeft te worden. (applaus) 

IK sluit mij hier gaarne bij aan onder de toevoeging u maakt steeds onderscheidt 
tussen de grote en de kleine afdelingen zou hier dan ook niet een onderscheidt 
tussen grote en kleine afdeling gegeven kunnen worden waarbij grote afdelingen 
alleen volstaan met een kennisgeving en kleine afdelingen alleen een advies vragen 
dat beperkt het werk en ik denk dat in de kamercentrales dat geluid hoor ik 
regelmatig we willen ons met politiek en niet meer regels bezighouden nou als je 
dan al dat regelgeving werk er ook nog bijgeeft dan worden ze misschien weer 
boos. 

Meneer Mackaay nog, ja tenzij mevrouw van Dijk accoord gaat met datgene wat in 
de zaal wordt gezegd. 

Mevrouw van Dijk. Ik wou een voorstel doen en ik hoop dat u zich daarin kan 
vinden. U vroeg is het niet verstandig om in deze dan een onderscheidt te maken 
tussen grote en kleien afdelingen nou ik denk dat wij daar naar kunnen kijken en 
dat op een zorgvuldige wijze zouden kunnen verwerken als dat de pijn wat 
wegneemt en wellicht dat het u dan dat wij u dan ook wat tegemoetkomen als wij u 
niet uitsluitend van kamercentrale spreken maar van onder centrale of kamercentra
le dan is de keuze vrij (applaus) want het moet mij van het hart, ik begrijp dat het 
de vergadering aanspreekt dan zullen we de zaak in die zin wijzigen dan zullen we 
het voorstel van mevrouw van Dijk aannemen (applaus) Het voorstel van mevrouw 
van Dijk is overgenomen en dan hebben we alleen nog motie nr 4 7 waar we 
beloofd hebben om daarop terug te komen het voorstel van het hoofdbestuur is 
om deze motie af te wijzen, 

Voorzitter ik dacht dat motie 47 behandeld zou worden bij een andere cluster van 1 
tjm 44 daar behoort die eigenlijk bij. Is dat zo, dat is toen straks besloten en als u 
hem nu apart gaat behandelen dan krijgen we weer hetzelfde. Accoord geen be
zwaar. 1 tjm 44 nou dan doen we dat goed 47 wordt bij 1 tjm 44 behandeld dan 
gaan we nu dus over naar amendement nr 20 van de afdeling Roermond en 
daarvan is het voorstel 
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23 november band 3 

Ten Gate Avereest is de naam. Ik krijg de indruk dat het hoofdbestuur deze motie 
enigszins verkeerd begrepen heeft. Het is niet de bedoeling van deze motie om de 
termen die ik genoemd heb samen te voegen doch om de termen even nader te 
specificeren. Zo komt de term voorlopige kandidaat voor en daaraan zijn de nodige 
gevolgen verbonden. Het is mij vrij onduidelijk wanneer is iemand een voorlopige 
kandidaat en wanneer niet en dat is het zelfde met toekomstige voorlopige kandi
daat. 

Mevrouw van Dijk. U bent voorlopig kandidaat of men is voorlopig kandidaat als 
men voorkomt op de groslijst voor de groslijst. U wordt genoemd en dan bent u 
voorlopig kandidaat Het moment dat al die voorlopige kandidaten samengevoegd 
worden en op de groslijst voorkomen zijn geen voorlopige kandidaten meer maar 
zijn het kandidaten er is wel degelijk een onderscheid. 

Ja dat begrijp ik wel maar ik begrijp niet wanneer iemand voorlopig kandidaat is 
wanneer men genoemd wordt of wanneer men de kandidatuur schriftelijk bevestigd 
heeft. 

Zodra men genoemd wordt bij de daartoe geëigende besturen en ook uiteraard 
genoemd heeft want kijk alleen maar noemen men moet dan vragen wilt u op dat 
moment als er ja gezegd wordt bent u voorlopig kandidaat. 

Ja u zegt dat nou allemaal wel maar kunt u mij ook zeggen waar dat allemaal staat. 
Het lijkt mij wel belangrijk dat dit eenduidig vaststaat. 

Mag ik zeggen nou eerlijk zeggen dat wij niet verwacht hadden dat wij zo uitputtend 
de tekst zouden moeten behandelen daar wij al jaren met deze zaken werken en 
wij daar nog nooit een vraag over gekomen is van wat wanneer hoe en wat want 
het was voor een ieder duidelijk. 

Ja het kan nu wel voor een ieder duidelijk zijn maar ter voorkoming van problemen 
lijkt het me nuttig om dat even eenduidig vast te stellen. 

Het heeft nooit problemen gegeven vandaar dat wij voorstellen om het af te wijzen. 

Ja maar het lijkt mij toch wel belangrijk dat dat ook ergens staat ter voorkoming 
van problemen. Het heeft in het verleden geen problemen gegeven maar aan de 
term voorlopige kandidaten worden gevolgen verbonden en dan moet dat ook 
ergens staan wanneer men voorlopige kandidaat is. 

Mag ik een voorstel doen misschien dat u dat ik denk dat dat goed is dat hoeven 
we het niet overal te gaan veranderen. Nu na vandaag hoop ik dat we kunnen 
gaan werken aan een nieuw ~vcu-lLvvv __ .:..,.,....., ...... 

voor bestuurders en ik beloof u dat bepaalde begrippen zoals voorlopige kandida
ten en kandidaten daarin uiteen zullen zetten in een heel duidelijk stukje begripsbe-
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palingen (applaus). 

Dam mag ik aannemen dat hiermede de motie van de afdeling Avereest is ingetrok
ken,is correct, na de toezegging van mevrouw van Dijk prima dan is 21 afgehan
deld. Dan hebben we amendement nr. 22. U kon zich daar toch mee verenigen 
want u ging naast de microfoon staan maar ja, amendement 22 van de afdeling 
Eindhoven voorstel van het hoofdbestuur is om dat af te wijzen kan de vergadering 
zich daarmee verenigen. Dat is het geval, afgewezen. Amenedement nr. 23afdeling 
Leiden daar is het advies van het hoofdbestuur het over tenemen kan de vergade
ring zich daarmee verenigen ja dat is het geval 23 overrgenmomen. 24 amende
ment afdelinmg Haarlemmermeer Amstelland en Meerlanden advies overnemen u 
kunt zich daarmee verenigen dat is het geval. Amendement 25 afdeling Amstelveen 
daar is het advies van het hoofdbestuur dit af te wijzen en uiteraard geef ik dus nu 
het woord aan de heer van Nierop die zich daar waarschijnlijk niet mee kan 
verenigen. 

Van Nierop. Meneer de voorzitter dank u wel dat u mij het woord geeft om hier iets 
aan te doen. Het advies hoofdbestuur is richtlijnen dienen zo min mogelijk gefixeer
de data tebevatten. Nou de datum die in ons voorstel staat is de datum van het 
hoofdbestuur dus wij voegen niks toe. Het enige dat wij willen toevoegen is 
dudelijkheid. Namelijk duidelkijkheid wanneereen kandidatenlijst gepresenteerd 
dient te worden. Volgens het huidige reglement is het mogelijk om op de laatste 
dag van oktobver de lijst tepubliceren en op 1 november de vergadering te houden 
dat zou strijdig kunnen zijn met het huishoudelijkreglement maar ook daar is het 
niet helemaal duidelijk over . Het oude reglement voor de kandidaatstelling voor de 
gemeenteraden stond er en termijn van 14 dagen door nou op te nemen dat 
tenminste 14 dagen voor de kandidaatstellingsvergadering de lijst gepubliceerd 
dient te worden willen wij duidelijkheid om niet om te voorkomen dat de avond voor 
de vergadering de lijst gepublkiceerd wordt dat kan niet en wij voegen dus geen 
datat toe we voegen alleen maar iets nuttigs toe wat problemen voorkomt. 

Mevrouw van Dijk. Mag ik even ingaan op de heer van Nierop. In het huishoudelijk 
regement hebben wij hele duidelijke termijnen wanneer stukken voor vergsaderin
gen en op welke termijn voior vergsaderingen stukken moeten worden verzonden. 
Wij dachten dat het overbodig was om het hier nou ook nog een keer weer in vast 
te gaan leggen . Ik bedoel het is allemaal dubbel op 

dan wordt het termijn wel verlengd door 3 weken ik hoop dat iedereen daar notitie 
van neemt. 

Postumus Capelle. Als ik het aan mag vullen voor Amstelveen er hoort gewoon te 
staan die datum van 1 november hoort eruit en dan geldt uw opmerking over het 
algemeen reglement dat alle leden worden tenminste 2 weken voor de vergadering 
schriftelijk geinmformeerd over het ontwerp. 

Mag ik u er even op wijzen dat de data die in 1 en 2 staan nou juist heel crusiaal 
zijn dat zijn nou van die data's die thuis horen in hetreglement om te zorgen dat er 
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geen ongelukken gebeuren. 

Een vraag voorzitter als de vergadering wordt gehouden op14 december datmag 
als ik dat lees, dat mag wanneer moet dan het ontwerp vcoor de lijst bij de ledn zijn 
uiterlijk. 

Als ik dan even kijk hoe ik dat vroeger deeed want ik hou dus vaak ruime termijnen 
aan en ik hou dus niet die krapste aan is dat drei weken van te voren want dan 
hebben ze alle tijd en aslle ruimte. 

Juist dus ergens in de loop van november en niet voor 1 november zoals u nu 
oplegt. Met andere woorden de beplaing is overbnodig als u verwijst naar het 
huishoudelijk reglemnent waar sdtaat twee weken voor als u zegt voor alle duidelijk
heid dan behoort er te staan alle leden worden tenminste twee weken voor de 
kandidaatstelling schriftelijk geïnformeerd over het ontwerp ja, neemt u dat over, ik 
moet even hierover nadenken ik kom er bij u op terug. Ik val nu in mijn eigen val ik 
moet er even over nadenken. (applaus). 

Voorzitter kunnen we dat niet nu afhandelen, ik denk dat het mogelijk is dat we dat 
nu afhandelen. Ja dat wilde ik u vragen ter ondersteuning van Amstelveen. Ik heb 
mevrouw van Dijk nu alk een paar keer de uitlating horen bezigen van ja daar 
hebben wij niet aangedacht dat dat problemen zou gevenm maar dat is in het 
verleden ook nooit zo gewest dan is mijn opmerking waarom zijn we dan bezig om 
nieuwe richtlijnen te maken want dan ging het tocvh allemaal zo goed en ik vind als 
je nieuwe richtlijnen op gaat stellen dat je dan niets aan de onduidelijkheid moet 
overlaten en zeker niet waar het publicatie van de kandidatenlijst betreft. Het zou 
wel eens kunnen zijn dat een afdeling lezenden en kennisnemende van de richt
lijnen gemeenteradsverkiezingen zoiu denkne dat dat als we dat voor 1 november 
doen dus bijvoorbeeld 31 oktober en 1 noember is er een ldenvergadering dan 
voldoen we daar dus nog mee aan richtlijnen nee dan voldoen we niet aan de 
richtlijnen dan nemen we niet in acht de termijn waarvoor voorstellen de leden 
moeten bereiken voordat de algemene vergadering plaatsvind ja dus ik geef u dus 
toch ernstig in overweging om Amstelveen in deze te volgen en het lijktmij toch 
helemaal geen bezwaar de toevoeging 2 weken daarin op te nemen. 

Maar Amstelveen wordt gevolgd. Ik kan u blijmaken Amstelveen wordt gevolgd. 
Prima. Prima dan hebben wij amendement 25 van Amstelveen overgenomen. En 
dan geef ik nu graag weer de hamer over aan mevrouw van Leeuwen. Dank u 
meneer Rassenaar voor deze hulp en steun mag ik voordat ik verder ga met de 
gezamenlijke behandeling van 26,29,34 en 39 aan u voorstellen om deze behande
ling tot halkf een te laten doorgaan vervolgens de geplainde overhandiging van de 
almanak tre laten geschieden en daarna te gaan lunchen en na de lunch deze zaak 
af te maken. Goed dan stel ik nu aan de orde de punten 26,29,34 en 39 met het 
advies van het hoofdbestuur zoals dat staat onder 26 wat helaas afwijzen is. Wie wil 
daar iets over zeggen. 

Mevrouw van den Broek. Voorzitter namens de vereniging staten een raadsleden 
wil ik toch nog een dringend beroep doen op deze vergadering om de amende-
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menten van de vereniging staten en raadsleden over te nemen het argument dat 
van het hoofdbestuur dat de die zegt die willen niet te veel data erin zetten en we 
willen alles niet te veel vervroegen we denken dat dat in dit geval niet opgaat voor 
de kandidaten we hebben net een hele discussie gehad die daar dus niet bij zijn al 
die tijd is het buitengewoon belangrijk dat we ergens in november te weten op 
welke plaats zij op die lijst komen en wie de lijstaanvoerder is. Het verhaal dus dat 
we maar twee maanden campagne voeren daar ben ik het van harte mee eens 
maar dat gaat natuurlijk een heleboel aan vooraf aan campagne voeren.De kandi
daten en de lijstaanvoerder zullen degene moeten zijn die inhoudelijk ook die 
campagne mee gaan voorbereiden en ik denk dus dat en het is niet een kwestie 
van meer data erin zetten maar het is een kwestie van die data vervroegen en ik 
zou dus heel graag willen dat die vier amendementen en dan praat ik echt over die 
kandidaten dat dat veranderd wordt van 15 december in 20 november. 

Nog meer mensen over deze punten nee, 

mevrouw van Dijk. Ja voorzitter ik denk dat wij er verstandig aan doen om deze 
serie amendementen maar meteen in stemming te brengen het hoofdbestuur wenst 
toch eigenlijk vast te houden aan het advies aan hun eigen tekst en ik denk voor 
de snelheid en verkorte van de discussie dat we gewoon ons lot in uwe handen 
leggen en wij zien de uitslag van de stemming. 

Ja gaan we stemmen over deze punten, wordt het echt gevraagd, het antwoord 
was net duidelijk dacht ik, oke we gaan stemmen, daar gaan we dan weer ik begin 
bij wit deze keer, wit voor, over alles wit is voor wit tegen wit tegen blauw voor oh 
sorry ik denk gedachtig wat we in het begin gezegd hebben was dit al duidelijk dus 
als dat bij de andere ook zo is dan zou ik net wel nemen van de vergadering aldus 
willen doen, blauw voor nou laten we nou even dit doen blauw voor blauw tegen 
oranje voor oranje tegen ik denk dat het duidelijk is dat de uitslag voor is en dat 
het derhalve aangenomen is. Oke goed ik stel voor dat wij ik heb het een paar 
minuten voor half een dat wij ons zetten aan de hele reeks die nu aan de orde is 
dat we aller eerst overgaan tot het aanbieden aan mij van de vrouwenalmanak en 
dat ik na dat aanbieden en mijn weerwoord daarop bij u terugkom om deze 
vergadering te gaan schorsen te gaan lunchen en aan te geven wanneer wij straks 
doorgaan. Oke ik heb begrepen dat de heer van der Berg trouwens het woord 
vraagt. ~ 

Mevrouw de voorzitter het is vandaag zoals meestal een buitengewone dag omdat 
immers de partij in vergadering bijeen is en als we even achter ons kijken en de 
zaal kijkt voor zich dan zien ze er staan de 988 ste algemene vergadering. En nou 
is de helft van 88 44 en dat was dus ook eens een 44 ste algemene vergadering. 
Op die vergadering trad een nieuw dagelijksbestuur aan dat wil zeggen kwam er 
onder andere een nieuwe voorzitter en er kwam ook een nieuwe algemeen 
secretaris en die algemeen secretaris kreeg tot zijn verbazing mee de portefeuille 
tot het onderhouden van contacten met de organisatie vrouwen in de WO of dat 
daarvoor ooit was gebeurd dat weet ik niet het betrof namelijk mijn persoon maar 
daarna zijn die contacten er geweest en de eerste vraag en dat houdt wel vandaag 
met hetgeen ik dadelijk ga zeggen over vandaag houdt het daar wel verband mee 
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de eerste vraag die ik kreeg toegeworpen was of het mogelijk was om te weten 
hoeveel vrouwen er lid waren van de partij. Het antwoord kon daarop niet worden 
gegeven want wij maakte nog geen onderscheid tussen mannen en vrouwen in het 
ledenbestand. Een proces van jaren waarmee ik u niet zal lastig vallen is toen 
gevolgd en uiteindelijk heeft dat er in geresulteerd dat we nu wel weten hoeveel 
vrouwen er lid zijn van de partij. De partij heeft die lijn voortgezet en er is een klein 
beetje hulp van buitenaf is er gekomen. Wat is namelijk het geval de overheid heeft 
gelden ter beschikking gesteld om de vrouwelijke leden van de politieke partijen 
beter in kaart te brengen. Dat heeft de WD gedaan en het hoofdbestuur heeft dat 
gedaan en we zijn aan de gang gegaan door middel van een enquete die enquete 
is verspreid onder de circa 23.000 vrouwelijke leden van de partij daarop hebben er 
zo'n 2400 vrouwen hebben gereageerd van die 2400 vrouwen waren er 1900 
bereid ze gaven dat duidelijk aan er was ook een duidelijke vraag daartoe om zich 
te zien vermeld in een boekwerk, want het boekwerk waar het allemaal om gaat en 
ging dat is een almanak die almanak betreft inderdaad dus de gegevens van circa 
1900 vrouwen niet alleen hun naam maar er staan ook allerlei ander zaken bij en 
die zaken zijn van fundamenteel belang voor het kennen in de partij van mensen. 
Het aardige is nu de almanak loopt vooruit op een proces waar de WD op dit 
moment zeer groot intensiteit eigenlijk in vertoond dat we iets gaan doen in de 
richting van talentmanagement Deze almanak is daar een voorbode van die 
almanak is tot standgekomen in hechte nauwe samenwerking met de organisatie 
vrouwen in de WO en men heeft mij verzocht om u deze almanak te overhandigen 
daar zullen misschien duistere reden bij aanwezig zijn geweest om mij dat te 
vragen maar omdat ik verteld heb over die 44 ste algemene vergadering en mijn 
nauw contacten met die organisatie vrouwen in de WO is het misschien toch een 
beetje begrijpelijk. Mag ik u uitnodigen deze almanak in ontvangst te nemen 
(applaus). 

Het ziet er zeer indrukwekkend uit moet ik zeggen ja ik dank u hartelijk voor dit 
zeer indrukwekkende boekwerk u hebt het al gezegd wij zin als WD de eerste 
partij die over een dergelijke almanak beschikt en ik denk dan ook dat dit boekwerk 
heel gemakkelijk zal kunnen uitgroeien tot een hulpmiddel en dan wel een heel 
handig hulpmiddel bij het vervullen van vacatures in WD besturen maar niet alleen 
daar maar ook bij het vervullen van vacatures in besturen van andere maatschap
pelijke organisaties en u hebt zojuist al iets gezegd over de doelstelling van de 
almanak. Een ding is heel duidelijk het streven naar een grotere participatie van 
vrouwen in breed maatschappelijke functies en het feit dat er nog steeds heel; 
weinig vrouwen te weinig vrouwen in deze functies actief zijn is recent ook weer 
eens vastgesteld door een advies van de emancipatieraad en een paar cijfers uit 
dat rapport wil ik u toch niet onthouden. In het jaar 1991 dit jaar dus wordt 
gemiddeld een kwart van de zetels in vertegenwoordigende organen door vrouwen 
bekleed een kwart 8% van de burgemeester is vrouw en als we naar externe 
adviesorganen kijken dan heeft 11 % van de vrouwen daarin zitting en de emanci
patieraad heeft niet alleen dat geconstateerd maar ze hebben ook verklaringen 
trachten aan te geven voor dat ontbreken voor dat voldoende vrouwelijke kandida
ten en dat kwam zeiden zij onder andere ook omdat de namen van potentiele 
kanshebsters bij diegene die die selectie uitvoeren niet bekend zijn en ik vind dat 
na vandaag dat excuus in onze partij niet meer gebruikt kan worden want hier in 
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die vrouwen almanak staan toch maar liefst 1900 namen van liberale vrouwen. 
Afgelopen maandag is mij door twee leden van de WO een rapport over talent 
management aangeboden en dat rapport bevat een groot aantal uitstekende 
aanbevelingen bij het structureren van ten aanzien van getalenteerde mensen die 
zich willen inzetten voor de WD. Het hoofdbestuur heeft een werkgroep ingesteld 
onder leiding van de heer Melich Meijling die tot taak heeft zich over de uitkomsten 
en eventuele gevolgen van dat rapport over talentmanagement voor de partij te 
buigen en ik vind dat in het kader van dat talentmanagement deze vrouwen 
almanak ook een heel belangrijke functie kan gaan vervullen U weet ook dat er op 
dit moment een commissie aan de gang is onder voorzitterschap van de heer van 
Ardenne aan het werk om talenten op te sporen nieuw talent op te sporen voor de 
kandidatenlijst voor de komende tweedekamerverkiezingen en ik zal zorgen dat 
deze commissie van Ardennen die op dit moment hier vlak bij aan het vergaderen 
is en die hedenmiddag hier naar toe zullen komen een exemplaar van deze 
vrouwenalmanak zullen krijgen. Ik wil namens het hoofdbestuur een aantal mensen 
in het bijzondere bedanken voor het samenstellen van deze almanak het is in de 
eerste plaats de voorzitter van deze organisatie vrouwen in de WD mevrouw de 
Fries voor het vele werk dat zij er aan gehad heeft. De secretaris public relations en 
propaganda van die zelfde organisatie in de WD mevrouw Pieters en dan wil ik 
ook nog twee heren bedanken de heer Klein Klauwenberg organisatiesadviseur bij 
het KPNG in Utrecht en de heer Zwart adjunct secretaris van onze eigen partijse
cretariaat Zij allen hebben zich in buitengewoon grote inzet gewijd aan het tot 
stand komen van dit boekwerk en ik denk dat hen namens ons alle grote dank ver
schuldigd is. (applaus) Maar ik denk dat ik niet in de laatste plaats een dankwoord 
zou moeten richten tot al die 1900 vrouwen die hierin staan en die bereid waren om 
aan die vrouwenalmanak mee te werken en hun naam er in te laten zetten met al 
hun deskundigheden. Ik hoop dat iedereen veel van deze vrouwenalmanak gebruik 
zal maken en zoals ik al zei het excuus van de partij dat het zo moeilijk is om ze te 
hebben en te vinden omdat we ze niet kennen dat excuus wil ik vanaf vandaag niet 
meer horen dank u wel. 

Dat was dat ik zou de vergadering graag willen schorsen om iedereen in de 
gelegenheid te stellen om te lunchen dat moet uiteindelijk ook gebeuren we zijn 
vroeg begonnen vanavond eh vandaag we hebben vanmiddag ook nog een aantal 
zaken te doen ik zou de vergadering willen schorsen tot 2 uur tot straks. 
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band 4 1400 23 november 1991. 

ik wou de vergadering heropenen en beginnen met de serie 27,28,30,36,40,49 
maar omdat we iets vroeger beginnen dan aangekondigd wou ik even vragen even 
kijken of de afdeling de mensen die de amendementen hebben ingediend er zijn 
want anders zou ik niet behoorlijk bezig zijn Leiden is er Den Haag is er Haarlem
mermeer is die er oke we gaan toch maar beginnen oke. 

De vergadering heropend aan de orde de amendementen moties nummers 
27,28,30,36,40 en 49. Is er van een van de afdelingen behoefte om een nadere 
toelichting te geven. 

Ik wilde een vraag stellen over de door u genoemde amendementen het had niet 
meer de voorgestelde amendementen hebben niet meer dan een praktische 
achtergrond namelijk in die zin dat het op kandidaatstelling vergaderingen onmoge
lijk is om aan de hand van inschrijven in het bevolkingsregister dus een check uit te 
voeren dus dat is dan niet meer dan een dode letter dat voorschrift en daarom 
dachten wij dat het beter geschrapt zou kunnen worden. Een principieel punt is het 
niet niet meer dan een praktisch punt. 

Mevrouw van Dijk. Een praktisch punt. Ja ik kan mij voorstellen dat u dat een 
praktisch punt vind alleen een kandidaat zijn op een lijst voor de gemeenteraads
verkiezingen is gekoppeld aan het woonachtig zijn in de betreffende gemeente. 
Heb ik u verkeerd begrepen meneer Hommes. U hebt mij verkeert begrepen het 
gaat niet om de kandidaten maar om de leden die mogen stemmen in de ledenver
gadering en normaal gesproken is het zo dat je dan meteen ledenlijst bij de ingang 
neer zet die dan checkte of de binnen gekomen leden die binnenkomen op de lijst 
staan en dat is dan op dat moment niet mogelijk om die leden ook aan het 
bevolkingsregister te checken het is meestal s'avonds en dan is het Gemeentehuis 
gesloten. Ja dat ben ik dat kan ik mij voorstellen dat u dat moment niet meer kunt 
checken maar mensen kunnen niet aan stemmingen deelnemen in een Gemeente 
waar ze niet woonachtig zijn ze kunnen ingeschreven staan kijk de leden die 
ingeschreven staan als landelijke leden dus in Den Haag kunnen niet deelnemen 
aan het opstellen van hun lijsten in hun eigen gemeente want zij maken op dat 
moment geen deel uit van de WD leden in die afdeling dus ook het actieve 
kiesrecht is gekoppeld aan het woonachtig zijn in de gemeente dus ik denk dat het 
zorgvuldiger is om dat nog te vermelden. 

Dat zou u kunnen zeggen maar ik denk dat toch ook dat het op de ledenlijsten die 
bij de afdelingen voorliggen die bij de secretarissen van de afdeling voorliggen dat 
het daar keurig op staat aangegeven wat voor soort leden je in de afdelingen hebt 
het is niet meer dan en praktisch punt ik ga er geen halszaak van maken. 

Ja voorzitter ik dacht niet dat het ging om, gaat het om hetzelfde punt, het gaat 
over het zelfde onderwerp Er staat dacht ik op de ledenlijst van de afdeling staan 
niet de landelijke leden dus dat probleem hebben we niet maar Enschede is net als 
meer andere steden een studentenstad en ik zal er mijn hand niet voor in het vuur 
steken dat er bij ons nooit iemand aan een stemming heeft deelgenomen die 
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feitelijk niet in Enschede woonachtig was we kunnen dat niet kunnen controleren en 
ik moet wel heel eerlijk zeggen als we dit soort bepalingen in reglementen stoppen 
waar dienen ze dan eigenlijk voor ze kunnen niet gehandhaafd worden je kunt er 
ontzettend veel stennis over maken in het begin van een vergadering en je zult toch 
verder moeten en ik zou bijna op de andere kant erop willen zeggen dan zou ik 
eigenlijk willen dat het algemeen secretariaat ook gaat bijhouden wat de feitelijke 
woonplaats van de leden is zodat we daarop inderdaad kunnen terugvallen nou dat 
lijkt me nou overdreven en dit lijkt me typisch een bepaling die je kunt dereguleren. 

Voorzitter het zelfde punt Jager Hilversum. Wij hebben in Hilversum ook leden lid 
zijnde van Hilversum woonachtig zijnde buiten Hilversum staan dus op de ledenlijst 
met de woonplaats Laren Baarn Loosdrecht dus die hebben in wezen geen 
toestemming om de ledenvergadering bij te wonen waar de kandidaten gekozen 
worden staan wel op de ledenlijst maar zijn niet woonachtig in Hilversum maar 
maken wel deel uit van de afdeling Hilversum. Ik vind het een dode letter maar je 
kunt toch niet controleren of iemand wel of niet daar woonachtig is. Dank u. 

Meneer Delvos het zelfde punt, Ja. Voorzitter ik dacht dat het de taak was van het 
afdelingsbestuur was om het wel te controleren ik dacht dat het ook kon want de 
adressen zijn bekend. Ik heb enige ervaringen met het onderhavige punt ik heb 
meegemaakt wat de aanleiding hiervan was en ik zou het hoofdbestuur hierin 
volledig willen bijvallen. Deze bepaling moet principieel gehandhaafd blijven het kan 
niet zo zijn dat mensen die niet woonachtig zijn in de betreffende gemeente een 
stem hebben soms een beslissende stem in de samenstelling van een kandidaten
lijst van de betreffende gemeente het is de taak van de afdelingsbesturen om 
hierop toe te zien als we daarin te kort schieten is dat misschien niet helemaal te 
vermijden maar de morele verplichting moet blijven bestaan. 

Mevrouw van Dijk. Ja ik ben erg blij met de woorden van de heer Delvos destijds 
destijds is die bepaling ingevoerd en wij hebben daar ook niet vanaf willen wijken. 
Kijk als er dus hier en daar toch wat zeg maar wat zaken door de mazen van de 
reglementen heen slippen dan hebben wij daar gelukkig niet altijd zicht op ik denk 
gewoon voor de zuiverheid dat het verstandiger zou zijn om het te laten staan zoals 
het er staat want als u het weghaalt dan geeft u toch mogelijkheden voor onzuiver 
handelen op zo'n vergadering waar u later u zelf tegen kunt komen als het 
verkeerd uitvalt voor bepaalde betrokken kandidaten dan kan daar een enorme 
heisa over ontstaan. Nog iemand. tweede termijn. 

Even een puntje tussendoor. Ik zie dat amendement 28 geclusterd is bij deze zou 
deze hierna even afzonderlijk behandeld kunnen worden. Ja hoor dat kan wel. Het 
betreft volgens mij een volstrekt ander punt. Daar heb ik op zich geen bezwaar 
tegen. Oke dan hebben we het dus nog steeds over de cluster 27,30,36,40,49. 
Nog iemand een 2e termijn. Ik begrijp dat het hoofdbestuur zijn mening handhaaft. 
Ja. Verlangt men stemming daarover, over het geheel of een bepaald onderdeel 
daarvan. 27 stemmen. Ja ja als het ja is het stemmen dus dat is duidelijk. Oke ik 
heb een probleem met het stembureau geloof ik nee ik val in, oke er is een iemand 
vertrokken de heer Alderink met goed vinden breiden wij het stembureau per nu uit 
met de heer van der Berg en we gaan stemmen over 27. Wit voor, wit tegen, blauw 
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voor, blauw tegen, oranje voor, oranje tegen. Het is duidelijk het amendement is 
verworpen aldus besloten. U wilde een aparte behandeling van amendement 28. 

Het amendement op zich spreekt voor zich. Wij zijn van mening dat het hoe dan 
ook mogelijk moet zijn dat voorlopige kandidaten aan de stemming deelnemen. Het 
is een democratisch land zo mogen stemmen gewoon voor de gemeenteraad dan 
moeten zij ook kunnen stemmen voor de kandidaatstellingsvergadering. 

Mevrouw van Dijk. Ja zoals het hier staat denk ik en dat staat ook in het advies van 
het hoofdbestuur dat je zorgt voor een organisatorische chaos als de ledenverga
dering besloten heeft om de kandidaten niet toe te laten tot de uiteindelijke kandi
daatstellingsvergadering en je zou ze wel toe moeten laten op het moment dat de 
stemming daar is dan wordt het een van mensen bovendien weten die kandidaten 
dan uberhaupt niet meer waarvoor zij stemmen want ze hebben de discussie niet 
kunnen volgen. Dus ik denk dat zoals het in het verleden ging kandidaten niet 
toegelaten tot de kandidaatstellingsvergadering dan ook niet mee stemmen. 
Nogmaals wij waarschuwen als u eraan vasthoudt toch voor grote chaos en 
onzuiverheid in stemmingsuitslagen. 

Het probleem is met name bij de kleine afdelingen het is al niet mogelijk om met 
volmacht te stemmen als dan kandidaten ook al niet mogen stemmen wie houd je 
dan nog over. 

Nou dan is er dus een oplossing dat u heel duidelijk maakt bij uw bestuur dat zei in 
haar jaarvergadering voorafgaand aan het jaar van de verkiezingen de leden 
vergadering overhaalt om toestemming te geven die kandidaten bij de kandidaat
stellingsvergadering aanwezig te doen zijn dus ook met de hele discussie over die 
kandidaten gewoon aanwezig te zijn in die zaal want dan zijn zei aanwezig en 
kunnen mee stemmen. 

Ja u heeft nu dit negatief gesteld dus er wordt niks besloten dan mogen zei er niet 
in eh het gevaar is aanwezig dat men dit dus vergeet en dan mag men dus niet. Ik 
heb begrepen dat in het oude reglement het niet andersom was gesteld, nee nee 
we zijn niet afgeweken in deze, nou oke. Oke betekend dat intrekken, dan trek ik 
hem in. U trekt hem in goed maak daarmee geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. Dan hebben we dat cluster gehad. Ik heb begrepen dat ik nu naar 33 kan 
gaan. Ja. 
Amendement Capelle aj d IJssel wordt er toelichting gewenst wordt overgenomen 
geen probleem dus aldus besloten. 35 Haarlemmermeer. niemand aanwezig ja het 
kan met de klok verband houden. Afwijzen daarmee afgewezen. 37 Afwijzen wil 
iemand het toelichten of een nadere discussie daarover nee, daarmee afgewezen. 

38 Zeist meneer Delvos. Voorzitter ik wil wederom mij concentreren op de toelich
ting van het hoofdbestuur. Die wisselende omstandigheden willen bij mij niet zo 
goed in en wij menen dat er een principiële beslissing moet zijn en dat zulke beslis
singen niet een onderwerp moeten zijn van beraadslagingen in de algemene 
vergadering. Dat kan heel gauw onverkwikkelijk worden en het is om deze reden 
niet omdat het voor ons een halszaak is maar we vinden het gewoon onelegant we 
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vinden dat het een mogelijkheid van complicaties in zich bergen we vinden het 
nergens voor nodig en daarom hebben we ons amendement ingediend en willen 
we het ook handhaven. 

Mevrouw van Dijk. Ja ik denk toch dat het hoofdbestuur wil vasthouden aan de 
regel die wij al jaren lang hanteren de zaken voorleggen aan de jaarlijkse vergade
ring voorafgaand aan het jaar der verkiezingen. Omstandigheden kunnen wisselen 
er kunnen zich omstandigheden voordoen dat vooraf al duidelijk wordt dat er 
enorme problemen kunnen ontstaan omtrent kandidaten als dat duidelijk is dan 
denk ik dat je op een gegeven moment de besluitvorming bij de ledenvergadering 
moet neerleggen of zij al dan niet wenselijk vinden dat kandidaten bij de beraadsla
ging aanwezig zijn aan de ene kant kan het aanwezig zijn in moeilijkheden mensen 
de mond snoeren om hun problemen naar voren te brengen aan de andere kant 
en dat is denk ik ook niet weg te cijferen kan het in sommige gevallen voor 
kandidaten bijzonder pijnlijk zijn als daar harde oordelen terecht of ten onrechte 
over het hoofd uit gestort worden terwijl je daar toch redelijk ongelukkig bij zit en 
wij zouden vast willen houden aan de regel zoals die echt de laatste jaren de laat
ste decennia heel plezierig is gehanteerd. 

Voorzitter dat heel plezierig daar zet ik een enorm vraagteken bij en ik geloof dat 
dat het probleem is dat als de situatie zich voordoet zoals zo juist geschetst dan is 
er verder niet meer veel aan te doen dan is gewoon de vraag wat is minder 
complicerend als de mensen er gewoon bij kunnen zitten of als een mogelijkheid 
geschapen wordt hen te veroordelen om te antichambreren. Ik ben dan is dit een 
tot bij komende belastende factor voor de algemene ledenvergadering dat is mijn 
punt en om deze reden vind ik het niet gewenst zonder dat ik het vel tot een grote 
principiële zaak zou willen maken. 

Mevrouw van Dijk. Meneer Delvos ik begrijp dat vooral de afdeling Zeist zeg maar 
de kandidaten erbij wil hebben ik denk dat alle mogelijkheid geboden wordt om 
Zeist die ruimte te geven en ik zou dan toch voor de rest van Nederland de beide 
mogelijkheden open willen laten. 

Ik verzet mij tegen deze uitleg het gaat hier om de afdeling Zeist het gaat hier om 
de WD Nederland ik vind dus in zoverre is het wel principieel voor ons in Zeist 
redden we het zoals het moet of desnoods zoals het niet moet maar dat wil ik nu 
niet tot onderwerp van beraadslaging in deze vergadering maken. Oke ik zou willen 
voorstellen de discussie te beëindigen wenst iemand stemming over dit amende
ment. Zeist wenst stemming dan gaan we stemmen. Aan de orde amendement 38 
allereerst wit voor, wit tegen, blauw voor, blauw tegen, oranje voor, oranje tegen. 
Amendement verworpen. Dank u wij gaan naar het volgende cluster over. Ja ik 
moet weer een wijziging melden. U hebt gelijk ik kan het niet bijhouden meer. 
Meneer Alderink is vertrokken en het voorstel is om mevrouw Lubbers zijn plaats te 
laten innemen. (applaus) aldus besloten. Goed volgende cluster 41 ,42,43,44 en ik 
heb begrepen uit het stukje dat ik niet heb voorgezeten dat 47 daarbij gevoegd 
moet worden. Ja, Oke. Wil iemand de betreffende amendementen nader toelichten. 
Gaat uw gang. 
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Graag voorzitter Van Nlerop Amstelveen. Wij willen een lans breken voor het 
behoud van de mogelijkheid om een kandidaatstellingseemmissie in te richten 
overeenkomstig de mogelijkheid die in het huidige reglement staat. Wij willen niet 
een verplichting of iets dergelijks want dat lijkt uit de toelichting dat dat begrepen 
wordt wij willen alleen de mogelijkheid ik begrijp van indieners van andere amende
menten en moties dat zij dat ook willen. Wij hebben het in een motie vervat omdat 
het zo moeilijk over te nemen is dan hadden we een heleboel artikelen moeten 
uitschrijven en degelijke wij willen dus graag dat u vertaald de motie in en mogelijk
heid tot het instellen van een kandidaatstellingseemmissie die zou kunnen bestaan 
uit het bestuur of het bestuur plus of een deel van het bestuur plus of wat dan ook 
te beslissen door de ledenvergadering van de afdeling dat zou dan meteen die 
commissie zou dezelfde taak kunnen hebben of zou ook de taak kunnen hebben 
van de andere commissie die genoemd is in het reglement omdat die twee taken in 
elkaars verlengde liggen ook het reglement geeft de vrijheid dat het bestuur die 
commissie die eerder genoemd wordt bestaat uit het bestuur eh alle mogelijke 
mogelijkheden van vrijheid willen we willen alleen de mogelijkheid van die kandi
daatstellingseemmissie te beslissen door de afdelingsbesturen door de afdeling 
door de ledenvergadering van de afdeling op voorstel van het bestuur en zonder 
inmenging van het kc dat is ook iets wat regelmatig hier om de hoek is gekomen 
dat het kc bestuur een taak heeft afdelingen die daar zelf toe in staat zijn moeten 
daar ook toe in staat gesteld worden om datgene te doen waartoe zij in staat zijn 
vandaar dat wij onze motie nr. 44 gaarne in uw aandacht aanbevelen. 
Dank u. 

Meneer Delvos. Motie 41 van Zeist daar wil ik mij toe bepalen. Wij begrijpen uw 
argumentatie en uw toelichting en erkennen dat ook wel. Dat verlost ons en nu heb 
ik het wel over Zeist niet van de problemen die we gesignaleerd hebben maar ik 
moet toe geven dat ze niet zo overtuigend gebracht zijn onze argumenten als u 
overigens van onze afdeling gewend bent en het is om deze redenen niet omdat wij 
het probleem opgelost achten dat wij de motie intrekken. Nog meer alvorens ik 
mevrouw van Dijk het woord geef. Ja. 

Dominicus van der Bussen afdeling Groningen. Ik heb daar straks al omdat de 
motie bij een verkeerde cluster stond dat is op amendement die eigenlijk beter 
motie had kunnen heten bij de verkeerde cluster stond mijn verhaal gedaan ik wil 
daaraan inderdaad nog toevoegen dat het eigenlijk verbazing wekkend is dat het 
advies van het hoofdbestuur is afwijzen met de argumentatie dat de afdeling dat de 
meeste afdelingen in staat geacht moeten worden zo'n commissie in te stellen. Dat 
brengt me dan bij het karakter van richtlijn of reglementen. Het is namelijk nog al 
imperatief gesteld het geheel. Er staat namelijk dat als er teveel bestuursleden 
willen dan mag de afdeling het niet doen het afdelingsbestuur het niet. terwijl die 
afdeling natuurlijk best in staat is om zelf zo'n commissie te maken maar van dit 
artikel mogen ze het dus niet en dat is dan het probleem waar het omdraait de 
afdeling is wel in staat om het te doen maar het bestuur daarvan willen te veel 
mensen op de lijst en daar om mag de afdeling het volgens dit artikel niet meer 
doen en dat is een verkeerde koppeling. 

Mevrouw van Dijk. Voorzitter ik heb even behoefte om wat nader op de zaak in te 
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gaan. Hier worden toch wederom de twee verschillende commissies door elkaar , 
gehaald, enerzijds over de kandidaatstellingseemmissie dat is de ouderwetse ik 
denk daar wordt niet aan getornd als het nodig is kunt u hem instellen dat kan dus 
zijn als er teveel leden van het bestuur op de lijst komen te staan dan overweegt u 
om een commissie in te stellen dat gaat al jaar en dag zo en daar wordt in wezen [: 
ook niet aangetornd de grote verwarrende factor krijg ik het idee is dus de laten we \. 
het maar populair zeggen de sollicitatiecommissie en dat is een totaal andere 
commissie die gaat ook al veel eerder aan het werk want die gaat kandidaten 
zoeken en met kandidaten spreken en checken van goh waar doen wij verstandig 
aan en die commissie adviseren wij eh gezien ook de wijze waarop de commissie 
geacht wordt te werken voor de tweedekamer en dat is weer dat dat dat uitlijnen 
van het geheel om die in alle rust en afstandelijkheid het werk te laten doen maar 
die mogen we absoluut niet verwarren met de uiteindelijke kandidaatstellingscom
missie die bij gebrek aan voldoende bestuursleden optreed en dan als er teveel 
bestuursleden uit een afdeling op de lijst zouden komen te staan en de afdeling is 
in staat om zelf andere mensen andere leden uit te nodigen om bij die kandidaat
stellingscommissie te komen dan is er geen enkele reden om naar de kamercentra
le te gaan het enige punt is voor die afdelingen die in de problemen komen staat 
de mogelijkheid open om ofwel ondercentrales zoals we vanmorgen hebben 
toegevoegd ofwel naar de kamercentrales te gaan om te vragen kunt u een 
bestuurlijk iemand toeleveren aan een aantal leden van ons die die commissie uit 
gaan maken maar die bijvoorbeeld onvoldoende bestuurlijke achtergronden 
hebben om te zorgen dat toch een kandidaatstellingsvergadering volgens de regels 
verloopt. Nogmaals ik zou u erop willen wijzen haalt u die twee commissies niet 
door elkaar want die zijn wezenlijk anders. 

Ik wou er toch nog even wat over zeggen want, meneer Dominicus, ik kan mij niet 
voorstellen dat ik dit verkeerd begrepen heb, alles is mogelijk, ik wil dus even 
voorlezen waar het mij om gaat. Er staat grote afdelingen waarbij slechts vier of 
nog minder leden van het bestuur van d afdeling geen voorlopige kandidaat zijn 
dragen de bestuurlijke taken in het kader van de handelingen die uit de te volgens 
kandidaatstellingsprocedure voortkomen over aan het bestuur van de kamercentra
le waartoe de afdeling behoort. Volgens mij valt de kandidaatstellingscommissie 
daar wel degelijk onder het benoemen van de kandidaatstellingscommissie ik heb 
mij dus helemaal niet in verwarring laten brengen door de commissie die we 
vroeger niet kende daar heb ik me helemaal niet mee bemoeit ik heb het dus wel 
degelijk goed begrepen het gaat mij om de kandidaatstellingscommissie die door 
het kamercentralebestuur zou moeten worden benoemd en daar zijn we tegen. 

Zwart Enschede, ja gaat uw gang. Ik denk dat het citaat zojuist heel duidelijk was 
dus ik heb daar niets aan toe te voegen ik struikel wel een beetje over de opmer
king die hier nu een paar keer wordt gemaakt van laten we nu a.u.b. die twee 
commissies niet door de war halen als het ons hier al niet lukt met de meest in 
reglementen geïnteresseerde mensen uit de partij kunt u mij dan enige waarborg 
geven als we straks als we in vergadering zitten met gewone mensen gewoon 
leden van de partij die er niet bij zijn geweest dat die er dan wel uitkomen en 
moeten we dan echt niet gewoon een veel eenvoudiger oplossing gaan verzinnen 
waarbij een iedergeval niet twee aparte commissies eventueel elkaar kunnen gaan 
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beadviseren. (applaus) U tweede termijn. 

Ik neem dus graag de schuld op mij dat ik die twee comm1ss1es door elkaar 
gehaald heb dat was niet mijn bedoeling er daar verwarring mee te zaaien dat was 
alleen een praktische opmerking dat dat in elkaars verlengde zou kunnen liggen en 
dat hoeft helemaal niet. Wat ik graag wil is datgene wat de heer Dominicus zei van 
u hebt het impliciet in het reglement opgenomen[.ik,;zou het graag expliciet in het 
reglement zien opgenomen dat het kan een kandidaatstellingseemmissie zoals in 
het huidige reglement staat als je dat namelijk niet doet in het reglement en een 
afdeling besluit om dat ze toevallig nog een beetje kennis dragen van het oude 
reglement om zo'n commissie in te stellen die de hele procedure gaat doen dat 
willen we graag wat krijg je dan dan krijg je dat mensen in de afdeling vooral 
mensen die kandidaat zijn of die kandidaat zouden willen zijn naar het hoofdbestuur 
stappen en zeggen he het afdelingsbestuur doet iets wat niet mag want het staat 
nergens beschreven dat is de enige reden waarom ik het beschreven wil hebben 
omdat het zo impliciet staat expliciet is duidelijkheid en duidelijkheid willen we om 
ruzies te voorkomen wat en voordeel kan zijn is nog en dat heb ik daar straks niet 
vermeld dat het bestuur in zijn geheel niet verkiesbaar voor de gemeenteraad maar 
niet zo omvangrijk zich van extra mensen kan voorzien om die kandidaatstellings
procedure te doen omdat dat belangrijk gevonden wordt om daar bijvoorbeeld ex 
leden uit de raad bij te betrekken die meer kennis van zaken hebben dan jonge 
bestuursleden als die vrijheid gegeven kan worden aan een ledenvergadering om 
daar zijn eigen boontjes te doppen ook zonder een kamercentrale zou ons dat wel 
zijn. 

Mevrouw van Dijk. Meneer van Nierop als ik u goed begrepen heb bent u dus 
tevreden gesteld in deze als wij ingaan op uw aanwijzing om het woordje kan er bij 
te plaatsen voor de kandidaatstellingseemmissie zodat de afdeling de vrijheid heeft 
om kan instellen, dat is exact wat er in de artikelen 8 en 9 van het oude reglement 
staat dat het kan en dat het in sommige gevallen moet en dat is heel duidelijk, 
accoord als wij uw aanwijzing over nemen geeft u ons de vrijheid om de tekst op 
zorgvuldige wijze in die zin aan te passen, betekend dat dat het hoofdbestuur zijn 
standpunt wijzigt van afwijzen in overnemen van het behoud van de mogelijkheid 
met de nadere tekstuele invulling, meneer Dominicus toch nog nu, 

Ja ik wou toch nog even voor de verslaggeving een heel iets heel goed duidelijk 
laten maken dan. Dus als een afdeling een bestuur heeft waarvan te veel mensen 
op de lijst willen staan dat dan ook de afdelingsvergadering die commissie kan 
benoemen en niet de kamercentrale dat is het hoofdpunt. Dat klopt. Dat zat in het 
behoud van de mogelijkheid van de instelling zonder inmenging van het kc. dat 
was die hele zin die je straks vanuit Leidschendam, ja want we zijn nu met zijn allen 
via dit verslag een memorie van toelichting aan het schrijven dus dat wou ik dan 
maar even opgenomen hebben. Ja dat is goed maar we houden het wel in de 
gaten waar we mee bezig zijn. Oke ik begrijp dat iedereen happy is nu, ja (applaus) 
oke begrijp ik dus dat we nu af zijn van 41,42,43,44 en 47 goed zo dank u voor 
deze medewerking. Gaan we naar het volgende punt 45,46 en 48. Wil iemand 
toelichting daarop geven. 

7 



Handriks afdeling Tilburg voorzitter. Ja is eigenlijk niet met de vorige discussie de 
bodem onder deze vraag uit gehaald ik denk dat Tilburg nu ook tevreden is. Dus ik 
denk dat deze kunnen vervallen nu. 

Mevrouw van Dijk. Ja inderdaad ik zat te kijken wij hebben vanmorgen al de 
toevoeging ondercentrale gemaakt met wat er net besloten is denk ik ook dat wij 
tegemoet komen aan hetgeen er in de amendementen van Tilburg aan de orde is. 

Ja voorzitter dan wil ik toch nog even nader kijken naar 45 daar zegt Tilburg op 
een gegeven moment om alles zo dicht mogelijk bij de basis te laten gebeuren het 
advies van het hoofdbestuur is dan afwijzen en verstandig kc bestuur zal in vele 
gevallen een beroep doen op bestuursleden van de oe. Als u nu toch ondercentra
les hebben en de kamercentrale vind dat er een verstandig kamercentrale bestuur 
is wanneer zij de ondercentrale in gaat schakelen waarom vult u daar dan niet 
rechtstreeks de ondercentrale in want dan zitten we toch zo dicht mogelijk bij die 
basis in de regio waar het speelt. 

Mevrouw van Dijk eerst even. Mag ik daar direct even op ingaan. Ik heb vanmor
gen toegezegd dat wij de strakke tekst van het inschakelen van de kamercentrale 
zouden wijzigen in ondercentrale of kamercentrale dat houdt dus in dat dat door 
het hele reglement waar daar sprake van is moet worden doorgevoerd aangezien 
wij nog niet besloten hadden met de beschrijvingsbrief tot dit punt staat het hier 
dus nog niet in maar u zou dus nu kunnen lezen dat zowel de ondercentrale of de 
kamercentrale ingeschakeld kan worden en ik denk dat dan beide keuzemogelijk
heden voor handen zijn en dat wij dan in dat opzicht aan u tegemoet komen en dat 
men ook rechtstreeks naar de ondercentrale kan als u dat nodig vind. (applaus) 
Oke even voor de duidelijkheid advies van het hoofdbestuur over 45,46 en 48 nu. 
Ja dat is dat zou dus nu gewijzigd kunnen worden omdat wij zeg maar toegegeven 
hebben om de ondercentrales toe te voegen dus dat advies komt er anders uit te 
zien en ik hoop dus dat u accoord kunt gaan met dit. Ja overgenomen dus. Goed 
dan gaan we naar de volgende 50,51 ,52. Wil iemand een toelichting geven. 

Ik wou graag een toelichting geven over een amendement wat ik heb ingediend en 
wat niet is opgenomen in de lijst, hoe kan dat, verteld u eens, 

als we over een kandidaatstellinsgcommissie praten zou ik namelijk ook het woord 
kandidaatstellingsvergadering in het reglement behouden zien daar waar in dit 
geval afdelingsvergadering is opgevoerd en in de reglementen van de WD het 
woord afdelingsvergadering niet of nauwelijks voorkomt. Er wordt over ledenverga
dering gesproken en de kandidaatstellingsvergadering was nou juist een vergade
ring die een bijzondere vergadering is en ik had daarom namens de afdeling 
Amstelveen een amendement ingediend waarop staat dat de afdelingsvergadering 
kandidaatstellingsvergadering dient te zijn. 

Mevrouw van Dijk. Ja ik moet even u zegt een amendement wat wij over het hoofd 
hebben gezien mag ik even het nummer van u a.u.b., het is een ingediend 
amendement wat niet teruggevonden is geworden, mevrouw van Dijk ja inderdaad 
ik zie nu de tekst maar ik heb hem niet in de verwerking gezien en ik 
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als dat volgens u verwarring kan doen kan voorkomen. Het zelfde punt meneer 
Delvos. 

Voorzitter ik heb van ochtend al een proeve van mijn verstrooiing gegeven en van 
mijn verstrooidheid moet ik zeggen correctie maar het kan wederom aan mij liggen 
maar ik meen toch toen ik de stukken bestudeerde ergens het verschil behandeld 
te hebben gezien tussen kandidaatstellingvergadering en ledenvergadering en van 
u gelezen te hebben het standpunt waar ik het mee eens was dat de kandidaatstel
lingsvergadering variant is van de of een onderdeel is specie is van de leden
vergadering dat uit dien hoofde het wordt ledenvergadering gehandhaafd zou 
moeten blijven. Excuses dat ik niet preciezer kan zijn dank u, excuses ik heb het 
over het hoofd gezien. Die komt dus nog, en daar was ik het eigenlijk wel mee 
eens dat wil ik dan bij deze gelegenheid ook zeggen. Goed oke meer nee laat ik 
dat niet zeggen goed we zijn nog steeds bij 50, ... _ 
51 ,52. 50 wordt overgenomen dus dat zou geen probleem zijn is het advies van het 
hoofdbestuur over 51 en 52 waar afwijzen staat inmiddels gewijzigd of wordt het 
gehandhaafd mevrouw van Dijk. Even kijken hoor 1 overgenomen 2 ja ik kijk als de 
vergadering er erg aan hangt dan heb ik er niet zo'n probleem mee om alsnog 
over te nemen maar gezien het is een beetje veel kan u een korte toelichting geven 
van 1 iemand die afwijzen in overnemen veranderd wil zien en die daartoe uiterst 
sterke argumenten heeft zijn die er niet dan wordt afwijzen gehandhaafd wil iemand 
stemming daarover nee dan blijft het afwijzen en zijn daarmee afgewezen. Goed 53. 
Overnemen geen probleem denk ik. 54, 56 afwijzen wil iemand daar nog een 
toelichting op eens met afwijzen overgenomen afgewezen dus. 55 afwijzen nee nee 
, Groningen nee een voorstel nog maar, 

nee nee het is maar een minimaal puntje eigenlijk als afdelingsbestuurder wordt je 
altijd weer geconfronteerd met mensen die andere meningen hebben over hoe het 
moet en daarvoor hebben we duidelijkheid nodig u bent het zelfs met ons eens 
want u verschaft in uw advies de duidelijkheid maar u laat het voorafgaan door het 
woordje afwijzen als u nou die zin aan het eind van uw advies vrije stemmingen zijn 
bij tussenstemmingen niet toegestaan in de richtlijn opneemt dan doet u iets wat u 
zelf zegt en u stelt ons tevreden. 

Mevrouw van Dijk. Ja kijk er wordt hier ook gezegd dat de wijze van stemming is 
geregeld bij huishoudelijk reglement als wij hier de zin uit het huishoudelijk regle
ment gaan opnemen dan zijn wij verplicht om aan te geven welk artikel en nummer 
van het huishoudelijk reglement wordt bedoeld en als we het hier doen dan zullen 
we het ook elders moeten doen om duidelijkheid te verschaffen maar we mogen 
toch aannemen dat bestuurderen die beginnen aan een avond waar vele stemmin
gen gaan plaatsvinden dat men weet op welke wijze de stemming verloopt en 
vandaar dat wij zeggen doe dat nou niet het kan hooguit verwarring wekken en 
alles is keurig geregeld bij huishoudelijk reglement en laten we ons hier nou 
beperken met de regels waar we mee bezig zijn. Accoord blijft het advies afwijzen 
wordt overgenomen door de vergadering aldus besloten. 57 overnemen geen 
probleem neem ik aan aldus besloten. 58 overnemen oh nee 57 was afwijzen sorry 
ik loop te hard ja sorry wordt afwijzen aldus oke afgewezen. 58 is dan geen 
probleem dat is overnemen dat is mooi. 59 afwijzen ja Amstelveen wil toelichting 
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geven. 

Voorzitter Zwart uit Enschede een hele andere hoek van het land maar misschien is 
het toch goed ook in het verlengde van wat de heer van der Berg net opmerkte 
over de kandidaatsstellingsvergadering als alleen maar een subvorming van de 
ledenvergadering dat was waar tot op het moment dat deze vergadering heel 
nadrukkelijk besloot om een verschil te blijven maken in stemrecht en ik denk dat 
er nou toch weer een duidelijk verschil is tussen de ledenvergadering waarin 
statutair ieder lid stemrecht heeft en een kandidaatstellingsvergadering waarbij 
sommige leden van stemming zijn uitgesloten. Ik kan mij voorstellen dat u zegt wij 
gaan toch die term invoeren maar dan moet u in iedergeval heel zorgvuldig regelen 
hoe dat stemrecht er dan voor dat bepaalde agendapunt er anders uit gaat zien ik 
kan me die redactie nog wel voorstellen maar we moeten er hier niet zomaar 
lichtvaardig overheen stappen anders dan creëren we weer problemen. 

Mevrouw van Dijk. Meneer Delvos nog even over het zelfde punt. 

Ja voorzitter ik heb mij zojuist laten overtuigen en wijzig dus mijn standpunt het is 
inderdaad juist is dat dat het verschil is tussen een ledenvergadering uberhaupt en 
de kandidaatstellingsvergadering. Ja u, 

Ik heb daar straks even voor mijn woord gesproken omdat hier overheen gelezen 
had juist om het verschil aan te duiden lijkt het mij goed om verschillende normap
latuur (?) te hanteren in dit geval.ln het huidige reglement staat het ook en tot 
ieders tevredenheid ik denk dat het een klein kunstje is om dat in het nieuwe ook 
op te nemen. 

Mevrouw van Dijk Ja voorzitter ik heb net gezegd als we daar de vergadering mee 
tegemoet kunnen komen heb ik er niet zoveel vreselijk veel problemen mee hoewel 
meneer Zwart natuurlijk formeel helemaal gelijk heeft maar ik zou zeggen laat de 
vergadering haar eigen besluit nemen in deze ik denk niet dat we daar een te 
zwaar punt van moeten maken als de een kandidaatstelling laat maar kijken die 
hoe de zaak uitvallen, maar betekend dat u de zaak overneemt of niet, 

voorzitter omdat meneer Zwart gelijk heeft moeten we toch juist die naamgeving 
kandidaatstellingsvergadering erin brengen zo verkeerd heb ik meneer Zwart toch 
niet begrepen dacht ik (applaus) accoord, u neemt het over, dan nemen wij het 
over. Oke daarmee probleem uit de wereld, oke aldus besloten. 60 wordt er en 
toelichting gewenst, afwijzen blijft afwijzen aldus besloten. Dank u. begrijp ik mag ik 
concluderen dat na deze behandeling ook de motie 1 van Tilburg gaat is, ja aldus 
wordt ingetrokken, hartelijk dank daarvoor. Goed dan zijn we er door heen en dan 
rest nou mag ik uit uw applaus afleiden dat op mijn vraag die nog moest komen of 
de eindstemming positief uitviel daarmee beantwoord is, (applaus) oke. 

Ik wou nog een vraag daarover stellen, we hebben gestemd, u zag mijn hand niet. 
Het is namelijk zo deze richtlijn is nogal imperatief gesteld in allerlei opzichten als 
we het dus ergens niet mee eens zijn dan wordt er gezegd van ja maar dat is een 
uiterste datum of een richtlijn wat moet ik mij daar precies bij voorstellen. Als we 
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ons niet houden aan zo'n datum is het dan nou maar een richtlijn of een uiterste 
datum en verder ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je als afdeling nu 
gedwongen bent om een reglement over deze zaken te maken als je de dingen wil 
regelen zoals je dat zelf wilt want binnen allerlei data kun je nog verschillende data 
kiezen als je dus een datum wil kiezen zul je dat vast moeten leggen als wij zo'n 
reglement maken dan wordt het waarschijnlijk door het hoofdbestuur getoetst wordt 
het dan exact of globaal aan deze richtlijn getoetst. 

Mevrouw van Dijk. Het zijn richtlijnen met status van reglement wij hebben uiterste 
data gekozen om te zorgen dat die niet overschreden worden zodat procedures in 
het niet verdwijnen omdat zaken niet tijdig zijn afgewerkt. Ook de data die ge
noemd werden in het verleden daar kon je dus je eigen in een bepaald tijdperk je 
eigen datum voor vergadering kiezen en daar werd ook geen apart reglement aan 
verbonden vanuit de afdeling. We hebben een stukje vrijheid gegeven en dat moet 
dus liberaal aanspreken ik heb het al eerder gezegd het is niet zo dat naast de 
reglementen een afdeling verplicht is om nog weer eens eigen reglementen te 
maken enige en ik heb dat al meerdere malen gezegd en ik herhaal het hoop ik nu 
voor het laatst de data die genoemd zijn zijn uiterste data van kijk uit als je daar
over heen gaat kom je in de problemen en alles wat je daarvoor wil regelen keurig 
binnen de tijd is geen enkel probleem. 

Nog even voor de memorie van toelichting als wij een reglement maken dan 
moeten wij dat aan het hoofdbestuur voorleggen ter toetsing. 

Als u een reglement maakt is dat de normale gang van zaken. Ja. Bedankt. Oke 
Wij hadden de eindstemming gehad daarmee hebben we dit punt afgehandeld ik 
denk dat iedereen ontzettend blij is dat we dit redelijk goed met elkaar van hebben 
afgebracht dat het besluit dat we eerder deze dag genomen hebben dat we 
daarmee reglementen zaken niet alleen voor dit jaar om ook voor het volgende jaar 
gehad hebben dat we die nu stand tegen elkaar kunnen doen hebben het keurig 
afgehandeld en ik zou willen overgaan tot het laatste punt van de agenda de 
rondvraag ik zou er even op willen wijzen kijkend naar de klok voorzover dat 
politieke vragen zouden mogen zijn de heren Lutein en Dijkstal achter de tafel 
hebben plaatsgenomen en gaarne bereid zijn om die te beantwoorden maar zover 
er andere vragen zijn ja natuurlijk maar nogmaals kijkend op de klok zou ik eigenlijk 
graag zo snel mogelijk de heer Dijkstal het woord willen geven met een politiek 
verhaal in afwachting van de heer Lambsdorft. Is er o ja, god daar heb ik iets mee 
met dat stembureau, ja ik wil het stembureau hartelijk danken (applaus) en ontbind 
dat hierbij ik heb het de vorige keer ook vergeten maar toen hebben ze niets te 
doen gehad maar dat kunnen we deze keer niet zeggen dus het zou volstrekt onte
recht zijn als ik dat vergeten had. Past u op het trapje. Oke de rondvraag en houdt 
u een beetje rekening met wat ik daarnet aan u heb verzocht ja, 

ik had een vraag meer een opmerking een beetje vervelend weer maar ik denk dat 
het toch weer naar voren moet worden gehaald We hebben binnen kc Amsterdam 
de grootste problemen gehad deze week om een delegatieoverleg te organiseren 
voor dit congres want het zelfs zo dat sommige mensen nog niet de VND hebben 
ontvangen. Ik heb begrepen dat dat niet iets is van de laatste tijd maar dat dat 
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vroeger ook is voorgekomen. In de afgelopen VNO stonden de moties en amende
menten vermeld ik heb zelf de VND gisteren mogen ontvangen en heb dat giste
renavond terwijl ik allemaal andere dingen te doen had nog moeten doornemen ik 
heb met mensen moeten telefoneren etc. etc. het is amper te doen als de VN D zo 
laat wordt toegezonden dus ik hoop dat daar verbetering in kan komen. 

Ja ik zal dit meenemen wat u zegt is natuurlijk zo dat wij mensen enige tijd moeten 
geven om zich voor te bereiden ja dus ik kan niet anders zeggen dan voorzover 
het aan ons ligt meer coupa en ik zal het meenemen. 

Het is natuurlijk wel zo dat we deze stukken 14 dagen van te voren moesten 
hebben anders is deze hele vergadering niet geldig (gelach) u moet uw statuten 
maar eens goed nakijken deze vergadering is niet geldig. Dank u voor deze 
opmerking wij zullen ons voordeel hiermee doen. Het lijkt mij heel terecht goed nog 
iets Amsterdam. 

Ja dat is weer een leuke opmerking we hebben de vorige ledenvergadering 
gevraagd of wat meer aan de inhoudelijke discussies kon worden gedaan en of de 
agenda ook daarop kon worden afgesteld en u heeft het opgepakt en wij willen u 
daar graag voor bedanken. Dank u dank u, mag ik dan na deze leuke opmerking 
de vergadering sluiten u allen danken, wilde u nog iets mevrouw Scherpenberg, ja 
het is een beetje moeilijk om daar 
vandaan te komen, ja toe maar, 

dank u wel mevrouw de voorzitter mag ik ook iets over de politiek vragen. Ik heb 
net gevraagd om voorzover bij de rondvraag politieke opmerkingen of vragen 
zouden zijn of het mogelijk was om dat straks te doen na het verhaal van de heer 
Dijkstal en ook de heer Lutein is bereid om voor zover die er mochten zijn die te 
beantwoorden. Dank u wel, ja graag dank u wel ik sluit de vergadering en geef 
graag het woord aan de vice-fractievoorzitter van de tweedekamer de heer DijkstaL 
(applaus). 

Voorzitter dames en heren ik weet niet zeker of dit een pauzenummer is tussen het 
boeiende onderwerp van vanmorgen en het boeiende onderwerp van vanmiddag. 
Ik wil u in iedergeval zeggen ik ben de voorzitter en de vergadering dankbaar dat ik 
namens de tweedekamerfractie een paar dingen tegen u mag zeggen over wat we 
in ons jargon noemen de actuele politiek. U weet dat Frits Bolkenstein wegens 
verplichtingen in Engeland verkeerd ik moet u de groeten van hem doen hoewel 
het in het Engels leuker klinkt Frits sands you his love (gelach) u begrijpt dat dat 
voor mij een unieke kans is om eindelijk ook eens in dit gemium te vertellen wat ik 
op mijn lever heb en ik zie nu onmiddellijke schrikachtige reacties in de ogen van 
mijn collega's daarboven want die denken oh god wat gaat die man doen maar dat 
is het risico. Dames en heren Ajax wil modern aanvallend attractief voetbal spelen 
en daarmee willen ze de nederlandse en europeescha top bereiken en gelijktijdig 
wordt Jan Wouters de belangrijkste speler van Ajax aan Bayern Munchen verkocht. 
Hoe kan dat is dat dommigheid van het bestuur van Ajax of zit hier eigenlijk in 
verscholen een klassiek bestuurlijk dilemma en u zult merken dat ik denk dat dat 
het laatste is. Ik denk dat bestuurders op welke niveaus dan ook in het openbaar 
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bestuur maar het geld denk ik voor bestuurders in elke andere organisatie altijd 
met een dilemma zitten hoe je het ideaal waar je voor staat kunt combineren met 
soms de hele concrete soms de hele harde werkelijkheid waarmee je geconfron
teerd wordt en in de politiek voel ik dat zelf ook heel sterk ik heb het gevoel dat wij 
met drie opdrachten zitten waarmee we ons werk doen zeker als liberalen. We 
proberen de ideale waar we voor staan de beginselen waar we mee wensen te 
werken die proberen we voortdurend uit te dragen we proberen aan de mensen 
een perspectief te geven van waar dat allemaal straks naar toe kan gaan als je de 
samenleving liberaler maakt je probeert dat u probeert dat als voorzitter in de 
vereniging het elan te brengen de espri te brengen te beweging te houden zodat 
we allemaal aan dat zelfde ideaal werken dat is onze eerste opgaven. Maar de 
tweede opgave is dat we zodra we in een bestuurlijke verantwoordlijkheid zitten de 
problemen die zich aandienen niet alleen moeten signaleren niet alleen moeten 
erkennen dat ze er zijn en vaak met andere die er anders over denken moeten 
proberen tot compromissen te komen. Compromissen die soms ver af kunnen 
staan van het ideaal wat je voorstond maar dat is nou eenmaal een element van de 
harde werkelijkheid en het derde element als bestuurlijke opdracht is de confronta
tie met soms de hele harde de hele bittere realiteit. Gisteren zijn een aantal 
collega's van mij Korthals, Wiebinga, Wijsglas en ik zelf met een paar medewerkers 
op bezoek geweest bij de vreemdelinge dienst op het Ministerie van Justitie en wij 
zijn geweest in het assielzoekerscentrum in Leersum en daar vallen hele interessan
te dingen over te zeggen hoe groot de problemen zijn over migratie en hoe moeilijk 
dat is om dat tot een oplossing te brengen allemaal hele intelligente discussies 
maar als je tot de kern van de zaak terugkomt dan kom je precies in dat dilemma. 
Wij mochten daar door dat assielcentrum rondlopen en wij zijn daar in een kamer 
geweest en daar woonden in een grote kamer een echtpaar ik geloof dat zij uit Irak 
kwamen met 5 kinderen van 5,6,8, 10 en 12 jaar in die orde van grote al in de 
eerste vraag wat moet er met dat gezin gebeurd zin voordat ze huis en haard 
hebben verlaten en die reis hebben gemaakt en nu in Leersum met zijn zevene op 
een kamer zitten wat is daar allemaal gebeurd in het leven van die mensen en dan 
zou je toch vanuit je eigen beginselen moeten zeggen ja waarvoor doen we zo 
moeilijk wij kunnen die mensen toch niet weer terugsturen laten we ze gewoon hier 
in Nederland een plaats geven maar gelijktijdig weet je dat op het moment dat je 
dat doet om zeer begrijpelijke redenen je een gigantische ander probleem creëert 
want dan is het volgende gezin uit Irak en uit ander landen weten de weg ook te 
vinden en dat is de realiteit waarin je als bestuurder en waar je mee te maken hebt 
en waar je soms wel eens een keer je ideaal op zij moet zetten omdat je in die 
concrete situatie niet anders kunt doen dan we op dit moment doen. De jaren 70 
zijn natuurlijk gekenmerkt door veel idealisme en weinig realiteitszin in de politiek 
dat heeft geleid tot de ontsporing van onze overheidsfinanciën het heeft in die jaren 
geleid tot verontachtzaming van het probleem van de criminaliteit als voorbeeld ja 
en wij claimen als WO dat wij ook in die jaren er niet bang voor zijn geweest om 
realiteiten onder ogen te zien en toch een zekere nuchtere benadering te kiezen als 
je die problemen tot een oplossing moet brengen. En u herinnert zich natuurlijk net 
zo goed als ik dat ons dat in die jaren sterk verweten werd, wij waren toch de partij 
van halen hebben en houden daar waren we toch alleen maar mee bezig. Ja wij 
wisten dat het anders was maar andere wensten ons dat etiket op te drukken en 
de poging die wij moeten doen wij in de politiek maar u zeker ook hier in de partij 
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is toch om die nuchterheid en dat gevoel voor realisme om dat te blijven hanteren. 
Ik vind zelf het voorbeeld van de kruisraketten heel interessant. Het is altijd van 
oudsher een ideaal van de WD geweest om een einde te maken aan de krank
zinnige wedloop waarbij aan de ene kant wapens erop en aan de andere kant 
wapens erop en het ging maar door maar de nuchterheid gebood in die jaren te 
erkennen dat er nog zeker sprake was van een dreiging in dit geval van de kant 
van de Sovjet Unie en de vraag die voorlag was niet of je voor kruisraketten of 
tegen kruisraketten bent maar of de plaatsing daarvan functioneel kon worden 
gemaakt aan het doel wat je diende je moest als het ware een stapje terug doen 
om het grote doel te bereiken ja en achteraf we weten hoe het is afgelopen dat 
heeft goed gewerkt men is gaan onderhandelen en vandaag de dag zitten we met 
resultaten die we toen niet eens hadden durven bevroeden en wij claimen toch en 
klein beetje dat in dat proces de keuze voor plaatsing daar functioneel aan is ge
weest. En in dit verband wil ik ook noemen en u ziet dat ik dan vanzelf in de 
actualiteit kom het vraagstuk van de Sociale zekerheid. Van oudsher hebben 
liberalen daar ook voor gevochten vele belangrijke liberale hebben meegewerkt aan 
het tot stand brengen van onze sociale zekerheidswetten als het ging om mensen 
die ziek waren arbeidsongeschikt of de oudere onder ons om die een uitkering te 
geven waar je mee kon leven in dit land. Het probleem toen al in de jaren 70 was 
de aanzuigende werking van die wetten het probleem toen al was het oneigenlijk 
gebruik of zelfs het misbruik maken van die socialezekerheidswetten en wij hebben 
altijd gekozen ook in die jaren en ook nu voor een versobering van het systeem 
voor ook een hardere aanpak in het systeem daar waar het ging om misbruik en 
oneigenlijk gebruik. Ik herinner mij al die kritiek die wij altijd gehad hebben in die 
jaren daarop en nu anno 1991 zien we dat in andere partijen met name de Partij 
van de Arbeid zien we toch een hele hoop van onze ideeën terugkomen dat is bij 
de Partij van de Arbeid met nieuwvlinks begonnen en na alle perikelen die zo rond 
de zomer over het WAO hebben gehad men is in iedergeval bereid met ons en 
andere te praten hoe je dat zekerheidsstelsel weer zodanig aanpast dat je dat geld 
alleen maar terecht komt daar bij de mensen voor wie we het bedoeld hebben en 
in dat verband moet ik u zeggen dat ik mij verbaasd heb eigenlijk ook als ik eerlijk 
ben geërgerd heb over wat de heer van Velzen voorzitter van het CDA vandaag 
gezegd heeft. Ik begrijp dat hij gepleit heeft voor het ontzien van die mensen die in 
de WAO zitten en die volledig arbeidsongeschikt zijn en niet aan werk kunnen 
komen dat daar de uitkering op peil moet worden gehouden. Hoe kan de heer van 
Velzen dat nou vandaag op 23 november nou zeggen daar ging de hele discussie 
van de zomer over. Binnen de Partij van der Arbeid heeft men aan de PvdA 
gevraagd probeer bij het debat in de algemene beschouwingen daar iets voor te 
doen. Partij van de Arbeid zou een paar weken geleden dat kunnen we niet dat is 
tehnisch te ingewikkeld nou of dat zo is weet ik niet zeker maar laat dat dan maar 
even zitten CDA heeft gezwegen wij hebben een motie ingediend bij de algemene 
beschouwingen waarbij wij zeiden spreekt u dan in iedergeval uit dat het uw doel is 
om die mensen te ontzien geen sprake van motie verworpen en nou zitten we twee 
maanden verder en dan zegt de heer van Velzen voorzitter van de belangrijkste 
partij in dit land dat we ze moeten ontzien, ja dat is toch het ontkennen van 
realiteiten en ook eigenlijk ook de boel een beetje voor de mal houden. Zou ik een 
glaasje water mogen hebben, komt dat door meneer van Velzen of, nou ik wordt er 
inderdaad niet helemaal goed van eerlijk gezegd. Proost op uw gezondheid. Neem 
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me niet kwalijk. Eh oh god hier zit een gat in, tien tegen een dat de heer Bolken
stein dit bedacht heeft. (gelach). Goed ik wil de overstap maken naar het milieu een 
heel belangrijk een heel ingewikkeld een heel actueel onderwerp. Was niet ons 
ideaal altijd natuurlijk een schoon milieu en herstel van de natuurlijke evenwichten, 
was het niet zo dat het met name WO ministers zijn geweest op een volgend 
Geenjaar, Winsemius, en Nijpels die hebben geprobeerd u moet dat in die tijd 
plaatsen om daar aandacht voor te vragen en om een maatschappelijke acceptatie 
te krijgen om wat aan dat probleem te doen. Na zo'n fase zo'n normaal proces als 
het gaat om grote ingewikkelde vraagstukken komt er een moment dat je dat 
beleid moet operationaliseren je hebt er als het ware de geest er rijp voor worden 
gemaakt en dan moeten er wetten en regels komen of wat dan ook in die fase 
zitten we nu je kan niet ontkennen dat de operationalisering van het milieubeleid 
uitermate ingewikkeld is het i ingewikkeld als het gaat om de uitvoerings technische 
problemen die er zijn en het is ook heel ingewikkeld als het gaat om de economi
schebelangen die we ook van groot belang vinden voor onze samenleving en die 
milieubelangen en ik wijs u maar ik werk dat nu niet uit ik wijs u op het verpakking
convenant ik wijs u op de mestproblematiek in de landbouw dat is natuurlijk een 
gigantisch probleem ik wijs u op het mobiliteitsvraagstuk. Nu hebben wij in de 
kamer bij de algemene beschouwingen over dat milieubeleid is natuurlijk gesproken 
en de WO zoals u weet heeft in haar correctieplan 1 00 miljoen bezuinigen op dat 
totale bedrag opgenomen ja en je kon het natuurlijk op je vingers natellen onmid
dellijk renden de andere partijen naar de microfoon om te vertellen dat het milieu 
ons eigenlijk niet echt interesseerde omdat we toch de moed hebben gehad de 
euvele moed hebben gehad om op die grote post daar wat geld van af te halen. 
Maar dames en heren daar gaat het in het milieubeleid vandaag de dag niet om de 
opgave waar we voor staan de opgave waar de heer Aiders is eerst tot uitvoering 
brengen van het nationaal milieubeleidsplan en daarna pas te praten over het NMB 
plus of over het nieuwe rapport Grenzen een prachtig rapport wat uitgekomen is je 
lost natuurlijk de problemen in dit land niet op door telkens nieuwe rapporten te 
schrijven het zal wel aardig zijn als we het eerste rapport wat we hebben uitvoeren 
en dat is al ingewikkeld genoeg en daar staan wij voor daar proberen wij voor te 
staan een nuchtere benadering hoe belangrijk het onderwerp ook is en te kijken 
hoe je stap voor stap die zaken tot een goed einde brengt en in dit verband kan ik 
het niet nalaten om toch hier in dit gezelschap het gevoelige woord reiskostenforfait 
uit te spreken. Er is een moment geweest enige jaren geleden dat daar het land in 
rep en roer over was. U herinnert zich dat ongetwijfeld nog en er was een partij dat 
was de onze die zij reiskostenforfait dat is toch een onderdeel van een zeer 
gecompliceerd fiscaalstelsel met allerlei plus en min posten en reiskostenforfait 
heeft toch iets te maken met een beleid waarin we tegen de burgers hebben 
gezegd ga nou weg uit de grote steden ga nou in de forenzen steden wonen en ga 
van daaruit met je auto naar je werk dat was toch de problematiek waar we het 
over hadden. Nee nee in 89 werd ons verweten dat de WO helemaal niet geïnte
resseerd was in dat milieu en deze maatregel hadden wij dan ook eigenlijk moeten 
accepteren. En nou lees ik in de krant dat Staatssecretaris van Amersfoort besloten 
heeft namens de regering om dat reiskostenforfait te verlagen maar dat de Partij 
van de Arbeid en het CDA zich daartegen verzetten ja waar waren ze dan in 1989 
want toen hadden we het er toch over en dat is toch de lef de moed hebben de 
realiteit op het juiste moment onder ogen te zien en ik verwijt ze dat zeer en u 
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begrijpt dat ik nu onvermijdelijk terecht kom bij het probleem van de stelselherzie
ning en de gezondheidszorg want als het ergens gaat over het ontkennen van 
realiteiten dan gaat het wel bij dit onderwerp. Maar ook hier even voor een goed 
begrip voor degene die het dan al niet begrepen had De WD is een groot voor
stander van eem goede volksgezondheids gezondheidszorg en een voorstander 
van een betaalbare gezondheidszorg in dit land en het probleem wat we hadden en 
wat we al jaren kennen is de onbeheerste kostengroei die zich in dat veld afspeelt. 
Daar lag een oplossing op tafel dat heten het plan Dekker en dat plan Dekker had 
een paar interessante kenmerken vonden wij interessante kenmerken of je de 
kosten niet beter kon beheersen door in het systeem wat meer marktwerking te 
brengen dat was het sleutelwoord en dan moet u aan twee dingen denken 
marktwerking in de volksgezondeheid zelf een zekere mate van concurrentie tussen 
de aanbieders van volksgezondheid waarbij de patiënt misschien eindelijk ook zelf 
wat te zeggen had en het andere element van de marktwerking was in het verzeke
ringstraject dat men zich kan verzekeren wisselende pakketten wisselende tarieven 
wisselende eigen risico's en dat soort dingen meer daar ging het toch om en het 
woord solidariteit is in dit verband ook altijd gevallen ja daar zit ook een zeker 
misverstand in in de eerste plaats elke vorm van verzekeren kent het element van 
solidariteit want als wij met elkaar ons zelf tegen een bepaalde premie verzekeren 
en het gebeurd mij niet en de heer van der Berg wel dan is op dat moment ben ik 
solidair aan hem en ik doe dat met het grootste genoegen want het is een vriende
lijke man 
(gelach) dan is het enige nog is de accept de toegang tot die verzekering over 
mensen die grote risico's vormen op grond van hun medische verleden of die niet 
op een normale manier toegang konden krijgen nou ja daar was geen discussie 
over want dat vonden wij ook dat was was het plan Dekker wilde en nou kijk je 
naar het plan Simons en wat zien we daar daar zien we een zeer overdreven 
collectivisering een overspannen solidariteit met name aan de inkomens kant want 
zo gaat het in dit land want wij voeren inkomens politiek langs fiscalestelsel en we 
doen dat allemaal nog een dunnetjes over boven natuurlijk via de premies van de 
volksgezondheid en nog andere terreinen daar hebben wij grote bezwaren tegen 
principiële bezwaren maar ook praktische kostenbeheersing komt met het plan 
Simons op het tweede plan en daar ging het toch voor een belangrijk gedeelte om 
en wij claimen als WD tweedekamerfractie dat ook hier de WD weer een nuchtere 
opstelling heeft gekozen en heeft geprobeerd andere daarvan te overtuigen. Nou 
van de zomer hadden we debat in de tweedekamer toen het ging om de betreffen
de wet die nu bij de eerstekamer ligt wij waren de enige in d tweedekamer die 
zeiden ja dat kan niet als je het op deze manier doet kom je verkeerd uit. Meerder
heid in de tweedekamer heeft anders gekozen en toen ging het wetsvoorstel naar 
de eerste kamer en toen werd het pas echt interessant want toen bleek dat wat de 
heer Brinkman niet wilde of niet kon regelen in de tweedekamer de heer Kaalland in 
de eerste moest doen. Ik vind het geen fraaie vertoning en u begrijpt dat ik hier 
helemaal niet wil praten over de rol van D'66 want daar heb ik helemaal niets van 
begrepen want die waren helemaal faliekant voor in de tweedekamer toen opeens 
tegen in de eerstekamer en nu geloof ik weer half voor half tegen ja dames en 
heren dat is natuurlijk niet een echte duidelijke vorm van politiek bedrijven. 
Tenslotte voorzitter overstappend naar hoe wij graag in de toekomst zelf zouden 
willen opereren met uw steun dat is de poging te doen om bij de grote maatschap-
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pelijke vraagstukken waar we voor staan een poging te doen om het politieke 
debat te leiden met aan de ene kant een gezonde dosis idealisme en aan de 
andere kant een gezonde dosis nuchterheid. U weet dat de fractie onder Bolken
stsin geprobeerd heeft dat te doen op het onderwerp van het alegtonenbeleid de 
integratie van buitenlanders in nederland dat is niet risicoloos want elke zin die wij 
uitspreken wordt wel weer op een goud schaaltje gewogen om te kijken aar nou 
precies ons hart zit nou ik kan u verzekeren ons hart zit op de goede plaats onze 
zorg is hoe doorbreek je taboes en hoe maak je problemen bespreekbaar dat is de 
inzet waarmee wij die discussie wensen te voeren en dat zelfde geldt ook mevrouw 
de voorzitter voor bijvoorbeeld een onderwerp als Suriname ik werk dat nu niet uit 
maar hoe kan het nou toch zeg we wisten toch met zijn alle in 75 hoe moeizaam 
het ging en nou moet Bolkenstein eind December vorig jaar de gemenebest 
gedachten op tafel leggen om partijen in Suriname weer eindelijk aan elkaar 

17 



t 
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Mijn laatste zin voorzitter wie de realiteiten niet onder ogen 
wil zien of het nou nationaal is of internationaal wie niet 
bereid is om soms harde maar wel noodzakelijke keuzes te doen 
die ontloopt vind ik zijn verantwoordelijkheid als bestuurder 
en als volksvertegenwoordiger en bovendien en dat is de meest 
interessante vraag voor ons als liberalen als je de realiteit 
wil ontkennen dan breng je het bereiken van je idealen alleen 
maar verder weg en daar ging het ons toch om nu er steeds meer 
stemmen opgaan voor dat liberalisme om van de VVD de enige 
echte liberale partij te maken maar wel een grotere. ( ap
plaus). 

Prima meneer Dijkstal heeft ons weer lekker een riem onder het 
hart gestoken zeker als vandaag op dit moment ook een partij
raad van het CDA plaatsvindt en men daar toch weer wat andere 
geluiden laat horen als we tot nu toe van hen gewend waren 
maar misschien hebben ze over een paar maanden weer een par
tijraad en gaan ze dan het zelfde over het plan Simons zeggen 
wat ze vandaag over de WAO gezegd hebben want dan bereiken we 
uiteindelijk toch nog wat we wilden namelijk dat het van tafel 
gaat en misschien kunnen we hen die hint geven als ze dat in 
fase willen doen nou ja goed ach als het maar tot afstel leidt 
dan hebben wij uiteindelijk onze zin gehad en daar gaat het 
uiteindelijk om. Goed zijn er vragen uit de zaal aan de heer 
Dijkstal. 

Ja voorzitter de heer Dijkstal heeft een punt aan de orde 
gesteld tWat ik graag toch nog wat van een kanttekening wil 
voorzien misschien ook een vraag. Het gaat namelijk over het 
milieu en daar is gekozen en ik denk dat de wijze waarop u een 
probleem aan de orde hebt willen stellen als fractie naar 
mijn oordeel niet de juiste is geweest. Als u de taboe van het 
plannen maken van daarmee maak je het milieu niet schoon wil 
veranderen in concreet hard aan het werk gaan en operationali
seren zeg ik van harte ja ik denk dat de VVD het taboe over 
milieu moet doorbreken om in dat we zeggen nieuwe plannen 
maken minder papier want door meer papier maak je niet het 
milieu schoner en maak je het eerder vuiler dat u dan de 
methode hebt gekozen om 100 miljoen minder meer uit te geven 
acht ik contra produktief of te wel u krijgt dan geen gelijk 
want ik denk dat juist in een aantal sectoren volstrekt meer 
geld had moeten worden gegeven ik denk aan de bodem sanering 
ik denk aan waterbodem sanering en ik zou zeggen daardoor is 
in de pers een beeld ontstaan en ik kan enkele kranten noemen 
waardoor wij op het milieuitem wat koud gesteld worden en dat 
betreur ik in grote mate. Dat u de taboe sfeer wilt doorbreken 
van harte ja maar kies dan wel de goede methodes. 

Voorzitter ik wil ook nog wat over het milieu zeggen misschien 
kan de heer Dijkstal dan gelijk antwoord geven. Ja doet u dat 
maar in een keer dan. 



Mijn naam is Vrijland meneer Dijkstal. Milieu en de VVD. Wij 
hebben drie goede ministers gehad ik ken ze alle drie he en ik 
ben ervan overtuigd maar de VVD aan zich is niet zo milieube
wust. Dat is echt wel een partij laten we eerlijk zijn ik wil 
niet zeggen van halen hebben en houden want dat hebben we al 
eerder gehoord vanmiddag maar van economie en als u dat blad 
van Vrijheid en Democratie is een keer doorleest dan krijgt 
die economie toch een hele hoge urgentie en wat we nu hebben 
gelezen en daar ben ik bijzonder ongerust over en ik dacht een 
heel groot percentage van naderland het vol bouwen de vierde 
nota ruimtelijke ordening het vol bouwen van west naderland 
met 750.000 woningen. Dit kan niet voorzitter dit een belache
lijke affaire als u gaat kijken als u nu met de auto rond gaat 
rijden wat er al voor files zijn hoe vol het gebouwd is ik zou 
zeggen in gods naam kom met iets anders zet daar een streep 
doorheen de leefbaarheid die gaat achteruit he. Nederland 
heeft nu 15 miljoen inwoners ik zou ervoor willen pleiten en 
het lukt natuurlijk nooit dat we terug zouden gaan tot 7 1/2 
wat gebeurd er dan hebt u geen files meer dan hebt u geen 
slechte dan hebt u geen uitlaatgassen meer en dan is er minder 
agressie minder agressie maar ga niet door, 

geef meneer even de gelegenheid, 

ik vind het prettig dat dit milieuaspect dit is niet alleen 
wat ik zeg er zijn meer politieke partijen die dit vertellen 
en daarnaast u hebt met blijdschap verteld of gedacht dat is 
bijna uw dagelijkse taak tegenwoordig dat er per jaar in 
naderland 25.000 illegale binnenkomen die moeten ook wonen en 
als je dat dan uitrekent Nederland is vol ik zou zeggen als je 
nou over het milieu wil praten doe er echt wat aan en met die 
buitenlanders daar gaan we straks met de heer Lambsdorff over 
praten dat is een europeescha zaak, oke, maar ik zou zeggen 
zet er en streep door en u doet het niet ik weet het wel, maar 
als u echt hart voor uw zin hebt zet een streep door die 
750.000 woningen. Oke uw opmerking is duidelijk. Meneer Dijk
stal twee punten ten aanzien van milieu. 

Ja kort ook vanwege de rest van het programma. Ik neem de 
opmerking die u maakt inderdaad serieus. Wat we in de inhoude
lijke kant van ons werk willen doen is proberen wat zoals ik 
zij met nuchterheid in goed overleg met betrokkenen in het 
juiste evenwicht de een na de andere maatregel en wet en 
regelgeving tot stand brengen om te proberen dat doel een 
schoner land om dat te bereiken. Nou zegt u is het dan ver
standig om in je correctieplan dan 100 .miljoen op te nemen 
zoals u dat beschreef. Misschien niet maar je zit natuurlijk 
in een gecompliceerd systeem ook als je zo'n correctieplan op 
tafel wil leggen dus ik hou toch vol dat in de afweging die 
afweging op zichzelf zeer aanvaardbaar was. 



Waar ik wel mee zit en daar heeft u zeker terecht gelijk in is 
in de communicatie naar buiten toe daar komt het negatief over 
en daar hebben natuurlijk de andere partijen goed voor gezorgd 
want die stonden in de kamer ook alleen maar te vertellen dat 
wij zo anti milieu waren ja, als je op die manier de discussie 
voert kom je niet veel verder en dan kan je aan je beeld 
vormen ook niet zo verschrikkelijk veel doen en dat brengt mij 
vanzelf op de vraag van de heer Vrijland. Zijn we eigenlijk 
wel geïnteresseerd in dat schone milieu want dat is wat hij 
aan ons voorlegt. Ja ik durf te zeggen dat wij daarin zeer in 
geïnteresseerd zijn want dan kijk ik niet allen naar de grote 
passages in al onze programma's maar u moet ons nadenken hoe 
milieubeleid in naderland en daar gebeurd het voor een belang
rijk gedeelte door onze provinciale en lokale bestuurders en 
raadsleden en statenladen daarachter hoe dat wordt uitgevoerd 
en ik kan u echt garanderen dat men daar met grote inzet en 
betrokkenheid probeert al deze problemen in de eigen gemeente 
en provincie tot een oplossing te brengen. Aan de u onmidde
lijk een bericht uit het land, en in de tweede ja onze taak 
als wetgever is zorgen dat de wetgeving duidelijk en helder is 
uitvoerbaar en controleerbaar ik kijk hier nog eens naar de 
oud-minister van Justitie die daar ook altijd op gewezen heeft 
en dat je gelijktijdig bij je regelgeving zorgt dat het even
wicht er is want helaas of u dat nou leuk vind of niet die 
economische groei hebben we natuurlijk ook nodig om allerlei 
dingen op dit terrein en andere terreinen te kunnen financie
ren. Over die 750. miljoen ja ik ben daar niet voor maar als 
het onvermijdelijk is dan hoop ik dat er heel weinig VVD 
kiezers onder zitten die dan het land uitgaan. 

Oke, mag ik u vragen dat we het hier bij laten dat ik de heer 
Lambsdorff ga verwelkomen want hij is aangekomen dat we even 
deze tafel reshuffle zodat hij daar naar behoren kan achter
zitten en dat die schoon is vooral en dat wij even in de zaal 
blijven luisteren naar zijn betoog en vervolgens met elkaar 
gaan discussiëren. Dank u wel ik kom snel bij u terug. 
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Rede von 
Dr. Otto Graf Lambsdorff 
auf der ausserordentlichen Generalversammlung 
der Volkspartei für Freiheit und Demokratie (WO) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe liberale Freunde, 

im Namen der Freien Demokratischen Partei danke ich lhnen für lhre Einladung. 
lch nehme gern die Gelegenheit wahr, haute -zwei Wochen vor der Tagung des 
Europäischen Rates in Maastricht - mit lhnen über das weitere Zusammenwach
sen unseres Kontinents zu diskutieren. 

Nicht einmal ein halbes Jahrzehnt ist vergangen, seitdem die Einheitlichen 
Europäische Akte in Kraft gesetzt wurde. 
Auch die Kühnsten unter uns hätten damals nicht für möglich gehalten, dass die 
F.D.P. Anfang November 1991 ihren Parteitag erstmals in Thüringen - jenseits 
des zu diesar Zeit nicht wegzudenkenden Eisernen Vorhanges - durchführen 
wird. 
Noch weniger hätten wir geglaubt, das für die Menschen in diesem Teil Deuts
chlands die Zugehörigkeit zur Europäischen Gemeinschaft, ein Jahr vor der 
Schaffung des Europäischen Binnenmarktes, bereits zur Alltagserfahrung 
geworden sein wird. 
Und jetzt sind die 16 Millianen Bürger aus unseren neuen Bundesländern nach 
der vor wenigen Tagen in Noordwijk getroffenen Entscheidung auch durch 18 
Abgeordnete im Europäischen Parlament vertreten. 

t 

Ermutigt durch den beeindruckenden Erfalg für Freiheit und Demokratie in 
Europa hat der Bundesparteitag der F.D.P. in Suhl erneut den Willen der 
deutschen Liberalen unterstrichen, die gesamteuropäische Einigung schnell 
voranzubringen. 

Die Aufmerksamkeit der Delegierten galt besanders tolgenden Schwerpunkten: 

Der Parteitag sprach sich erstens für eine aussen- und sicherheitspolitische 
ldentität und Handlungsfähigkeit der Europäischen Gemeinschaft aus, die die 
verteidigungspolitische Dimension einschliesst. 
Die Delegierten vatierten dafür, dass die Gemeinschaft in Zukunft offen ist für 
alle Staaten, die die erforderlichen politischen und wirtschaflichen Bedingungen 
erfüllen. 
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Zweitens wurde die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion bis zum 
Jahre 2000 gefordert, die auf der Grundlage dauerhafter wirtschaftlicher Konver
genz sowie solider Finanz- und Haushaltpolitik funktioniert. 

Drittens haben die Freien Dernokraten nochmals mit Entschiedenheit darauf 
verwiesen, dass die Vertiefung und Erweiterung der Gemeinschaft aufs engste 
mit ihrer Demokratisierung verbunden sein muss. 
Es geht urn die substantielle Stärkung der Gesetzgebungs- und Kontrollbefugnis
se des Europäischen Parlaments, insbesandere durch die Einführung des 
Mitentscheidungsverfahrens. 

Die Europäische Gemeinschaft steht haute an einem Wendepunkt. 
Die Ergebnisse der Regierungskonferenzen über die Politische Union und die 
Wirtschafts- und Währungsunion werden in entscheindender Weise die weitere 
Ausrichting des europäischen Einigungsprozesses bestimmen. 
Es gilt jetzJ:, mit aller Kraft darn zu arbeiten, dass bis zum Europäischen Rat in 
Maastricht am 9. und 1 0. Dezembar 1991 ein insgesamt gleichgewichtiges 
Ergebnis erzielt wird, das einen qualitativen Sprung nach vorn darstellt. 

Seit Juni liegt ein Entwurf der Luxemburgischen Präsidentschaft var. 
Er bildat die Verhandlungsgrundlage. 
Die niederländische Präsidentschaft hat Ende September einen eigenen Entwurf 
zur Diskussion gestellt. 
Die deutsche Seite wäre an und für sich auch effen gewesen, den niederländi
schen Text zur Verhandlungsgrundlage zu machen, zumal er in einigen Teilen 
unseren Zielen entgegenkam. 
Acht Weehen var Maastricht konnten wir uns jedoch der Mehrheitsmeinung 
einschliesslich derjenigen van Frankreich und Grossbritannien nicht verschliessen, 
dass angesichts des bestehenden Zeitdrucks jetzt nicht ein neues und strittiges 
Papier die Verhandlungsgrundlage bilden sollte. 
Dies hindert uns nicht, unsere eigenen Vorstellungen weiter zu verfalgen und 
uns dabei auch auf die niederländischen Ueberlegungen zu stützen. 

Auf die bereits van mir genannten drei europapolitischen Schwerpunkte möchte 
ich jetzt näher eingehen. 

1. Die aussen- und sicherheitspolitische ldentität der Europäischen 
Gemeinschaft 

Die in den Regierungskoferenzen angestrebten Ziele der Politischen Union und 
der WirtscQafts- und Währungsunion sind - wie ich es sehe - ohne eine gemein
same Aussen- und Sicherheitspolitik nicht erreichbar. 
Nur so kann die Gemeinschaft den politischen Einfluss gewinnen, der ihrem 
wirtschaftlichen Gewicht entspricht, und nur so kann sie in einer Zeit geopoliti
schen Umbruchs zu Stabilität und Frieden in der Welt betragen. 
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Was die Gemeischaft bisher hat, sind zwölf Aussenpolitiken, bei denen mit dem 
Mechanismus der Europäischen Politischen Zusammenarbeit mehr schlecht als 
recht eine Abstimmung versucht wird. 
Dabei gilt • das Konsensprinzip, und das bedeutet in der Praxis, dass die 
Koorinierung auf dem niedrigsten gemeinsamen Nenner geschieht. 

Dass dies nicht mehr ausrecht, wurde uns Europäern gerade in den vergange
nen Weehen in Jugoslawien wieder drastisch vor Augen geführt. 
Der einzige Schluss, den wir ziehen können, ist, uns noch hartnäckiger darurn 
zu bemühen, Europa aussen- und sicherheitspolitisch sowie wirtschafts- und 
währungspolitisch handlungsfähig zu machen. 

Wir Deutsche verstehen das zunehmende Gewicht unseres Landes nach der 
Vereinigung als Auftrag zu grösserer Verantwortung für Freiheit, Demokratie und 
Menschenwürde. 
Wir wollen das europäische Deutschland, das das nationalstaatliche Denken der 
Vergangenheit hinter sich gelassen hat. 
Als deutsche Europäer unterstreichen wir damit unsere Entschlossenheit, die 
Lehren aus den unheilvollen Kapitein unserer Geschichte zu ziehen und zu 
einem Europa beizutragen, das durch Verantwortung und nicht durch die 
Machtpolitik von gestarn geprägt ist. 

Die F.D.P. sieht für die gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik vor allem vier 
Schwerpunkte: 

a) 
Das Fortschreiten der Europäischen Gemeinschaft muss einhergehen mit der 
Stärkung und Weiterentwicklung der transatlantischen Partnerschaft mit Nordame
rika. 
Die grossen Herausforderungen der 90er Jahre sind überhaupt nur zu bewältig
en, wenn die westeuropäischen und die nordamerikanische Demokratien 
solidarisch zusammenstehen. 
Es dart, und dies im Interesse der ganzen Welt, weder einen Eurozentrismus auf 
diesar Seite des Atlantik geben noch eine neue Politik der lsolierung auf der 
anderen. 
Der Atlantik dart durch die europäische lntegration nicht breiter werden. 

Der NATO-Gipfel in Rom hat durch seine zukunftsweisenden Beschlüsse noch 
einmal deutlich gemacht das westliche Bündnis hat in seiner Dynamik längst 
den Charakter einer Militärallianz hinter sich gelassen. 
Es ist zu einer transaltantischen Stabilitätsbrücke für ganz Europa geworden. 
Für uns ist dieser europäisch-amerikanische Verbund unverzichtbar. 
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b) 
Ven grossem Gewicht sind stabile Beziehungen der Gemsinschaft zu Mittel- und 
asteuropa sowie zur Union Souveräner Staaten, der neuen Sowjetunion. 
lm Beschluss des Bundeshauptausschusses der F.D.P. vom Mai diese Jahres 
wird dazu festgestellt, dass die Solidarität zur wirtschaftlichen Gesundung Mittel
und asteuropas sowie der USSS nicht geringer geschätzt werden dürfe, als 
frühere Aufwendungen für die Rüstung. 

In Vollzug unserer historischen Verplichtung haben wir Estland, Lettland und 
Litauen die Hand zu Versöhnung und Neuaufbau gereicht. 
Die Erwartungen diesar Staaten ruhen schwerpunktmässig auf uns. 
Nicht zuletzt führt der Weg zur Europäischen Gemsinschaft für die baltischen 
Staaten über Deutschland. 

Die EG bietet heute sämtlichen neuen Demokratien in Mittel- und asteuropa ein 
wirtschaftliches Leitmodell, ver allen Dingen aber eine politische Zukunftsperspek
tive, die Hoffnung und Ansporn ist. 
Machen wir uns nichts ver: der Preis dafür wird eine Umordnung der bisherigen 
Prioritäten im Prozess der europäischen Einigung sein. 
Nach der Schaffung des gemeinsamen Marktas 1993 werden die Fragen Priorität 
gewinnen, die mit der Aufname beziehungsweise vorläufigen Assoziierung neuer 
Mitglieder verbunden sind. 
Wir müssen den Ländern Mittel- und asteuropas sowie des Baltikums die reale 
Perspektive geben, dass sie Mitglied der europäischen Wohlstandsgemeinschaft 
werden können. 
Dieses 11Licht am Ende des Tunnels11 dürfen wir den Dernokraten in diesen 
Ländern nicht vorenthalten. 
Dem Westen kann es auf Dauer nicht gut gehen, wenn es dem asten auf Dauer 
schlecht geht. 
11Splendid lsolation11 hinter einem neuen Eisernen Verhang. Eine beschämende 
Vorstellung. 

d) 
Eine politische Union ohne gemeinsame Verteidigung ist undenkbar. 
Das fordart die Perspektive einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspoli
tik, in der der Westeuropäischen Union eine wichtige Rolle zuwächst. 
Die WEU dient - unter Gewährleistung ven Transparenz und Komplementarität -
als Brücke zwischen Union und Allianz. 
Die entwicklung einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität wird 
den europäischen Pfeiler im Bündnis und damit auch die lntegrität und Wirksam
keit des Altantischen Bündnisses insgesamt stärken. 

t 

Zwischen WEU und Union muss eine klare organische Beziehung geschaften 
werden. Die WEU muss operativer ausgestaltet werden. 
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Dazu gehört auch die Bildung militärischer Strukturen und Einheiten im Rahmen 
der europäischen Verteidigungskomponente. 
Das schliesst nach unserem Verständnis eine Friedensstreitmacht der Europäi
schen Gemsinschaft für die Vereinten Nationen ein. 
Deshalb hat die F.D.P. unter dem Aspekt einer gemeinsamen europäischen 
Verteidigungspolitik gefordert, die verfassungsmässigen Voraussetzungen für den 
Einsatz von Bundeswehrsoldaten im Rahmen der UN-Friedenstruppen und bei 
der Durchsetzung von Entscheidungen des UNO-Sicherheitsrates zu schatten. 

Der zweite europapolitische Schwerpunkt ist für mich die Wirschafts- und 
Währungsunion. 

Die Wirtschafts- und Währungsunion liegt im Interesse aller Europäer. 
Die Weichen dafür müssen jetzt gestellt werden. 
Nach unserer Einschätzung ist der am 28. Oktober dieses Jahres vorgelegte 
Gesamtvorschlag dr Präsidentschaft eine gute Grundlage dafür. 
Es lässt sich bereits jetzt feststellen, dass sich zu vielen Grundsatzfragen 
zwischen den Mitgliedstaaten ein Konsens gebildet hat. 
Die Wirtschafts- und Währungsunion bekommt Konturen. 
In wesentlichen Teilen sind unser Bemühen um eine stabile Währungsordnung in 
Europa und unsere Grundvorstellungen über eine funktionsfähige Wirtschafts
und Währungsunion berücksichtigt. 

Dies gilt insbesandere hinsichtlich der Unabhängigkeit der Europäischen Zentrai
bank und der Priorität für die Geldwertstabilität sowie weitgehender Konvergenz. 

Zu den effenen Fragen, auf deren Lösung die Arbeit jetzt konzentriert werden 
muss, gehören insbesandere die felgenden: 
Es geht um das Bemühen aller Mitgliedstaaten, rechtzeitig die erforderlichen 
Konvergenzvoraussetzungen für ihre Teilnahme an der Endstufe zu schaffen. 

Ausserst wichtig ist die Vermeidung von geldpolitischen Grauzonen in der 
Uebergangsphase. 
Die Geldpolitik muss in der zweiten Stufe ausschliesslich in nationaler Verantwor
tung bleiben. 

Wir begrüssen die von allen Mitgliedstaaten für den Uebergang in die Endstufe 
vereinbarten drei Prinzipien. 
- kein Vetorecht 
- kein Zwang zur Teilnahme an der Endstufe und 
- kein Ausschluss bei Erfüllung der Konvergenzvoraussetzungen. 

Sie müssen jetzt in praktikable und akzeptable Vertragstexte umgesetzt werden. 
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Die Mitgliedstaaten müssen sich mit der Ratifikation der Vertragsänderungen zur 
stufenweisen Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion verpflichten. 
Es dürten keine Zweifel aufkommen, dass der Prozess der Union bis zur 
Endstufe fortgeführt wird. 

Der gemeinschaftliche Zusammanhalt muss auch im Falie ven Uebergangsrege
lungen für einzelne Mitgliedstaaten gewahrt bleiben. Unterschiedliche Geschwin
digkeiten in der Anpassung der Geld- und Wirtschaftspolitik können und müssen 
wir akzeptieren. 
Einer Reise mit unbekanntem Ziel werden wir uns allerdings nicht anschliessen. 

Und nicht zuletzt möchte ich mit aller Deutlichkeit sagen: es dart keinen neuen 
lndustriedirigismus geben. 
Denn Industriepolitik läuft immer auf Subventionierung, Abschottung der Märkte 
oder die staatliche Duldung privater Kartalle oder strategischer Allianzen hinaus. 
Leidtragende einer solchen Politik sind die Verbraucher, die Wirtschaft insgesamt, 
die die Subventionen aufbringen muss, und ver allem die mittelständischen 
Betriebe, die diskriminiert werden. 

lnvestitionslenkende Industriepolitik ist ein Weg in die Sackgasse, eine Politik zur 
Fehlleitung ven Rassoureen und eine gigantische Verschleuderung ven Steuer
geldern. 
Es dart nicht sein, dass Bürokraten nach Art sozialistischer Planungskommissio
nen die wirtschaftlichen Prioritäten setzen. lnvestitionslenkende Industriepolitik ist 
ein Pfahl im Fleische marktwirtschaftlicher Ordnungssysteme. 

Bei aller Konsequenz in der Sache verwechseln wir nicht unsere Wünsche und 
Prioritäten mit dem Nachbaren. 
Die wirtschaftliche und währungspolitische Einheit Europas kann nur wachsen, 
nicht verordnet werden. 
Neue Chancen und Möglichkeiten für die einen kann es nicht auf Kosten der 
Risiken und Nachteile der anderen geben. 

Eine europäische Stabilitätsgemeinschaft ist nur erreichbar, wenn die Interessen 
aller Partner - auch der kleinen - angemessen Berücksichtigung finden. 

Mein dritter europäischer Schwerpunkt ist die Stärkung der demokratischen 
Legitimität der Gemeinschaft. 

Wir sind bereit, der Europäischen Gemeinschaft mehr Rechte und Kompetenzen 
zu übertra~en, auch wenn dies mit einer spürbaren Einschränkung der nationa
len Souveränität und pariamentarischer Kontralie dart jedoch niht zu einer 
weiteren Vergrösserung des ohnehin bestehenden Demokratiedefizits der 
Gemeinschaft führen. 
lm Gegenteil. 
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Das Europäische Parlament muss endlich in die Lage versetzt werden, in 
entscheidenem Umfang an der europäischen Gesetzgebung mitzuwirken und die 
parlamentarischen Aufgaben warhzunehmen, wie sie in den nationalen Parlamen
ten üblich ~ind. 

Eine gleichberechtigte Mitentscheidung des Europäischen Pariamants in der 
Gesetzgebung, die Zustimmung des Pariamants zur Ernennung des Präsidenten 
der Kommission und ihrer Mitglieder sowie zu wichtigen internationalen Verträgen 
sind aus unserer Sicht geeignete Schritte, die demokratische Legitimität der 
Gemeinschaft zu untermauern. 
Darüber hinaus würden wir die Einräumung eines eigenen lnitiativrechtes des 
Europäischen Pariamens in dem Fall begrüssen, dass die Kommission trotz 
Aufforderung durch das Parlament nicht initiativ wird. 

Der Europäische Rat in Maastricht muss aber auch dem Ziel einer föderalen 
Ausrichtung der Europäischen Union näher kommen. 
Sie sollte Strukturen aufweisen, die sich an einem bundesstaatlichen Aufbau 
orientieren, wie er sich in Deutschland bewährt hat. 
Das Subsidiaritätsprinzip ist in den Verträgen zur Politischen Union justitiabel zu 
verankern. 
Die Länder und Regionen müssen eigenständige politische Gestaltungsmöglich
keiten behalten. 
Die F.D.P unterstützt in diesem Sinne den Vorschlag zur Schaffung eines 
Regionalausschusses, der bereits in den Vertragsentwurg aufgenommen worden 
i st. 

Die Europäische Akte war vor fünf Jahren ein Ausdruck des wiedererwachten 
politischen Willens der Gemeinschaft, der wirtschaftlichen Zersplitterung Einhalt 
zu gbieteQ und die wirtschaftlichen Ziele der Römischen Verträge endlich 
innerhalb eines vargagebenen Zeitrahmens zu verwirklichen. 
Jetzt eröffnen sich mit dem Gipfel von Maastrich neue Horizonte für die europäi
sche lntegration. 
Unsere Erwartungen - insbesandere angesichts der schnellen Veränderungen 
und drängenden Probleme in Mittel - und Osteuropa sowie in der Union 
Souveräner Staaten - sind hoch; vielleicht zu hoch angesichts der vielfältigen 
lnteressen, die berücksichtigt werden müssen. 
Bei realistischer Einschätzung der Möglichkeiten wird sich nicht alles verwirkU
chen lassen, was wir für wünschenswert halten. 
Aber zumindest die Grundstrukturen für ein demokratisches und politisch 
geeintes Europa müssen jetzt aufgezeigt und geschaften werden. 
Ansonsten laufen wir Gefahr, die vielleicht einmalige Chance für eine neue 
friedliche, zum wechselseitigen Varteil gereichende Architektur Europas zu 
verpassen. 
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Toespraak David Luteijn WO-Fractievoorzitter Eerste Kamer 

Europa - van ideaal naar realiteit 

Binnen de WD is Europa op vele plaatsen onderwerp van discussie. In onge
broken lijnen zijn de liberale uitgangspunten o.l.v. Hans Nerd nog een voortreffe
lijk aangegeven. In 1992 wijden we aan Europa een themacongres. En ook 
binnen de kamerfracties komt Europa indringend aan de orde; recente bijdragen 
van Frits Bolkestein getuigen daarvan. En waar nodig wordt de discussie 
gestimuleerd door onze actieve leden van het Europarlement. 
In het kader van deze middag wil ik daarom geen herhaling van zetten plegen 
en vooral trachten een enkele eigen overweging aan de discussie toe te voegen. 

Wat de toekomst van Europa betreft, zijn we het meer met elkaar eens naarma
te het abstractie-niveau van de discussie hoger is. 
De totstandkoming van de Europese integratie vindt plaats binnen het span
ningsveld tussen de voortstuwende kracht van de idealist met de blik op de 
federale oneindigheid gericht en de remmende en bijsturende manoeuvres van 
de realist, die de harde nationale grond onder zijn voeten wil houden. Waar
schijnlijk hebben we alleen een mengsel van dat idealisme, realisme en nationa
lisme in on.s. 

Waar het mij vandaag om gaat is de vraag hoe we, te midden van de heftige 
bewegingen die binnen en buiten Europa plaatsvinden, in de praktijk van de 
negentiger jaren gestalte kunnen geven aan een voortgaan Europees integratie
proces. 
Daarbij bedenken dat Europese eenwording nooit een doel op zich kan zijn, 
maar een middel om een betere wereld voor deze en volgende generaties te 
creëren (veiligheid, welvaart en welzijn). 

Belangrijk is ook dat Europese integratie niet het vrij exclusieve speelveld van 
Eurocraten wordt/blijft, maar dat het tot het aandachtsveld en de belevingswereld 
van de gewone burger gaat behoren. 
Gebeurt dat niet dan moeten we snel op de rem trappen. Immers, de enig 
levensvatbare Europese integratie is die welke gedragen wordt door haar 
burgers. 
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Op dit moment gaat alle aandacht uit naar de besluitvorming rondom EMU en 
EPU met het oog op de Euro-top in Maastricht. Soms krijg je daarbij de indruk 
dat het er in december op of onder is voor Europa. Ik vind dat we met een 
dergelijke beeldvorming moeten oppassen. De Europese eenwording is een 
lange termijn proces, waarbinnen we met ultimatieve deadlines voorzichtig 
moeten zijn. 

De grote vruchten die het Europese integratieproces voor de deelnemende 
landen tot nu toe heeft afgeworpen (barrière tegen terugkeer dictaturen en 
verstoring vrede en economische voorspoed) maakt een weg terug, voor geen 
enkel land mogelijk. Het gaat vooral om het tempo waarin het proces van 
integratie voortgaat. 

Natuurlijk is het van groot belang dat, in aansluiting op de voltooiing van de 
interne markt per 1-1-93 (waar overigens nog het nodige werk voor verricht 
moet worden) de Ec. en Mon. Unie zo snel mogelijk tot stand komt. 
Inclusief een Centrale bank en een Europese munt {ook van onschatbare 
waarde om Europa meer zichtbaar voor de burger te maken)./ Belangrijk 
discussiepunt blijft de vraag hoe communautair het sociaal beleid opgezet dient 
te worden. 
Voorts ligt er vooral de vraag welke stappen op het gebied van de invulling van 
verdere publieke samenwerking gezet kunnen en moeten worden. 
Een wat negatieve benadering leidt tot een minimum pakket om in elk geval het 
proces van economische eenwording niet onnodig af te remmen. Een positieve 
benadering betekent feitelijk het echt ontwikkelen van een nieuwe Europese 
soevereiniteit, naast de bestaande soevereiniteit der lidstaten. 

Wie overigens in de historie teruggaat kan niet anders dan concluderen dat de 
Europese Gemeenschap primair uit politieke overwegingen geboren is. Reeds in 
het verdrag van de EGKS in 1951 kwam dit tot uitdrukking, met name gericht 
op het inkapselen van een nieuw Duitsland in een democratische Europese 
orde, Kater is dat politieke component vele malen bevestigd, zoals bij toetreding 
van Griekenland, Spanje en Portugal recent in 1986 in de Europese akte. 
Ik zou dan ook onderscheid willen maken tussen: 
die elementen van politieke samenwerking die zich richten op het democratische 
gehalte van de gemeenschap (versterking rol Europees Parlement, helder 
gedefinieerde uitvoerende macht en een passend machtsevenwicht) toen dat wel 
betrekking hebben op de economische integratie (handelspolitiek, landbouwbe
leid) en die zaken die nu vooral in het kader EPU discussie de aandacht 
hebben nl. gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. 
Over het eerste onderdeel kan en mag geen onduidelijkheid bestaan. Het 
versterken van het democratisch gehalte is van zeer wezenlijke betekenis. Ik vind 
dat voortgang op dit gebied (hoe klein ook) in Maastricht prioriteit dient te 
hebben ten opzichte van voortgang op het gebied van gezamenlijk buitenlands
of defensiebeleid. 
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Laten we op dit laatste terrein ervoor waken geen onrijpe vruchten te plukken; 
die bewaren slecht en beïnvloeden tevens de kwaliteit van de reeds geplukte 
vruchten in de EG-mand negatief. 

De vraag is immers of de huidige discussie rondom de EPU niet mede afgezet 
moet worden tegenover enkel actuele ontwikkelingen waarmee de vormgeving 
van Europa te maken krijgt. 
n.l.: wat doen we met de vele aanvragen tot toetreding die er liggen of eraan 

komen? 

welke consequenties heeft de uitbreiding met vele nieuwe lidstaten voor 
de voortgang van de integratie als zodanig? 

Kortom moeten we kiezen voor verbreden of verdiepen van de samenwerking 
de EG, of ontkomen we niet aan een Europa van meerdere snelheden? 
Uitbreiding van de EG met EVA landen en landen uit Midden en Oost-Europa, 
waardoor het aantal lidstaten de 20 kan overschrijven, betekent zonder meer dat 
het proces van economische, monetaire en politieke eenwording, zonder nadere 
maatregelen, voor langere tijd wordt bevroren dan wel ernstig vertraagd. 
Daarvoor zal immers de afstand tussen kopgroep en staartgroep binnen die 
vergrote EG te zeer toenemen. De vraag kan zelfs gesteld worden of zo'n 
vergrote EG als economische en politieke samenwerkingsorgaan wel echt kan 
functioneren in het belang van de ingezetenen. 
Ik heb daar twijfels over. 
Er dreigt dan immers de paradoxale situatie dat de unieke en hechte economi
sche integratie in de EG verloren gaat door een massale uitbreiding met landen, 
die juist vanwege dat unieke karakter en succes van de Gemeenschap wilden 
toetreden. 

Moet je de nieuwkomers dan maar de deur weigeren? 
Of moet er misschien een selectie plaatsvinden? 
Scandinavië, Zwitserland en Oostenrijk wel, anderen nietll 
Met andere woorden moeten we een grondbeginsel van de Gemeenschap, n.l. 
dat zij openstaat voor democratische landen, die de gemeenschapsregels willen 
en kunnen aanvaarden, ter zijde schuiven? Ik vind dat dit niet kan en niet mag. 
De overwegingen van voornamelijk politieke aard die destijds bij onder meer 
Griekenlands toetreding golden, zijn eveneens op vele Oost-Europese landen 
van toepassing. 
Wij kunnen en mogen de voordeur van ons Europahuis niet gesloten houden. In 
de nieuwe orde op het Europees continent kan na de afbraak van het ijzeren 
gordijn vanuit het Oosten, vanuit het Westen geen nieuw gordijn worden 
opgehangen aan de grenzen van Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije en Slovenië. 
Integendeel, we zullen feitelijk juist actiever naar het Oosten moeten opereren. 
De echte bedreiging voor vrede en stabiliteit in Europa komt immers meer dan 
ooit vanuit de onthechte tweede wereld. En dat wordt onderschat. 
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Meer nog dan het verbrokkeld optreden van de EG tijdens de Golfcrisis en de 
crisis in Joegoslavië, geeft mij de besluiteloosheid, en wel haast apathie waar
mee de EG zich opstelt tegenover de financiële economische en sociale 
rampspoed in Oost Europa en de Sovjet Unie, grote zorg. 
Maand na maand gaat verloren en komt het gevaar van nieuwe reactionaire 
omwentelingen naderbij. Vooral ook binnen het gebied van de Sovjet Unie. 
Het proces van omschakeling naar een meer markt-georiënteerd, democratische 
samenleving kan alleen slagen indien de afhankelijkheid van het (moskou) 
centralisme ongedaan wordt gemaakt (vooral binnen de S.U.) 
Het is van groot belang dat de man in de straat weer snel enig perspectief ziet, 
doordat vooral de voorziening van eerste levensbehoeften en de meest noodza
kelijke gebruiksgoederen verbetering ondergaat. Daarvoor is hulp vanuit het 
Westen onmisbaar. Als noodhulp en vooral zo snel mogelijk in de vorm van 
ondersteuning bij het verbeteren van produktieprocessen, van infrastructuur en 
logistiek en het opzetten van afzetsystemen en markten. 
Cruciaal is dat alle hulp en aandacht zich niet naar de oude centrale organen 
der U.S.S.R. richt, maar juist naar de republieken en provincies daarbinnen (met 
name voor Russische federaties) en grote steden en dat vooral het West
Europese bedrijfsleven via bijvoorbeeld garantiekredieten in staat wordt gesteld 
concreet aan de slag te gaan. 
Het nu nog voortdurende proces van des-integratie en terugloop van de levens
standaard kan alleen gestopt en omgebogen worden, als we vanuit met name 
West-Europa werkelijk in de toekomst van Oost-Europa en de S.U. gaan investe
ren. Dat is ook een zaak van welbegrepen eigenbelang. 

Terug naar de Europese integratie zelve. 
Geen gesloten voordeur voor toetredende landen dus. Ook niet voor Oost
Europese. Weliswaar zou voorshands een associatie-verdrag vanuit de economi
sche verhoudingen te verkiezen zijn; ik denk dat vanuit politieke overwegingen, 
gezien veiligheid en stabiliteit, de meeste landen in Oost-Europa de voorkeur 
zullen geven aan toetreding op zo kort mogelijke termijn. 
Overigens zouden wij ons in een overgangsfase wel een vorm van 8-lidmaat
schap kunnen voorstellen, zoals Andriessen heeft aangegeven. Moeten we dan 
de invoering van de EMU vertragen of uitstellen ? 
Zeer zeker Niet. 
Integendeel. Als we de bewegingen binnen de wereldeconomie goed tot ons 
laten dooralringen ten minste. 
Met name het tempo waarin Japan zijn plaats binnen de wereldeconomie blijft 
versterken is onrustbarend en vraagt om tegenkracht. Immers op vele terreinen 
van economische bedrijvigheid dreigen we steeds meer in de verdediging te 
geraken als West-Europa (en V.S.) 
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En Japan is zeker niet van plan gas terug te nemen, zoals uit de recente 
gegeven impuls aan de economische groei via discontoverlaging blijkt. 
Naast Japan blijven ook de economieen van vele andere landen in het Verre 
Oosten fors groeien; Korea, Taiwan, Maleisië, Thailand, Indonesië en op enige 
afstand Indië en China. 
Wil niet feitelijk gerealiseerd worden wat mensen in het Verre Oosten veelal 
denken, namelijk dat zij in het centrum van de wereld leven en Europa aan de 
periferie ligt, dan zullen we onze krachten in Europa sterker moeten bundelen. 
Door het creëren van een grote thuismarkt en een gezamenlijke economische en 
monetaire politiek. 
Omschakeling vanuit de verdediging (bescherming eigen markten) naar de 
aanval (veroveren van markten en posities in onder meer het Verre Oosten) via 
een gezamenlijk Europees optreden. 
Al met al eerder noodzaak om economische en financiële integratie te versnellen 
binnen Europa. 
Uit voorgaande volgt feitelijk onvermijdelijk dat de ontwikkeling van Europa alleen 
via tenminste twee sporen voortgezet kan worden. 
Enerzijds een beweging gericht op toetreding van zoveel mogelijk daarvoor in 
aanmerking komende Europese landen en anderzijds een versnelling van met 
name de economische en monetaire integratie. 
Mij komt dan het beeld voor ogen van een Europese samenwerkings structuur 
waarbij voor alle lidstaten (ook de nieuwe) een basisverdrag geldt, waarin de 
hoofdlijnen en grondbeginselen wordt vastgesteld. 
Het gaat daarbij om de democratische basisstruktuur met een verantwoord 
evenwicht tussen de echte Europese organen (E.P. en Commissie) en de Raden 
der Ministers als orgaan van samenwerking der lidstaten. Uitbreiding van de 
bevoegdheden van het E.P. en besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid 
binnen de Raad van Ministers zijn daarbij onmisbare elementen: 

vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid; 
gezamenlijk beleid op die gebieden waar de belangen voor alle lidstaten 
groot zijn of waar sprake is van grensoverschrijdende belangen (milieube
leid; energiebeleid, verkeer en vervoer; infrastructuur, voorziening eerste 
levensbehoeften, criminaliteitsbestrijding). 

Vanuit zo'n basisstruktuur zouden dan die landen die daartoe in staat zijn hun 
economie volgens het EMU-concept verder dienen te integreren, om daarmee 
ook als katalysator van de ontwikkeling binnen de gemeenschap als geheel te 
fungeren. Twee snelheden/niveaus op economisch en monetair terrein dus. 
Of ook op terrein Politieke samenwerking met meer snelheden gewerkt kan 
worden, betwijfel ik ten zeerste. 
Hier zou voorshands het doortrekken van enkele bestaande verbanden wel een 
verstandiger kunnen zijn. 
Ook voor de landen uit Oost-Europa, die uit overweging van veiligheid en 
stabiliteit onder de EG-paraplu komen schuilen is mijns inziens het centraal 
blijven stellen van de Navo als vrede en veiligheid bevorderende organisatie 
verreweg het beste. 
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Natuurlijk zal onze eigen verantwoordelijkheid voor het bewaken van de vrede en 
veiligheid binnen Europa toenemen ten opzichte van de V.S. 
Maar ik denk dat dit wel moet blijven plaatsvinden binnen de huidige Navo
structuur met een open en directe relatie tussen de V.S., Canada en de 
Europese leden. 
Europese blokvorming binnen Navo-verband leidt onherroepelijk vroeg of laat tot 
een spanningsveld binnen de Navo met het risico dat de V.S. zich terugtrekt. 
En dat komt me zeer ongewenst voor in een tijd waarin vrede en veiligheid nog 
bij lange na niet verzekerd zin op ons continent. (bovendien in de dagelijkse 
besluitvorming gaan we toch ook uit van continuering der Amerikaanse veilig
heidsparapJu. Anders zouden immers de forse bezuinigingen op ons defensieap
paraat toch onverantwoord zijn). 

Al met al moeten we ons bij de discussie rondom de EPU eerder afvragen hoe 
we ons een sterk uitgebreide EG voorstellen, dan te trachten het beeld van een 
echt Europees buitenlands en veiligheidsbeleid versneld naderbij te halen. 
Met andere woorden indien in de komende tijd met de EMU meer progressie 
wordt gemaakt dan met de EPU, is dat minder negatief dan in sommige 
(regerings-)kringen wel wordt gesuggereerd. 
En binnen de EPU-discussie lijkt me een versterking van het democratisch 
gehalte van de Gemeenschap verre de voorrang te hebben boven de ontwikke
ling van een eigen Europese buitenlandse en vooral veiligheidspolitiek. 

Dames en Heren. 
Over het Europese integratieproces worden dagelijks vele mooie en soms 
behartigenswaardige woorden gezegd. 
Zoals gezegd zijn we het meer met elkaar eens naarmate het abstractieniveau 
van de discussie hoger is. 
De echte voortgang moet evenwel op de werkvloer plaatsvinden; daar waar de 
ideaalbeelden in praktisch beleid moeten worden omgezet. Mij dunkt dat hier 
juist voor een liberale partij als de WO een belangrijke taak ligt. 
Immers liberalen hebben steeds in de voorhoede gelopen bij het ontwikkelen 
van de Europese gedachte, zowel waar het ging om idealistische visie als om 
pragmatische invulling./ 
Onze inbreng, op basis van open discussie tot stand gekomen, kan niet gemist 
worden bij het binnenloodsen van een geïntegreerd Europa in de volgende 
eeuw. 
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Hartelijk dank voor deze kijk op europa waarbij de goede verstaander in ieder 
geval nuances heeft kunnen waarnemen ik ontsla mij van de taak om beide 
speeches samen te vatten hoewel het geloof ik wel in handleidingsboeken staan 
als je een vergadering voorzit maar dat doen we niet want we hebben nog een 
uur over 1 uur voor u voor de zaal er zijn twee microfoons in de zaal en u 
wordt verzocht voor de bandopname want volgens mij wordt die wel gemaakt 
uw naam wel te noemen want dan kunnen we het ook terugvinden. De laatste 
vergadering was dat wel eens wat moeilijk dan kreeg je de indruk dat dat een 
groot markt gebeuren was dus om het duidelijk geprolongeerd te weten wie wat 
zegt graag uw naam u kunt uw vraag in het naderlands stellen als u direct naar 
graaf Lambsdorff gaat gaarne ofwel in het Duits of in het Engels. Graaf Lambsd
orff zal in het Engels antwoorden om het die mensen die het duits wat minder 
beheersen wat makkelijker te maken. Wie mag ik het openingsschot geven. 

De heer Vrijland bij ons niet onbekend op een thuisbasis werkende uit het Gooi. 
U hebt het woord voor de eerste vraag. 
Zum erst machte ich de herr Lambsdorff einige tragen stellen. Sie haben eine 
bemerkung gemacht über die sprache nach hier haben sie gesagt das eigentlich 
Holland maar ein kleines land ist sie haben das hofflich gesagt. Aber in fruhere 
zeiten als lhrer familie aus Kurland kam ja so ist das doch da werden dan 
Niederlandisch gesproehen auch in Lubeek und in Reva und in Riga also die 
Niederlanden waren fruher ein grossas land und ich habe und ich bin sehr 
gafreut dass wir hir auch interesse haben in diesar region. Das ist der erste 
bemerkung. Sie haben nach her haben sie verschiedende bernerkungen auf wirt
schaftliche Gebiet gemacht aber sind das zwei sehr wichtige sachen die jaden 
tag in die Zeitung steht und who wir heute nichts davon gehört haben das erste 
ist und ich musz das sagen jeder ist sehr froh das das so geht wie jetzt 
manchmal denkt man das die Margaret Thatcher zu fiel bremt ich klaube das sie 
nicht zu fiel bremst das sie es geraden gut doet Es ist ein wichtige sache und 
sie sache von die kultur der werd uberhaupt nicht von geredet ich sage zu erst 
must die sache von der kultur geregeld werden und nach her erst die Wart
schaft. Eine von die wichtige sache ist die sache von die energiepolitiek. Sie 
ware wartschaft minister sie wissen alles davon. Sie wissen auch das in 50 
jahren gein oil und gein gas mehr gibt ungefehr das ist eine wichtige sache urn 
when jetzt al diese andere Länden zu Europa komen und das gibt nur kohl 
dann werd das eine schwierige sache maar die leuten braugen auch mehr Köln 
oil und zo weiter. Sie denken nur an Roemeniën. 
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Dank u wel meneer Vrijland. U hebt nu drie velden bediend u hebt namelijk 
gesproken over wirtschaftkultur und energie en ik denk dat u wat over moet 
laten voor andere want anders komen wij bij de beantwoording er niet meer uit. 

ich pleidiere nein das ist eine discussie, ik heb wat steun uit de zaal denk ik 
(applaus) ja richting ich glaube meistens ist das zo das wehn gedebatierd werd 
nur etwas gesact werd und hinter der tisch werd alles gesagt. lch möchte noch 
diese frage beehren. lch pleidiere fur energieentsparung sehr kraftich. 

Dank u wel. lch wilde gerne im Deutsch ein antword geben, nicht in Englisch. 
Dit speciale verzoek zullen we inwilligen Meneer Vrijland op de afspraak dat we 
het daarbij, houden. 

Wehn it is up to the chairman ob ich Deutsch oder English sprechen söllte, 
denn Deutsch. lch kan mich nicht herinneren war das ich sprache erwent haben 
gegen ihre historische daadstellung habe ich überhaupt nichts an zu wenden. 
lch glaube nicht das ich ven sprache gesproehen haben. Zweitens ich bin ganz 
entschieden als sie wehn ich aus ihre ausfuhrung ernehmen söll das sie das 
thema kultur europees ordnen europees richtlijnen und europees Brusler 
Bureaucratie unterwerfen wollen. (applaus)· Es ist absolut notwendig in binnen
markt über wirtschaft zu sprechen und ja in einer grosse markt zu verschaffen 
daruber sind wir toch alle einledig daruber haben wir keine streit aber ich leghe 
grosse werht darauf dar kohmt man of sprache Der sprache kultur volks ..... 
lander nicht eine europeische identiteit im diesem bereich geopfert werden 
(applaus) Sie bleiben Niederlander und die Spanjaar bleiben ja warscheinlich 
gerade mal Spanjaard sondern auch Basken und was weis ich noch und bei 
uns bleiben Beieren /Schlesswich Hollstein 

Was energiepolitiek anlangt ich bin vollig einig mit ihn das einer eins der grossar 
devisite darurn ist die vertrage die Tatsache ist das wehn mit ausnahme des 
kohlen und uber energiepolitiek nichts gesagt hat energiepolitische probleem die 
erste energiecrisis das herinnert ven uns das war in 72/73 und deswege ist es 
uns ja auch in ministerreden darmal in zeit uns endlich zwer gefahlen insache 
energiepolitiek meinsame politiek te fomuiaren das ist dan mein uberzeugung 
notwendich aber mit ihre scheidungsmachanisme fur vele frage in europeische 
reden verbesern dan sind wir sicherlig auch in der Lage dies zu toen althans 
mit energiGpolitiek zu bescheffen. lhrem letsta sache soli zijn for energieentspa
rung wir wolten dem dan woll wieder sprechen aber wir wolten auch gleich 
uberhaupt mit den probleem gelost sein So leight kan men glaube ich nicht 
machen. 
(applaus) danke schön . 
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Simonis Kamercentrale Amsterdam. In 1953 werd de europese defensiege
meenschap door de Fransen verworpen en een aantal jaren later kan president 
de Gaulle aan de macht en die ontwikkelde zijn theorie van het europa der 
vaderlanden anders nooit zou weten want we hebben het toen binnen de 
europeescha regering heel wat keren over gesproken Wat we nu zien dat is dat 
we naar een europese politiek unie toegroeien en een europese monitaire unie 
zonder dat het gepaard gaat met de wezenlijke uitbreiding van de bevoegdhe
den van het europesche parlement en de europeescha commissie met andere 
woorden langs een achterdeur komt het europa der vaderlanden van de Gaulle 
toch binnen en ik denk dat voor ons vooral als liberale het ontbreken van een 
breed opgezette democratische controle op de vertegenwoordigende lichamen in 
europa een ernstige zonde zou zijn en wij moeten ons eens met kracht inzetten 
voor een zo snel mogelijk democratiseren van dat europa en of we daarbij nu 
technisch misschien wat minder snel gaan dan in dit geval zou gebeuren een 
democratische controle moet voor ons primair zijn. Dank u. 

Heer ? Ik denk dat ik het met de heer Simones volstrekt eens ben en ik heb in 
mijn verhaal ook wat proberen duidelijk te maken dat als je praat over de 
politieke samenwerking ik inderdaad een dikke streep eronder zet dat het 
democratische controle en ook het opzetten van de europeescha organen dat 
eigenlijk verreweg prioriteit moet hebben en dat wij dus toch zeggen te 
moeten oppassen om op bepaalde gebieden niet zo snel te lopen dat daar er 
is toch al een gat dat daar een groter gat zou gaan ontstaan en dan trap ik 
dus liever wat op de rem ten aanzien van een aantal andere aspecten waarvan 
ik wel vind' dat ze op termijn nodig zijn ten aanzien van het politieke beleid ook 
naar het buitenland en defensie toe als we maar eerst inderdaad die democrati
sche grip beter op het geheel hebben want dat blijft natuurlijk toch een centraal 
punt in de hele ontwikkeling van europa omdat je dat vroeg of laat voor de 
voeten geworpen krijgt als je dat niet goed regelt en we moeten gewoon eerlijk 
zeggen dat onze europarlementariers waarschuwen ons er dan ook telkenmale 
voor dat we dat nog niet goed geregeld hebben. 

Voldoende meneer Simonis. De volgende 

Kok is mijn naam. lch habe ein frage fur heer Graf Lambsdorff. Habe ich gut 
gehort und verstande das der SDP und vieleicht auch der Bundes Republiek 
Dutschland meinen das der euopesche gameinschatten ein Bundesstaatliche 
orienterung haben mussen. 

Ja sie haben richtig gehort uns richtig verstanden. (applaus) 

Voorzitter mag ik de heer Lutein als u mij toestaat, ja hoor, dan vragen om daar 
commentaar op te leveren in hoeverre hij de positie misschien van de WD in 
dat licht kan schilderen. 

Lutein. Dat kan ik heel simpel op zijn ik kan daar de positie van de WD niet in 
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schilderen want ik heb hier niet een verhaal gehouden wat exact dat heb ik u 
aangegeven wat aangeeft wat de positie van de WD is ik denk dat u dan 
uitstekend op een gegeven moment naar iemand als de heer Nord zou kunnen 
kijken en u kunt overigens exact de terugvinden in onze geschriften. Ik wil er 
wel dit van zeggen er worden natuurlijk vele vergelijkingen gemaakt met de 
structuren in West Duitsland er worden ook vergelijkingen gemaakt met de 
structuren in de Verenigde Staten en ik ken nog wel een paar structuren als ik 
bijvoorbeeld naar onze zuiderburen kijk ik denk dat het niet helemaal verstandig 
is te denken dat we ergens een sjabloon hebben liggen waarop wij onze 
samenwerking gestalten kunnen geven ik denk dat wij ergens in een 
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waarbij ik niet onmiddellijk zeg dat datgene wat in Duitsland 
is voor mij het zalig makende is noch in de Verenigde Staten 
noch in België noch bij ons maar dat zal er ergens tussenin 
zitten. Waar we tenslotte wel aan moeten denken is dat wij ons 
moeten realiseren dat een europa van 20 lidstaten en daar 
praten we straks over als we het ermee eens zijn dat degene 
die aan de poort kloppen bij ons willen komen dan zullen 
geweldig moeten oppassen om teveel dingen centraal te willen 
regelen wil je wat dat betreft als die burger van dat europa 
je nog niet meer een nummer voelen dan we ons nu al in neder
land voelen. 

Voorzitter als u mij toestaat mag ik constateren dat ongebro
ken lijnen dus onverkort blijven gelden voor wat betreft het 
punt Federatie confederatie, u geeft mij het sleutelwoord want 
Hans Nerd vroeg om enige mogelijkheid commentaar te geven en 
ik denk dat wij dat zeker aan hem moeten toestaan. 

Hans Nerd. Meneer de voorzitter ik zou graag drie korte opmer
kingen willen maken de eerste betreft Maastricht. Niemand weet 
nu nog of men daar tot een accoord zal komen en zo ja wat dan 
de inhoud van dat accoord zal zijn maar een ding geloof ik is 
nu al wel zeker dat als er een accoord komt het ver beneden 
datgene zal liggen wat de meeste van ons voor wenselijk en 
noodzakelijk houden. Voor dat men nu daarover in wanhoop van 
wanhoop in tranen uitbarst is het goed om te bedenken dat we 5 
jaar geleden precies hetzelfde hebben beleefd toen hadden we 
de europese akte. Voor die europese akte ook daar was men van 
zeer hoog gespannen verwachtingen vervuld en de inhoud van die 
akte bleef ver beneden datgene wat met name wij liberalen voor 
wenselijk en noodzakelijk hadden gehouden. We hebben toen niet 
gezegd we moeten die europese akte maar verwerpen we hebben 
toen gezegd mensen we dienen ons op te maken voor de volgende 
ronde want die volgende ronde komt en die komt snel omdat 
namelijk de europese akte niet een adequaat antwoord geeft op 
de problemen die er toen waren daaruit niet omdat wij het 
zeggen maar omdat de situatie ertoe zou leiden omdat we over 
een paar jaar alweer in een volgende ronde zitten want we 
zitten nu in de volgende ronde. En het resultaat van deze 
ronde zal waarschijnlijk weer wat zeker beneden de maat blij
ven. Wel nu als dat zo is dan moeten we dus nu al weer begin
nen te denken en over een paar weken is het zover over dat 
deficit wat door een daarop volgende ronde zal moet worden 
opgevuld. Men moet in dit soort van europese situaties moet 
men niet alleen over een besef van continuïteit beschikken 
maar men moet ook proberen een betrekkelijk lange adem te 
handhaven want die heb je wel nodig. Tweede opmerking geldt de 
verbreding en de verhouding tussen verbreding en verdieping 
van de gemeenschap. Om te beginnen wat die verbreding betreft 
is het niet iets geweldigs iets wat we ons vrij kort geleden 
überhaupt niet hadden kunnen voorstellen dat wij hier vergade
ren en dat wij hier op de eerste rij ambassadeurs zien zitten 
van landen uit centraal en oost europa waarmee we nu bezig 
zijn nieuwe en vriendschappelijke banden aan te knopen en met 
sommige waarvan zojuist een accoord is getekend tussen EEG en 



hun landen waarbij zij al het voorportaal van onze gemeenschap 
hebben betreden. Ik vind dat iets wat zo reusachtig is dat het 
toch waard is om hier nog eens even gememoreerd te worden en 
misschien ook nog wel door degene die hier zijn met vreugde 
onderstreept. (applaus). 
Het is duidelijk dat het de roeping van de gemeenschap is dat 
vind u in alle opeenvolgende verdragen preambules enz. terug 
om open 'te staan voor alle europese landen die democratisch 
karakter hebben en die bereid en in staat zijn om onze gemeen
schappelijke regels en discipline te aanvaarden dat is zo. 
Daaruit volgt dus dat we deze landen zullen opnemen. Maar het 
is ook zo dat de reden waarom wij die gemeenschap willen en 
dan zelfs die landen van de EFTA die vroeger nooit wilden en 
die nu een verdrag met ons hebben gesloten van de nieuwe 
economische ruimte waarin zij eigenlijk al bijna alles krijgen 
wat ze ook zouden hebben als ze binnen de EEG waren niettemin 
toch nog die verdere stap willen doen en echt lid worden van 
de EEG omdat ze dan namelijk mee kunnen praten over wat er 
gaat gebeuren terwijl ze er op het ogenblik alleen ondergaan 
als men dan vraagt waarom wil nu eigenlijk iedereen lid worden 
van die gemeenschap dan is dat omdat die gemeenschap een 
succes is geworden en waarom is die gemeenschap een succes 
geworden omdat ze niet is blijven stilstaan bij een systeem 
van vrijblijvende internationale samenwerking waarbij je 
altijd terug valt op de oplossing van diegene die het minste 
wil maar omdat de EEG de inspiratie en de moed heeft gehad om 
eigen instellingen met eigen bevoegdheden op te richten die 
beslissingen konden nemen daar is het succes van de EEG uit te 
verklaren en vanwege dat succes willen andere lid worden en 
het zou toch wel heel dwaas zijn wanneer wij nu terwille van 
die verbreding en het opnemen van nieuwe lidstaten de redenen 
van ons eigen succes zouden moeten afschaffen en zeggen nou 
dan houden we maar op met de integratie en we doen het alle
maal maar weer intergouvernementeel daarmee de redenen opge
vende die tot het succes hebben geleid. Ik geloof dat we daar 
niet alleen ons zelf maar ook de nieuwe lidstaten bepaald geen 
dienst m~e zouden bewijzen. 
Laatste opmerking graag meneer de voorzitter. Er is met name 
in het Verenigd Koninkrijk al enige jaren een soms op een 
soort godsdienst oorlog lijkende twist ontbrand over wat men 
daar noemt het F woord. Federaal. en deze twist lijkt nu ook 
naar ons goede vaderland te zijn overgewaaid. Federaal, confe
deraal, supranationaal, intergouvernementeel men slaat elkaar 
daarmee om de oren en de vraag is moet je nu op dergelijke 
twisten ingaan je positie kiezen en je zwaard trekken voor het 
F woord of het C woord of het S woord of nog een ander woord 
ze zijn niet moeilijk te bedenken als je het echt graag wilt 
of moet je proberen nog even te denken waarom wij eigenlijk 
datgene destijds gewild hebben dat we willen. Dat laatste 
lijkt me beter. En dan constateer ik dit voor de liberale is 
de Overheid er voor de burgers en niet omgekeerd. De verheer
lijking van de nationale staat en de absolute soevereiniteit 
van die staat is geen liberale traditie het is ook geen neder
landse traditie als ik dat mag zeggen in het land van Hugo de 
Groot en van Vollenhave. Onze traditie zowel nationaal als 
liberaal is een rechtsorde te vestigen in het belang van de 
vrijheden en de mogelijkheden van de burgers dat is onze 
traditie. De grootheid van de europese gemeenschap ligt hierin 



dat het principe van rechtsorde boven en buiten het traditio
nele staat nationale gebied voor het eerst in de geschiedenis 
is geprobeerd en gelukt dat is de ik zou bijna zeggen nieuwe 
staatsidee die achter het succes van de gemeenschap schuilt en 
hoe je hem dan juridisch wil definiëren van mij mag u iedere 
formule kiezen die u wilt als de essentie maar behouden blijft 
en dan komt er waarschijnlijk een definitie uit die Frits 
Korthals Altes mij nog voor de vergadering nog even influis
terde toen hij zei denk erom die gemeenschap is sui generus 
het woord dat juristen gebruiken als ze niet meer weten wat er 
aan de hand is (gelach) zoals mijn leermeester prof. Meijers 
ons placht uit te leggen dames en heren F woorden en andere 
woorden speel er mee zoveel als u wilt als we maar niet verge
ten wat de achterliggende realiteit is de realiteit is dat we 
in europa iets gedaan hebben wat geloof ik geen enkele andere 
beschaving in de wereld ooit is gelukt namelijk als een phoe
nix uit de as rijzen en van een beschaving waarvan iedereen 
dat zei die kun je afschrijven die hebben elkaar heeft zich 
zelf in twee grote europese burgeroorlogen vernietigd iets 
nieuws te creëren en voor dat nieuwe was nodig een nieuwe 
soort organisatie die uitgaat boven het pure vrijblijvende 
samenwerking tussen staten maar die geworden is een permanente 
samenwerking tussen volkeren die daartoe instellingen hebben 
geschapen waar ze zelf in vertegenwoordigd zijn. Ik geloof dat 
als we het zo stellen dat we het als liberalen welk woord we 
verder ook willen omhelzen weer eens kunnen worden en gezamen
lijk ervoor kunnen zorgen dat als de Maastricht ronde geen 
totale bevrediging schenkt het niet lang zal duren voordat de 
volgende ronde zal komen die dat wel zal doen. Dank u zeer 
(applaus) 

Hartelijk dank Hans voor deze heldere bijdragen. U vroeg 
daarnet het woord. 

Ja dank u wel mijn naam is Smeele en ik ben lid van de afde
ling Steenbergen In de inleiding werd genoemd en ook overigens 
op de 45ste algemene vergadering en op de 87 ste algemene 
vergadering werd genoemd het democratisch gat in europa maar 
worden de besluiten in de EEG echter niet genomen door minis
ter die voor hun beleid verantwoording verschuldigd zijn aan 
hun eigen nationale parlementen dus dan vraag ik waar is dat 
democratisch te kort en dus ook van wat is dus het nut van 
verdere bevoegdheden aan het europese parlement ten kosten van 
onze eigen Tweede Kamer. Dank u wel. 

Als democratische deficit das gibt er jetz nicht weihl jeden 
minister toch ein nationales parlement woh man das finale 
beslus macht und da fur soln wir nicht mehr kraften und ver
antwortlichkeite geben zu dem europesche parlement als demo
cratische deficit besteht nicht. Jah. 

Oke wellt I disagree completly with what you have said and yes 
I think it was the majeure mistake which Margaret Thatcher 
made in her breads speeche complaiing about the growing bu
reaucracy and power bureaucracy in Brussels was correct, not 
mentioning the democratie meenings parlamentery control of 
this bureaucracy was not correct and that was a mistake and 
that is definit and she hasn't worked the way as we have seen 



just three days ago. I do not believe that ministers in the 
council of ministers somethimes representing the manority gou
vernments can replace demoeratic control or a parlementry 
control which we need in Europe and if we are thinking about a 
Europeen energietax for I will be surprised if the europeen 
electrix will be ready to accept the non observation of one of 
the fundamental principels of a democatic system no taxatien 
without 'representation and I can not look at the counsil of 
ministers as demoeratic representation wi th no excellence to 
repreaent the people of Europe the people of Europe have to 
collect the parlement and this parlement bas tl ton demoera
tic reights and so long as that not happens we have first a 
demoeratic deficit and secend I wander how we are going tl the 
elections of 1994 asking all people tl vote once again for 
European parlement. They will tell us why do you ask us tl 
vote they have nothing tl say. 
That bas to be changed. 

Voorzitter mijn naam is Kruis de heer Luteyn heeft in z~Jn 
inleiding gesproken over uitbreiding van de EEG met nieuwe 
lidstaten. Hij heeft zich daarbij afgevraagd of we dan eventu
eel een keus zouden moeten maken tussen ondermeer toetreding 
van Zweden Zwitserland en Oostenrijk of Polen Tjechoslowakije 
en Hongarije. Ik meen dat hier sprake is van een economische 
of welvaartsafweging en waar gesproken wordt over democrati
sche contrêle binnen de EEG denk ik dat we ook een afweging 
van democratische gehalte moeten maken. In dit kader is de 
vraag wat doen wij als in Oostenrijk en die kans is niet zo 
heel klein aanwezig de daar zich nog liberalende partij noe
mende beweging in de regering zou komen en hoe lang kunnen wij 
het ons nog veroorloven om die partij lid te laten zijn van 
onzeeuropeseliberale beweging. (applaus). 

Meneer de voorzitter mag ik, zal ik het, mag ik wat toevoegen 
daaraan. Mag dat. Een toevoeging. 

Mijn naam is Jan Staal uit 's-Gravenzande. Ik wilde een toe
voeging geven aan meneer Lambsdorff ik doe het in het nader
lands dus als u het wilt vertalen. Waarbij steunt de FDP nog 
de FPO nog zo sterk. 

Mag ik de vraagstelling uit elkaar trekken want ik denk dat 
het eerste deel van de vraagstelling veel meer ging inhoude
lijk op de inbreng van de heer Luteyn terwijl het andere 
gedeelte van de vraag over een partij gaat die op dit moment 
in Oostenrijk verkeerd. Ik denk dat we het even uit elkaar 
halen we krijgen eerst een antwoord van David Luteyn op het 
eerste deel van de vraag. 

Ja ik heb niet puur naar het economnische alleen gekeken ik 
denk dat het volstrekt terecht is wat de heer Kruis zegt dat 
het dus gaat en dat staat dus ook in feite in de basis teksten 
destijds bij de oprichting dat het gaat niet alleen om het 
economisch kunnen aansluiten bij de EEG maar ook vanuit het 
democratisch gehalte dat is natuurlijk ook de discussie ge
weest destijds bij de toetreding van Griekenland en later bij 
de toetreding van Spanje en Portugal dus dat element moet er 
uitdrukkelijk wel bij gaan wanneer ik dus zeg dat ik vind dat 



je geen onderscheid moet maken dan ga ik ervan uit dat de 
landen in dezelfde evenwichtige situatie zitten en ik denk dat 
we ons ook moeten realiseren dat als je praat over democrati
sche gehalte van lidstaten van de EEG zoals we in de huidige 
situatie zitten dat dat je dan natuurlijk naar toetreders moet 
kijken maar feitelijk laten we maar in alle openheid zeggen 
moet je ook altijd kijken waar je zelf mee bezig bent. Laat ik 
maar heel simpel zeggen wanneer een meneer die maar drie let
ters heeft pen de meerderheid in Frankrijk zou hebben zouden 
wij met een probleem zitten zo simpel is het ik denk dat het 
democratisch gehalte niet alleen geldt voor toetreders maar 
dat geldt in feite ook heel uitdrukkelijk voor de individuele 
lidstaten in europa en nu kom ik toch even op de vorige vraag 
terug daar is het ook een van de kernpunten waarom een 
controle van de europese ontwikkelingen bui ten het europese 
parlement om niet kan dan ga je ook grote risico's lopen juist 
dat· europese parlement is een extra dubbel check zou ik bijna 
willen zeggen tegen een democratisch gehalte van totale euro
pese gemeenschap. 

Komen we nu van het hogere niveau europa op het platvloerse 
niveau terecht van het niveau van andere politieke partijen 
het FPO 'van mijn kant informatie er loopt een procedure over 
de pos i tie in de FPO in de liberale internationale dat is u 
bekend dat is door de partij bekend gemaakt. Besluiten daar
over zijn nog niet genomen doch zullen zeer binnenkort genomen 
worden en het resultaat kan u positief overkomen het kan u 
negatief overkomen daar loopt wat tweede stuk in de vraag en 
dat kwam veel meer vanuit uw kant waarom steunt de FDP de FPO 
I think I should give that question more to you because there 
is more talk between you and the FDP then any other I think at 
the moment so please. 

Well we tried to have a friendly relations and to be on good 
terms was liberal parties in neighbourry countries not only in 
Austria. And of course we know that some of the remarks was 
from time to time are made publicly are not as liberal as we 
would like them to be, we know that there are true 
in the FPO for instanee the not kandidate for the Austria 
president Heide Schmidt we are absolutly convineed we came to 
see to visit are last partyconvention in Remia. We are abso
lutly convineed that she is a true liberal candidate. We try 
to we talk with our college in Austria we try to convince them 
from time to time to change speciale postion and at last to 
change correct special language which we feel are not sovicend 
to live up to the international responsebillity of a liberal
party but we have of course to see that the Austria-party is 
living in a political enviroment which is different let my put 
it this way to be neutral wich is different from a Germane 
politic enviroment and if you are socialist, conservatif or 
the liberalist in Austria you will find unplaissent behaviour 
from time to time with al three party's. I think it would be 
hippoerit to look to Austria only. I am here on a liberal 
partyconvention I don't like the way the liberals campagne in 
Belgium this days. Belgium belongs to Belgiums you can reed 
that in Brussels. We are facing a period of upcoming sinefa
bier and hostillity agains foreners anti semitisme which is 
embarrissing to see the least shocking. It happens not only in 



Germany or Germany should be the last country in which hat 
could happen looking back to our history. Well I not please to 
other countrys as well. I dont use it as a excuse not to 
understood but I think it is time for liberals to stand up and 
tell everybody that is not accepted and can not be accepted. 
(applaus) 

Mevrouw 'Roscam Abbing. Ich möchte ein ganz andere fragen 
stellen herr Graf Lambsdorff namlich uber die verteidigung ich 
meine ich möchte sie fragen wie ihre meinung nach die situati
on in Joegoslavië ein gefahr ist fur mit hinzich zu europa 
ich frage dich weil dieser wochen habe ich ein artikel gelesen 
in der Times wo aus man lesen kann Amerika viel mehr angsten 
hat hinzichlich diese situation in Joegoslavien und wie das 
in der zukumft weiter geht und deshalb möchte ich fragen sind 
sie der meinung nach das es ausbrand oder sind sie auch der 
meinung nach das es sehr gefahrlich kan sein for die zukumft 
europa. Danke schön. 

Meine dame und herrn nach dem 14 und 15 waffensturzten auch 
nicht eingehal te worden i st kann er mi t dem beste wil nicht 
hier leigtvartig der hofnung zum ausfuhr bringen vorbei gehn 
es geht weiter und wer sind gein ende. Erste bemerkung. 
Zweite bemerkung. Ich hab vorhin gesagt 
europese gemeinschaft auf ein solchen conflict nicht angemes
sen reagieren kann. Sie will es nicht das sehen wir aus den 
stellungname im ministerraad sie kann es auch nicht weil es 
kein instrumenten dazu gibt eine entscheidung ein mehrheitsen
scheidung ministerrath erbei zu fuhren. Ein dritte bemerkung. 
Ich finde das auserordlig gefahrlich was ich dar abtzeichnet 
for zwei drei jahren waren wir allen mit den ander uberzeugung 
ein krieg in Europa kan und wert uns eigenlich nicht mehr 
geben Heute sind wir jeden abend in unser wohnzimmer und 
fernsehn und er ist ein krieg und wehn sich das weiter entwie
kal in richtung ich wil geine name nenne auf angrenzende 
landern auf teilen auf republieken der neuen und staten wir 
weisen nicht was Maldavie for hat. Wir weisen was passiert 
wehn Maldavie Roemenie in bewegung zehts 

Dank u wel het laatste deel zal u nog wel terugvinden bij 
di verse inbrengen van de Tweede Kamer de poreusheid van de 
grenzen en het feit dat een soevereine staat ook niet het 
recht mag hebben om minderheden gewoon uit te moorden maar dat 
er dan een internationale verantwoordelijkheid op gaat treden 
hoe die zich verder moet vertalen dat is een kwestie dat 
langzaam maar zeker uit moet groeien maar die discussie zullen 
wij starten vanuit de Tweede Kamer. 

Heer Mulder. Mag ik daarop inhaken of heeft u een ander onder
werp. Dit is een ander onderwerp. Kort ja kort. Op de afgelo
pen partijraad van de VVD is dit onderwerp ook besproken 
erkenning van bepaalde staten en de relatie met minderheden 
binnen die staten daarop heb ik de volgende vraag. Als we het 
hebben over europese integratie dan hebben we het onder andere 
over economische integratie, politieke integratie eventueel 
militaire integratie wat heel belangrijk is sociale integra
tie. Integratie doe je door middel van het opstarten van 



overleggen met verschillende naties en dan kom ik meteen op 
het probleem. Als we naar de kaart van europa kijken kan ik u 
niet vertellen op dit moment vooral als we naar oost europa 
kijken vanwaar welk land ligt de Sovjet Unie is uit elkaar 
gevallen Roemenie is in beweging Joegoslavie dat weten we zelf 
allemaal de Turken in Bulgarije zijn in beweging de Hongaren 
voelen zich redelijk onderdrukt en willen ook weer stukjes 
grondgebied terug Tsjecholowakije daar komt waarschijnlijk een 
referendum, nou Kalieningrat ligt in een geïsoleerd stukje 
Rusland mijn vraag is richting de VVD met name hoe ze met dit 
probleem omgaan. Een voorbeeld als je Servie erkent dan erken 
je dat dat een aparte staat is en dat daar bijvoorbeeld de 
hongaarse minderheid daarbinnen binnen Vorwodina bij Servie 
hoort en onder de grondwet van Servie valt nou zo kan ik nog 
wel veel meer zaken naar voren brengen nogmaals oost europa is 
in beweging als je met een land gaat onderhandelen op welke 
wijze doe je dat dan. 

Heer Luteyn. Ja dat is weer een wat moeizame vraag naar de VVD 
standpunt dat moeten we ons even herinneren dat wij hier a 
titre persenel een aantal opmerkingen maken of ik dat u nou 
heb gedaan of de heer Nord of de heer Blauw want ik denk dat 
als u met name over een partijcongres dit voorjaar praat over 
dit soort zaken tot een partijstandpunt moet kunnen leiden. 
Nou ik wil alleen toch deze opmerking maken een beetje in het 
verlengde van mijn opmerkingen van laten wij oppassen dat we 
niet alleen theoretisch bezig zijn maar ook naar de simpele 
praktijk kijken ik heb er enkele opmerkingen over de Sovjet 
Unie gemaakt ik denk dat je op een bepaald moment de realiteit 
onder ogen moet kunnen en durven zien dat je met een dat je 
nog denkt met een land te maken te hebben wanneer dat land 
niet meer bestaat kijk naar de Sovjet Unie en ik denk dat dat 
uit een zelfde soort realiteit komt dan komt het natuurlijk op 
de timing en het moment aan wanneer je praat over Joegoslavie 
zoals zich dit op dit moment ontwikkeld. En ik denk dat je 
niet op voorhand kunt zeggen dit is het moment of dat is het 
moment ik wil niet verhelen dat ik vind dat wij kijkend naar 
de Sovjet Unie dreigen het moment een wat voorbij te laten 
gaan en dat we daar eerder in feite de realiteit moeten onder
kennen zoals ook op dit moment Busch duidelijk aan het doen is 
want anders krijg je dadelijk andere krachten die denk ik tot 
vervelende zaken kunnen gaan leiden. Dat wil niet zeggen dat 
je dan daarmee maar allerlei ontwikkelingen die zich soms 
binnen landen voordoen want dan is er onmiddellijk iemand die 
morgen naar de Basken in Spanje reist maar dat gaat natuurlijk 
niet op want daar hebben we wel degelijk een land een duide
lijk entiteit waar wij wezenlijk dingen mee kunnen doen en ik 
denk dat je daar een stukje handvat hebt zonder dat je er 
altijd uit kunt komen en dan vind ik dat we vanuit nederland 
vanuit europa maar laten we ons maar tot nederland beperken 
soms misschien ook wat te veel koud watervrees hebben. 

' Ik denk dat dit een erfenis is van het vallen van de muur. 

De heer Mulder. I have a question to Graf Lambsdorff. With the 
coming conference in rnaastricht how essentie! is for him the 
link between europe monitairian union and europeen political
union. Will it be possible to take a decision an the first 



resulting various decision on the second. 

Following what the German government and esspecially 
the german chandler has said there is the link which you have 
mentioned but we in European politic Union and European mono
tairy Union and the problem with such links allways is that it 
can work in different directions. It can work in the direction 
that in bath feels it could be succesfull, it might have been 
succesfull whatever, and of course it could mean that you are 
not succesfull at all because wenn you fail in one field the 
other zero too. I am afraid that the link could lead to com
promises esspecially in the field of the monotairy Union which 
from the point of view of a stable Europe in currency as not 
acceptebal I am a freet that for instens im politicie the 
prepossel wisch the Dutsch presidencie has make gut be accep
tet so vielmacher misstaec 
than we giving the concul of ministers the raet to disseit 
you now what in the instrument of poli tic ie kenn be 
inter ••• So the daneer is not the link of the consequente of a 
link that we wil game to a agrement an the smallest comment 
and that de smallest eneminetair can overloek and for get 
about a asentiel points wisch sold not he overloekt and genn 
not en schut not be vergotten. (applaus) 

Mevrouw Voute. Hella Voute statenlid Noordholland. Ik heb een 
vraag aan de heer Luteyn. Europa de EEG het grote belang 
eigenlijk tot nu toe is onder andere het economisch belang. We 
zien dan ook opkomen in europa de sterke economische regio's 
en nu wou ik zo graag koppelen de vraag van de sterke economi
sche regio's met de discussie in neder land over bestuurlijke 
organisatie wat is uw mening meneer Luteyn. De sterke eco
mische regio zou dat kunnen zijn het landsdeel de provincies 
die fusieren zoals Noordholland het initiatief heeft genomen 
tot een onderzoeken van fusie met Zuidholland en Utrecht is 
dus die randstadprovincie en zo ook de Noorderlijke provincie 
is dat de sterke economische regio of wat we nu ook zien 
opkomen en dat is een zeer sterk en heel interressant element 
dat is :dtet name de ontwikkelingen rondom Rotterdam maar ook 
Amsterdam het ROA het regionaal overleg amsterdam dat binnen
kort het regionaal orgaan Amsterdam wordt of ziet u dus op dat 
niveau de sterke economische regio. 

Voorzitter is met vertalen bezig dus ik zal het maar meteen 
beantwoorden. Dat valt niet mee om dat helemaal te vertalen 
denk ik ik zal kort zijn want we gaan nu wat misschien naar 
binnenlandse verhoudingen alhoewel mevrouw heel terecht na
tuurlijk de vraag stelt want zij legt de link tussen datgene 
waar wij in de binnenlandse verhoudingen en structuren mee 
bezig moeten gaan om ingespeeld te zijn op de europese ontwik
keling overigens een opmerking vooraf. Het is niet zo dat ik 
vind dat de europese integratie en de europese samenwerking 
dat het met name een economisch belang is het is op de eerste 
plaats een politiek belang van vrede en veiligheid en vervol
gens pas van economisch belang die volgorde moeten we goed in 
gaten houden, ik zei ook onder andere, eh dan wat ontwikkelin
gen betreft en de regio vraagstukken ik zal er kort op zijn 
want anders zeg ik al datgene wat ik bij de algemene beschou
wingen in de Eerste Kamer volgende week wou zeggen want ik wou 



het onderwerp daar ook aan de orde stellen, mooi mooi, vandaar 
dat u merkt dat het bij ons leeft. Ik denk punt 1 dat datgene 
wat de nog niet zo lang geleden een maand geleden de afgetre
den voorzitter van de Vereniging van Staten- en 
raadsleden binnen de VVD heeft geschreven dat daar een aantal 
belangrijke elementen in zitten die toch in feite aangeven dat 
we ons in nederland moeten realiseren dat we met onze huidige 
bestuurlijke structuur niet verder kunnen in de ontwikkeling 
binnen europa ik denk dat dat volstrekt duidelijk is. Vervol
gens als u dan zou gaan afzetten regio's wat betreft grote 
blokken grotere provinciale blokken maar u gaat aan de andere 
kant kijken naar de ontwikkeling rondom agglomeraties Amster
dam Rotterdam nou dan zeg ik u simpelweg binnen europa is de 
regio Rotterdam niet groot genoeg is de regio Amsterdam niet 
groot genoeg dus zal je toch weer in de zelfde discussie 
terecht komen daar waar nu de provincies tussen zitten dus ik 
denk dat wat dat betreft niet te veel illusies moeten maken 
dat we toch weer tot kleinere overzichtelijke identiteiten 
kunnen komen ik denk dat als die ontwikkeling zich voortzet je 
inderdaad met een kleiner aantal bestuurlijke eenheden tussen 
het nationale bestuur het gemeentelijke bestuur en het europe
se bestuur in zou moeten zitten en dat je dan weer zou moeten 
oppassen' om te veel onderscheid te maken daar in tussen pro
vinciale en gemeentelijke regio's want dan krijg je misschien 
als je niet oppast straks weer 12 provincies we weten wat er 
met de sterke knooppunten gebeurd is die waren er eerst een 
paar intussen zijn het er zoveel dat ze weer zijn opgeheven. 

Dank u wel. Die kunt u meenemen naar de West Friese autochto
nen. Sowieso. De laatste vraag want we gaan een afronding 
maken zo langzamerhand. 

Her Lambsdorff her sprecht de herr Snelle irgentwo aus die 
Niederlande. Er klingel leuten durfen nur und das eind erlaubt 
zu kortze frage also möchte wir stehle wan bekohmen wir die 
Eque zuhand. Und dabei uberwegend das des President der Deut
sche Rijkebank da nicht zo gluchlich mit wahr mit die einfu
rung davon. Was hat diese stellung fur einflösz uber die 
politice frage in Halb Deutschland. Das war alles. 

Well we have the equa es a Europion curresie in thos count7ys 
how are ready economicly en politicly tho joing europ~on 
monotairy union in the very moment wehn we reeds the so cold 
second fase thirt fase wehn that will be in 1996 or 2000 it is 
diffilgult to say because of one of the pricondition is as you 
no and de Dutsch en Germanie eauverment surtenly egree with 
outsiders es Econmocly en monotaire conversions. We have not 
develept mor conversions in Europe over the last jaers but 
las conventions. When this can be repairt I do not no I hope 
so whe werk for it. Conversion has the be defient bij numbers 
and that is not issie. What procents acceptet is if not what 
ar the sancties agains the country how ar haerting this rules 
what is ~cceptet and intervieu a conversions have we agree up 
that al ready its not that easy. Only one thing I no looking 
to the German budget looking tho the German -German inter
ressies and German inflation we for a Europieen monitaire 
union to day. We have realy have our way up. The Deutsches 
Bundesbank wisch you have manchet agrees with the introduetion 



of Europien 
if this condition ar fullfilt. We have no dissacriment but the 
Bundesbank will ofcause tagether wi th de liberalparty look 
very cervoly to Maastricht we have seth in a motion with we 
have passt first in a ouher parlement than we interjust it tho 
the • We have seth very clearly this ar the conditiens and 
cannot be acceptet if thies we do not find this conditions in 
the resanlts of Maastricht. 

That was very claer and I think it was naissesery and it is 
I will do sameene more next week in the German parlement. 
No one in Germany not even minister and you no by that I name 
bath coalitie partners shall go to Maastricht I think that we 
are going to accept any compromis even if it is 
because we feel that you can not do more sociale things. 

(applaus). 

En daarmee komen we aan het einde van deze eerste openbare 
discussie in de VVD over europa en de toekomst nadat wij in 
het jaar 1989 een vrij diepgaande discussie hebben gehad voor 
het vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de verkie
zingen voor het europese parlement van toen we kunnen het 
keurig als een aanloop beschouwen want in 1994 zijn er wederom 
europese verkiezingen dus we krijgen wederom een lange discus
sie maar daarvoor hebben wij volgend jaar de themadag europa 
ik heb gezien op schema's dat kamercentrales ook geïnteres
seerd zijn in dit onderwerp en niet te vergeten de vrouwen in 
de VVD die ook hun congres aan dit onderwerp zullen besteden 
europa leeft in alle gelederen van de partij er wordt ver
schillend over gedacht dat is heel goed dat betekend dat er 
ook gedachten uitwisseling is en zodoende van elkaar geleerd 
kan worden en niet stellingen betrokken worden en loopgraven 
afgedekt zoals in Verdun maar dat wij allen met een open oog 
kijken naar het europa van ons allemaal. Ik wou alle aanwezi
gen hartelijk danken voor hun komst in het bijzonder onze 
buitenlandse gasten maar in het meest bijzonder onze twee 
sprekers'David Luteyn hartelijk dank en sterkte volgende week 
bij de algemene beschouwingen in de eerste kamer and most of 
all I like to thank Graf Lambsdorff for the fact that he came 
sofar from Germany I know his schetule which is very very 
bizzy not only in his own party but also in international 
fields thank you very very match for coming her the last 
question was realy on the marc because I like to present you 
the Dutch ECU which is the Erasmus ECU the first was made 
about 6 weeks ago I think and this wil be I hope a goed remem
berents on your visite to the Netherlands. Uiteraard ook voor 
David want dat betreft kan je toch niet achterblijven maar een 
van onze beste export producten moeten er natuurlijk ook in 
komen, sagen es mit bluhmen bluhmen aus Holland, danke sehr. 
(applaus) Daarmee is deze bijeenkomst beeindigd en wens ik u 
allen een prettig weekend en een behouden thuisvaart. Goede
middag. 
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''d een ·proefhuwelijk' van ruim een half 
jaar, is in de zomer van 1991 een defini
tief contract gesloten met het reclame
bureau PPGH/JWT. Door het bureau is 
een kwalitatief onderzoek gehouden on
der (oud) VVD-kiezers. De conclusies en 
aanbevelingen van dit onderzoek zijn 
voorgelegd aan het hoofdbestuur, de 
Tweede-Kamerfractie en de Landelijke 
Propaganda Commissie. De LPC heeft 
het onderzoek uitgebreid besproken en 
de discussie samengevat in een advies 
aan het Hoofdbestuur. Dit advies en de 
aanbevelingen van PPGH/JWT vormen 
de basis voor het in de komende periode 
op te stellen communicatieplan. 

In samenwerking met PPGHIJWT wordt 
een nieuwe huisstijl voor de partij ont
wikkeld. In december heeft het hoofdbe
stuur op basis van een advies van de 
LPC- en de KC-voorzitters een keus ge
maakt uit de verschillende voorstellen. 
Dit voorstel wordt nu verder uitgewerkt 
voor de diverse elementen zoals brief
papier, folders en propagandamateriaal. 
In 1992 zal een begin worden gemaakt 
met de geleidelijk invoering van de 
nieuwe huisstijl in de partij. 

Een werkgroep binnen het hoofdbestuur 
houdt zich bezig met ledenwerving en 
ledenbehoud. De door deze commissie 
opgestelde notitie is besproken met de 
leden van de LPC en tijdens een aantal 
bijeenkomsten met kamercentrales. Na 
verwerking van de resultaten zal de 
commissie met concrete voorstellen ko
men voor een continu proces voor leden
werving. Dit ook in aanloop naar de vie
ring van het 45-jarig bestaan van de 
partij in januari 1993. 

Bijlage VI 
Beleid D. W. Dettmeijerstichting 

De doelstelling van de Dettmeijerstich
ting, het verrichten en doen verrichten 
van activiteiten ter bevordering van de 
parlementaire democratie, het hand
haven van de mensenrechten, en de on
dersteuning van liberale groeperingen 
en instellingen in andere landen dan in 
Nederland, zal ook dit jaar ten uitvoer 
gebracht worden door middel van ver
schillende soorten activiteiten. 

Eén van deze activiteiten bestaat uit het 
monitoren van de politieke en mensen
rechtensituatie in de landen van Oost
en Midden-Europa, door middel van het 
ontvangen van delegaties, bezoeken aan 
de landen zelf, het telefonisch en schrif
telijk leggen en onderhouden van con
tacten en uitwisselen van informatie, en 
het bezoeken van multi- of bilaterale 
congressen. 
Dit monitoren is ook van belang om goed 
te kunnen beoordelen of de politieke 
partijen waarmee de Dettmeijerstich
ting al samenwerkt in aanmerking blij
ven komen voor steun, en om te beoor
delen of de activiteiten wellicht uitge
breid kunnen worden naar andere par
tijen en andere landen. 

De bilaterale samenwerkingsprojecten 
van de Dettmeijerstichting richten zich 
ook dit jaar op Tsjecho-Slowakije, Roe
menië en wellicht op de Baltische staten. 

De projecten behelzen het organiseren 
van seminars in de landen zelf en in 
Nederland, alsook het organiseren van 
stages. 
De onderwerpen betreffen verschillende 
aspecten van liberale politiek (b.v. ge
meentepolitiel') en' ~ilfiette 'obdêi'Wi!FJ · 
pen (zoals campagnevoeren, ziektekos
tenverzekeringen, buitenlandse po
litiek). De verzoeken om voorlichting 
over deze onderwerpen komen van de 
zusterpartijen zelf. 

Ook wordt soms de komst van liberalen 
uit Oost-Europa naar congressen en se
minars van andere organisaties gespon
sord (LI, JOVD, IFLRY, Vrouwen in de 
VVD). 

Voor coördinatie van al deze activiteiten 
worden contacten onderhouden met an
dere instellingen die in Oost-Europa ac-

;f, 

Tsjecho-Siowakije: 
Omdat vooralsnog de LDS de enige li
berale partij blijft van Bohemen en Mo
ravië, is er het plan om ook in 1992 
projecten voor hen te blijven organi
seren, zoals een seminar over het cam
pagnevoeren, i.v.m. de verkiezingen in 
Tsjecho-Slowakije in juni 1992. Uiter
aard zullen ook de contacten met de par
tijen van Klaus en Dienstbier worden 
geactiveerd en zal de stichting de ont
wikkelingen goed blijven volgen, i.v.m. 
eventuple uitbreiding van de activiteiten 
naa. dE> partijen. 

Hongarije: 
Bij recent bezoek aan Hongarije (ELDR
seminar) kwam van SDS de wens voor 
een seminar over verzuiling i.v.m. min
derheden- en integratieproblematiek. 

Roemenië: 
Verliep de samenwerking met de zus
terpartijen in Tsjecho-Slowakije en 
Hongarije zeer bevredigend, de samen
werking met de PNL in Roemenië was 
tijdens het bezoek in oktober niet opti
maal en ook gezien de ontwikkeling van 
deze partij is besloten voorlopig de ac
tiviteiten in deze richting op een Jager 
pitje te zetten. 
Er zijn inmiddels wèl goede contacten 
ontwikkeld met de Burgeralliantie in 
Roemenië, die vooralsnog een liberale 
partij gebleken is. Eventueel kunnen 
hier projecten voor georganiseerd wor
den. 

Bijlage VII 
Rapp<>~ van de commissie solida
rite•tst. · .. 11lag. 

I. INLEIDING 

Op verzoek van het penningmeesters
overleg, bijeen in vergadering op 17 april 
1991, is een commissie samengesteld, 
teneinde onderzoek te doen naar de zgn 
solidariteitsomslag, een regeling waar
bij het door de algemene vergadering 
vastgestelde contributieaandeel voor de 
kamercentrales tussen die kamercen
trales wordt herverdeeld. 

Leden van de commissie waren: drs. P. 
Ressenaar, voorzitter, A. van Hulst (kK 
Den Bosch), J. R. A. Raasveld (Kc Am
sterdam), mw M. H. G. C. Kleijn-van der 
Wulp (Kc Den Haag), drs. R. B. Pier 
(Kc Friesland), ing. P. Th. Tirion (Kc 
Gelderland) en mr. D. W. Zwart (ambte
lijk secretaris). 

De commissie vergaderde op 16 mei 1991 
en 20 juni 1991 in het Thorbeckehuis te 
Den Haag. 

11. TAAKSTELLING 

De rorr üssie had tot taak de volgende 
vragen , . )eantwoorden. 

a. Wanneer is de omslagregeling van 
kracht geworden en wat waren de ar
gumenten die tot het instellen van de 
omslag hebben geleid? 

,, 
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árag op uas1a vttn het Jellental vau ue 
kamercentrales werd verdeeld. 

Argumentatie: "( ... ) dat bij een dergelij
ke verdeling enerzijds zoveel mogelijk 
tegemoet gekomen aan het (gerecht
vaardigde) bezwaar met betrekking tot 
de 'zwakke' centrales, anderzijds wordt 
recht gedaan aan de numerieke omvang 
van de 'sterke' centrales." 

In de algemene vergadering werd uit
eindelijk naast beide genoemde voor
stellen een amendement van de (inmid
dels opgeheven) afdeling Land van Alte
na in stemming gebracht. Dit voorstel is 
de huidige regeling waarbij de contribu
tie voor de helft gelijkelijk wordt ver
deeld en voor de andere helft naar rata 
van het aantal leden. 

Argumentatie: "(. .. ) dat het voorstel van 
het hoofdbestuur (. .. ) een te grote ach
teruitgang voor de grote kamercentrales 
betekent. Er wordt hierbij te weinig re
kening gehouden met de hogere eisen 
die aan het apparaat van een grotere 
kamercentrale moeten worden gesteld 
en de hiermede gepaard gaande kosten 
(. .. )dat het tegenvoorstel van de vijf gro
te kamercentrales ( .. .) onvoldoende te
gemoet komt aan de basiskosten van de 
kleinere centrales." 

Het amendement van de afdeling het 
Land Van Altena werd uiteindelijk met 
712 tegen 659 stemmen in de algemene 
vergadering aangenomen. 

Hoewel de oorspronkelijke gedachte "de 
wens dat iedere kamercentrale een part
time bezet eigen inlichtingenbureau met 
administratie heeft, o.a. als vraagbaak 
voor afdelingen en centrales" nimmer is 
gerealiseerd, blijkt het argument dat ie
dere kamercentrale bepaalde basiskos
ten heeft die niet louter en alleen sa
menhangen met het aantalleden binnen 
de kamercentrale nog steeds actueel is. 

De oorsprong van deze basiskosten ver
schilt echter. Het blijkt dan ook on
mogelijk een gemeenschappelijke factor 
in de basiskosten aan te wijzen, aange
zien het bestedingspatroon een subjec
tieve keuze is van iedere kamercentrale, 
die samenhangt met de eigen verant
woordelijkheid van het individuele ka
mercentralebestuur. In elk geval is ko
men vast te staan dat er een aantal ka
mercentrales zijn die zich in een bijzon
dere positie bevinden t.o.v. de overige 
kamercentrales. Dit zijn achtereenvol
gens: 

1. De stedelijke kamercentrales 
Zij zijn tevens afdeling en ondercentrale 
en kampen met een grote daling van het 
ledenbestand t.g.v. de voortschrijdende 
suburbanisatie en vergrijzing. Deze ka
mercentrales ontvangen weliswaar een 
contributieaandeel voor de afdeling en 
ondercentrale doch dit is niet voldoende 
om als afdeling te kunnen functioneren. 

2. Zeer kleine kamercentrales. 
Door het relatief lage aantal leden bin
nen de kamercentrale grenzen ( < 3 % 
van het landelijke ledenaantal) hebben 
deze kamercentrales niet voldoende 
middelen om te kunnen functioneren. 

,". ... , 
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de sterkste schouders de zwaarste Jasten 
dragen, doch waarbij tevens rekening 
gehouden moet worden met de hierbo
ven genoemde bijzondere omstandighe
den van sommige kamercentrales. 

Hoewel de commissie onderkent dat er 
sprake is van een arbitraire verdeling, 
immers het ontbreken van een gemeen
schappelijke factor maakt een arbitraire 
verdeling noodzakelijk, komt zij met de 
grootst mogelijke meerderheid tot het 
eerder vermelde voorstel. 

Bijlage VIII 
Levensbeschrijvingen kandidaten 
(in alfabetische volgorde): 

mevr. A. A. Aeyelts Averink-Win
semius te Krimpen a/d IJssel, 25-06-
1939. Opleiding: HBS-B; Westerse So
ciologie RU Leiden (gedeeltelijk). Po
litiek vertegenwoordigende functies: lid 
gemeenteraad Krimpen a/d IJssel1982-
heden; AB Recreatieschap Krimpener
waard 1987-heden. Politiek bestuurlijke 
functies: voorzitter bestuur VVD-afd. 
Krimpen a/d IJssel 1978-1982; AB KC 
Leiden 1977-1983; penningmeester lan
delijk bestuur Vrouwen in de VVD 1983-
1987; lid partijraad 1982-1987; lid 
hoofdbestuur 1987-heden; lid par
tijcommissie ontwikkelingssamenwer
king 1990. Overige functies: gedelegeerd 
commissaris N.V. 1975-1991; AB/DB 
Prov. Bibliotheekcentrale Zuid-Holland 
1985-1988; ABNz bestuur Neutraal 
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drs. M. A. J. Knip te Emmeloord, 14-
04-1947. Opleiding en loopbaan: 1967-
1971 Kon. Mil. Academie, sociale en eco
nomische studierichting; 1970-1975 RU 
Utrecht, rechten, bestuurswetenschap
pelijk Vrij Doctoraal; 1971-1976 off. 
Kon. Landmacht, Cavalerie, twee lijn
functies, een staffunctie; 1976-1978 min. 
van Financiën, projectleider financiële 
instrumenten (subsidies, heffingen, be
lastinguitgaven etc.); 1979-1983 min. 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, Rijksplanologische Dienst; 
plv. hfd. afd. bestuursaangelegenheden; 
1984-1989 burgemeester van Hasselt; 
sedert 1 februari 1989 burgmeester van 
Noordoostpolder; 1986-1989 vrz. KC 
OVerijssel; lid hoofdbestuur sedert 
1989. 

mevr. F. M. Roscam Abbing-Bos te 
Rijswijk, 30-12-1932; stewardess KLM 
1952-1956; VVD-lid sedert 1968; allerlei 
bestuursfuncties o.a. in de oudercom
missie, schoolraad, vereniging voor 
openbaar onderwijs, vereniging Natuur 
en Milieu 1960-1974; vrz. VVD-afd. 
Holten 1972-1974; VVD-lid gemeen
teraad Holten (fractievrz.) tevens secre
taris kc. Zwolle 1974-1978; vrz. vrou
wenraad Vlagtwedde, bestuurslid prov. 
vrouwenraad Groningen, vrz. leermarkt 
Vlagtwedde, bestuurslid Regionaal 
Educatief Centrum Oost-Groningen 
1979-1986; buitenuniversitaur lid Uni
versiteit R.U. Groningen 1982-1986; 
buitenuniversitair lid Universiteitsraad 
R.U. Leiden 1986-heden; fractievrz. van 
de buitenuniversitaire leden sinds 1989. 
Lid hoofdbestuur sedert 1990. 

Besluiten 
ste~emene 

Vergadering 
inzake reglementen PS en richtlijnen GR 

Met betrekking~ Met betrekking to(!!E) 

Door de 87ste algemene vergadering is algemeen 
een groot aantal besluiten inzake PS ge- - mot1es1 t/m 4 (afd. Tilburg, afd. Ca-
nomen. Daartoe wordt verwezen naar de pelle a/d IJssel, afd. Amstelveen, afd. 
besluitenlijst van voornoemde verga- Leidschendam) afgewezen of inge-
dering die gepubliceerd is in Vrijheid en ~(betekenis van deze afwijzing 
Democratie van december 1991, blz. 20. 1s dat de algemene vergadering in-
Een aantal besluiten diende echter nog stemt met het doen vaststellen van 
te worden genomen door de 88ste alge- Richtlijnen GR als nieuwe opzet en 
mene vergadering. inhoudgeving aan de wijze waarop de 
Die besluiten zijn de volgende: kandidaatstelling GR zich binnen de 
- h~a~oals voorgesteld door de VVD dient te voltrekken); 

aTdeling Leidschendam wordt als lei- - motie 5 (afd. Leidschendam) afge
draad verwerkt in alle artikelen van weze!!.i.. -
beide reglementen (aanvaard met 178 -~/motie 6 (afd. Avereest) overgenomen; 
tegen 82 stemmen); -~ 8ïïïërulëment 8 (afd. Róe""rmond) over-

- het voorstel als opgenomen in de nota genomen. -
b. Zijn de oorspronkelijke argumenten 3. Zeer grote kamercentrales van wijziging van het hoofdbestuur ::---

in het heden nog actueel? Door het relatief grote aantal ieden (> inzake het doen vervallen van de be- hoofdstuk I, punt 3 en 4 
10 % van het landelijke ledenaantal) grippen ~~_r!cjes!>.~,l!!:. - amendement'/ (afa. Leid;:hendam)..êl_ 

c. Is de formule van de huidige verde- worden zij onevenredig zwaar belast wordt overgenomen waarvoor in de _!!Uafd. Haarlemmermeer) ~ewezen 
ling nog evenwichtig? door de huidige omslagregeling, waar- plaats komt - in de daarvoor relevante of overbodig. 

door hun functioneren wordt belem- artikelen - een toevoeging waaruit 
d. Dient de solidariteitsomslag in de re- merd. moet blijken dat de voorlopige kan- hoofdstuk I, punt 2 

glementen te worden vastgelegd? didaat bij definitieve verkiezing of - amendement 9 (afd. Haarlemmer-
... ... ... M\lt betr~kkimr tot reglementaire .vast- I ' 'plaatsvervulling de zetel in !fe ,ll,t;l~n, . . weer) afgewezen., •• , '· 
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Het hoofdbestuur heeft in de 46ste AV 
(29stp JA V) op 12 en 13 maart 1976 te 
Rotterdam het voorstel gedaan een so
lidariteitsomslag in te stellen m.b.t. de 
kamercentrales. In dat voorstel werd de 
contributie ca. 70 % gelijkelijk en 30 % 
naar ledenaantal verdeeld. 

Argumentatie: "( ... ) Kamercentrales 
hebben immers basiskosten die niet sa
menhangen met het ledenaantal. Het 
hoo~'ib +.uur denkt hierbij aan de ver
vulling .~n de wens dat iedere kamer
centrale een part-time bezet eigen in-

gekomen dat zodanige vastlegging niet deze toevoeging blijft het voor de leden hoofdstuk I, puntJ! 
noodzakelijk is om de juridische kracht van de partij duidelijk welk gewicht ~ amendement 11 (afd. Leiden) overge-
van de omslag te waarborgen. Vaststel- aan de kandidatuur van betrokkene f nomen. 
ling door algemene vergadering (zoals in moet worden toegekend (ook inzake __...-
1976 is gebeurd) is op zich voldoende. de Richtlijnen GR is dit besluit van hoofdstuk I, punt 5, 6 en 8 
Om echter misverstanden omtrent de toepassing); - motie 12 (afd. Amstelveen) afgewezeni. 
regeling - nu en in de toekomst - weg te - de beide reglementen PS met de door - amendement 13 (afd, Groningen) af-
nemen adviseert de commissie de so- de algemene vergadering aange- ~wezen; 
lidariteitsomslag te beschrijven en op te brachte wijzigingen zijn vervolgens - amendement (afd. Haarlemmer-
nemen in het.huishoudelijk reglement. integraal aanvaard; meer, amendement 3l (afd. Den 

IV. CONCLUSIE 

De commissie heeft vastgesteld dat 
enerzijds verdeling louter op basis van 

- het hoofdbestuur krijgt mandaat zo- Haag) en amenclement 32 (afd. Roer-
wel inhoudelijk als redactioneel deze mond) ingetrokke~ na toezegging dat 
en de overige besluiten in de beide re- een commissie GR kan worden inge-
glementen te verwerken, evenals dat steld, hetgeen geen verplichting in-
t.a.v. de Richtlijnen GR. houdt; 
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g~ezen. sie). uan o • angst te sturen. Hierdoor uoelje letters was dit te zien op het scherm na 
Overigens is het inschakelen van de je als lid buitenspel gezet en vraag je de uitzending. 

hoofdstuk I, punt_'l___ ondercentrale c.q. kamercentrale mo- je af waarom je deze personen als jouw 
- amendement 16 (afd. Zeist) in samen

hang met amendement 17 (afd. Roer
mond), amendement 18 (afd. Capelle 
ald IJsse}) en amendement 19 (afd. 
VoorschotenLaTgewezen met de vast
stelling dat ij voorkeur de ondercen
trale wordt ingeschakeld als de afde
ling niet zelf de kandidaatstelling kan 
verzorgen; 

gelijk - gelet op eerder aanvaarde vertegenwoordiger hebt gekozen. 

- amendement 20 (afd. Roermond) af
gewezen. 

amendementen c.q. moties. 

hoofdstuk VI. pgpt 1, 2 en 3 _ 
- a_~nenqement 45 (afd. Tilburg), amen
dem~ (afd. Tilburg) e!l ~ 
dEiment 48 (afd. Tilburg) wordt afge
wez.!ID met overigens de constatering 
dat de inschakeling van de ondercen
trale nog sterker beklemtoond wordt. 

hoofdstuk VU punt 2 

hoofdstuk I, punt 8 - amendement 50 (afd. Roermond) 
- motie 21 (afd. Avereest)jngl::t.rokba; övergenomen en amendement 51 (afd. 

" - amendement 22 (afd. Eindhoven) .a{- Haarlemmermeer) en amendement 52 
~; (afd. Amstelveen) afgewezen; 

41!-mendenumt 23 (afd. Leiden) o~~menaement 53 (afd. Avereest)~ 
nomen. genomen. 

\ hoofdstuk I, punt 11 
J;_)_am~!l.~e~(afd. Haarlemmer

meer) overgenomen. 

.tSoofdstuk 11, punt 1 
amendement 25 (;t-d. Amstelveen) 
overgenomen. 

hoofdstuk 11, Ill, IV en V, 
punt 2 en/of 3 · 

~amendement 26 V(Vereniging van 
/ Staten- en Raadsleden), amendement 
\. 29 (Vereniging van Staten- en Raads-

hoofdstuk.YII....Jmnt 'l,l.JmJt 
- amendement fi4 (afd. Haarlemmer

meer) en amendement 56 (afd. Haar
lemmermeer) afgewez~n.' 

hoofdstukYII, pnnt.1,_4_ 
- ~~~LQQJ.afd. Groningen) af-

hoofdstuk VII, punt 8 
- amendement _áL.(afd. Haarlemmer

meer) ~eweze!_l. 

ïeilen), liDlendement 34 I/Vereniging hoofdstuk VII, punt 9 
_van Staten- en Raadskden),~ ~ amendement 58 (afd. Avereest) ~-

!dement 3j} (Vereniging van Staten- en ~nom~Jl. 
Raadsleden) overgenomen, een tijdpad 
zal worden verwerkt in ïlëze Richtlij- hoofdstuk VII, titel 
nen. ~ amendement 59 (afd. Amstelveen) 

hoofdstuk 11, ID, IV, V en VI, 
Qunt3,4of5 
- amendement 27 (afd. Leiden), amen

dement.30 (afd. Leiden), amend~t 
M_(afd. Leiden) ~en, amen
d,!lment 40 (afd. Leiden) en ame.Q; 
dement 49 (afd. Leiden) ä~ewezep; 

- amendement 28 (afd. Avereest) inge
trokken. 

hoofdstuk IV en V ofL 
amendement 33 (afd. Capelle a/d IJs
se]) overgenomen. 

hoofdstuk IV, punt !_ 
- amend_!!ment 35 (afd. Haariemmer

meer) afg_e~en. 

hoofdstuk IV, punt 5 
-8iïieiïdément 37 (afd: Haarlemmer

meer) afgewezen; 
- amendément 38 (afd. Zeist) afg':_

wezen. 

hoofdstuk VI, algemeen 
- ~<!e~nent 41 (afd. Zeist) i~~!l3l.'s

ken en amendement 42 <11fd. Capelle 
-àïii IJsse)), amendement 43 (afd. 
Voorschoten), motte 44 (afd. Amstel
veen) en motië47 (afa. Groningen); 
het laten vervallen van dit hoofdstuk 
wordt afgewezen, wel zal een afdeling 
de vrijheid hebben al dan niet een 
commissie in te stellen die belast 
wordt met het leiding geven aan de 
kandidaatstelling. (Te vergelijken met 

A 
--~ .--~-lu-doe mbriek worden 

·· ~~Q ~ondigingen 
opgeqoJilen van openbare 

~i;fe~~~~t~p (voor 
~~~mq ~g~eUjk) waar 
landelijke VVD-politici het 

· w~rd voeren. · · 

BOARNSTERHIM - 17 februari. Me
vrouw E. G. Terpstra. Hotel Goerres, 
Canadesestraat 45, Akkrum. Aanvang 
20.00 uur. Actuele politiek. 
BREDA - 13 maart. De heer mr. A. H. 
Korthals. Rest. "Bovigne", Bovignelaan 
3, Breda. Aanvang 17.30 uur. Liberale 
Borrel. 
BREDA - 17 maart. Mevr. mr. J. E. 
S. Larive-GroenendaaL Café Brauwers. 
Ginnikenmarkt, Breda. Aanvang 20.00 
uur. Europese actualiteiten na Maas
tricht. 
DELFZIJL - 2 maart. Mevrouw A. Jor
ritsma-Lebbink. Rest. "De Bolder", 

ove~en. 

hoofdstuk X. punt 2 
- amendement 60 (afd. Roermond) .af

gewezen. ---· 
Tevens werd vastgelegd dat een afdeling 
de vrijh~id heeft om op basis van deze 
richtlijnen een eigen reglement op te 
stellen dat overigens de goedkeuring be
hoeft van het hoofdbestuur. Ook werd 
al eerder gesteld dat het hoofdbestuur 
zowel inhoudelijk als redactioneel man
daat heeft het concept van voornoemde 
richtlijnen aan te passen aan de beslui
ten c.q. toezeggingen door en aan de al
gemene vergadering gedaan. 
Ten Plot' ' heeft de algemene verga
dering het JOrstel van het hoofdbestuur 
overgenomen om in 1992 geen integrale 
wijziging van statuten en huishoudelijk 
reglement door de partij te laten behan
delen. 

Opgesteld door het hoofdbestuur 
op 20januari 1992. 

Conform art. 46 hr. heeft de commissie 
bestaande uit de leden (in alfabetische 
volgorde): 
mevr. drs. M. Brouwer-van Wijk te 
Sneek; J. Kruis te Schelluinen en W. B. 
Verboom te Hengelo (Ov.); 
de besluitenlijst overeenkomstig artikel 
46.2 hr. gecontroleerd en heeft zij ver
volgens deze lijst definitief vastgesteld 
op 24 januari 1992. 

Delfzijl. Aanvang 20.30 uur. PKB m.b.t. 
de Wadden. 
DEVENTER- 9 maart. De heer mr. 
A. J. te Veldhuis. Hotel Royal, Brink, 
Deventer. Aanvang 20.30 uur. Steden
driehoek/Stadsgewesten. 
DOETINCHEM- 23 februari. Mevrouw 
mr. E. J. J. E. van Leeuwen-Schut. 't 
Onlar. J, 'ekhemseweg 175, Doetin
chem. Aanvang 16.00 uur. Oud-leden
dag. 
OC DOKKUM/KOLLUM - 23 maart. 
De heer R. L. 0. Linschoten, Dorpshuis 
De Colle, Kollum. Aanvang 20.00 uur 
Actuele politiek. 
DORDRECHT - 24 februari. De heer 
dr. R. W. de Korte. Taveerne Ter Merwe, 
Wijkstraat 241, Dordrecht. Aanvang 
20.15 uur. Minder subsidies, lagere be
lastingen, meer werk. 
EMMELOORD- 9 maart. Dhr. R. L. 0. 
Linschoten. Café: "The bottorn of the 
sea". Lange Nering 126, Emmeloord. 
Aanvang 20.30 uur. Algemene politiek. 
ETI'EN-LEUR- 9 maart. Mevrouw drs. 
M. M. H. Kamp. Partycenturn De Turf
hoeve, Baai 327, Etten-Leur. Aanvang 
20.30 uur. Stelselwijziging ziektekos
tenverz,.keringen. 
KC GELDERLANDlEDE- 16 maart. 
De heer mr. drs. F. Bolkestein. De Ree
horst, Bennekomseweg 24, Ede. Aan
vang 20.00 uur. Actuele politiek. 
GOEREE OVERFLAKKEE/DIRKS
LAND - 20 maart. De heer mr. A. J. te 
Veldhuis. . Verenigingsgebouw de 

De redactie behoudt zich het 
recht voor brieven niet te 
plaatsen of in te korten. 
Plaatsing betekent niet dat de 
redactie de inhoud onder
schrijft. 

Buitenspel gezet 
Begin mei 1991 hebben twee uan onze 

WD-leden, de heren Tjoonk en Bouw
meester, beiden agrariërs, een brie{ ge
stuurd naar de WD-fracties in de Eerste 
Kamer, de Tweede Kamer, Provinciale 
Staten en instanties zoals de Gelderse 
maatschappij uan Landbouw. 

In dit schrijven zetten zij uiteen hoe 
naar hun mening de huidige over
heidsmaatregelen t.o. u. de landbouw on
terecht zijn. Zij vragen zich af waarop 
politici hun milieubeleid baseren. Klop
pen de cijfers wel die bekend zijn ge
maakt en hoe zijn die tot stand gekomen? 
Zij u inden dat de verschillende geleerden 
elkaar nog tegenspreken. Het verdient 
daarom aanbeveling om de onderzoeks· 
methoden te controleren op de juistheid 
uan de uitkomsten. 

Tweede-Kamerlid Jan te Velthuis 
heeft destijds de brief doorgestuurd naar 
de minister uan Landbouw en Natuur
beheer, de heer Bukman, om uan hem een 
reactie te ontvangen en de minister heeft 
begin november hierop gereageerd mid
dels een brief aan de heer Tjoonk en 
Bouwmeester. 

Wij, als afdeling, verheugen ons dat 
vragen en opmerkingen uan leden met 
veel interesse door de Tweede-Kamer
leden ·worden meegenomen en zij zorg 
dragen voor een reactie uan de minister 
uan Landbouw en Natuurbeheer. 

Wat wij echter betreuren is dat dit 
niet geldt voor de WD-fracties in de 
Eerste Kamer en in Provinciale Staten. 
Deze hebben zich niet de moeite getroost 
om leden aan wie de problemen zo na 

Schakel, Beatrixlaan 31, Dirksland. 
Aanvang 20.30 uur. Actuele politiek. 
GORSSEL - 17 februari. De heer R. L. 
0. Linschoten. Hotel de Roskam, Hoofd
straat 26, Gorssel. Aanvang 20.00 uur. 
Actuele politiek. 
HEILO - 24 februari. De heer drs. F. W. 
Weisglas. Rest. Klein Varenbroek, De 
Omloop 22, Heilo. Aanvang 18.00 uur
borrel, 18.30 uur - boerenkoolmaaltijd, 
19.30 uur vergadering. Actuele buiten
landpolitiek. 
LUNTEREN - 14 februari. Jaarlijks 
Congres Vrouwen VVD. Mevrouw mr. E. 
J. J. E. van Leeuwen-Schut. Congres
gebouw De blije Werelt, Lunteren. Aan
vang 20.00 uur. 
MAASLAND - 17 februari. Mevrouw A. 
Jorritsma-Lebbink. Het Trefpunt, 
Maasland. Aanvang 20.00 uur. De toe
komst van Maasland bij bestuurlijke re
organisatie. 
MUIDEN - 16 maart. De heer P. M. 
Blauw. De Kazerne, Kazernestraat, 
Muiden. Aanvang 20.00 uur. Actuele 
landbouwpolitiek. 
NOORDOOSTERPOLDEW 
EMMELOORD - 9 maart. De heer R. 
L. 0. Linschoten. Rest. "De Luifel", Em
meloord. Aanvang 20.00 uur. Actuele 
politiek. 
NIJMEGEN- 21 februari. Mevrouw E. 
G. Terpstra. Gebouw De Vereeniging, 
Keizer Karelplein, Nijmegen. Aanvang 
20.00 uur. Actuele politiek. 

WD-A{deling Vorden. 

EG een hobby? 
"Gemengde gevoelens overheersen 

resultaat" luidt de kop uan het laatste 
partijblad. En terecht. Ik kan me trou
wens de hele euforie over de EG niet goed 
voorstellen. In al de jaren dat deze orga
nisatie bestaat lijkt mij dat de kosten niet 
voor de baat zijn uitgegaan. 

Over éénheid gesproken: men is in 
al die jaren heen en weer blijven rijden 
tussen Brussel, Luxemburg en Straats
burg. Een uitermate kostbare geschie
denis lijkt mij. Men ziet ook geen kans 
om tegen Joegoslavië een eensluidend 
slagvaardig beleid uit te voeren met als 
resultaat een enorm gezichtsverlies. 

Wat hebben wij terecht gebracht uan 
de EG in het klein: de BeNeLux? Wel is 
algemeen bekend dat een paar duizend 
Nederlanders over de Belgische grens 
zijn gaan wonen, waar men veel minder 
belasting betaalt. Deze minderopbrengst 
nwet natuurlijk door achterblijvers wel 
worden opgebracht. In mijn ogen is de 
EG-organisatie een uiterst dure hobby 
voor politici. Ik hoop het te beleven dat 
daarin verandering ten goede komt. 

H. J. Baidenmann, 
H.l. Ambacht. 

"Die Wahrheit macht 
frei" 

Tot mijn zeer grote verbazing heb ik 
in geen enkele krant noch op t.u. enig 
commentaar gelezen of gehoord op de 
documentaire: "Die Wahrheit macht 
{rei", die door Nederland I in december 
werd uitgezonden. Toch zullen velen, die 
de uitzending hebben gevolgd, meer dan 
geschokt zijn over het enorme kwaad, 
dat - goed georganiseerd - wereldwijd de 
kop opsteekt: het neo-nazisme dat nu na 
circa 60 jaar wéér een bedreiging voor de 
mensen aan het worden is. 

In de democratie staat het recht uan 
vrije meningsuiting heel hoog in het 
vaandel. Wanneer echter aan die me
ningsuiting geweld wordt toegevoegd en 
de meest elementaire menselijke waar
den worden bedreigd, kunnen en mogen 
we niet blijven toezien en de schouders 
ophalen: "Het gaat wel over ... ". Wat doen 
wij, als aankomend verenigd Europa te
gen dit vervloekte verderfelijke systeem: 
oorzaak uan de Tweede Wereldoorlog met 
zijn circa 60 miljoen doden? 

We kunnen nu echt niet meer zeggen: 

RHENEN - 17 februari. De heer drs. D. 
J. D. Dees. Zalencentrum Het hof van 
Rhenen, Benedenzaal, Grutterstraat 17, 
Rhenen. Aanvang 20.00 uur. Stelsel
wijziging ziektekostenverzekeringen. 
SOEST/SOESTERBERG - 24 februari. 
Mevrouw S. van Heemskerck Pillis-Du
vekot. Rest. de Soesterduinen, Soestar
bergsestraat 188, Soest. Aanvang 20.00 
uur. Defensiepolitiek. 
WAGENINGEN - 24 februari. De heer 
H. F. DijkstaL Rest. Avondwake, Hoe
vestein 217, Wageningen. Aanvang 
20.00 uur. Vreemdelingenbeleid. 
WESTERSCHOUWEN/BURGH 
HAAMSTEDE- 9 maart. De heer H. F. 
DijkstaL Dorpshuis De Schutse, Julia
nastraat 22, Burgh Haamstede. Aan
vang 20.30 uur. Asielzoekersbeleid. 
WIERINGERWERF - 24 februari. De 
heer J. Franssen. Motel Wieringermeer, 
Wieringerwerf. Aanvang 20.00 uur. On
derwijs. 
UDEN- 19 maart. De heer ir. D. Luteijn. 
Zalencentrum Marketspace, Màrkt, 
Uden. Aanvang 20.00 uur. Actuele po
litiek. 
OC MONTFERLANDIZELHEM - 23 
maart. De heer mr. A. J. te Veldhuis, 
Gebouw De Korenaar, Dorpsstraat 87, 
Halle. Kleine kernenbeleid tegen de 
achtergrond van de Vierde Nota Ruim
telijke ordening. 

• 

Jan R. Bormans, 
Sneek. 

Publiek debat 
Ondanks de groeiende kritiek op 

Jeltsin, denkt deze nog niet aan aftreden. 
Daartoe zal hij echter onherroepelijk 
worden gedwongen op het moment dat 
de Russen beseffen dat zij met de vrije 
markt het paard uan Troje hebben inge
haald. Het houten gevaarte dat hen niet 
kan brengen naar de beoogde stralende 
toekomst: ,,De rechtvaardige samen
leving, waarin niemand iets tekort 
komt." 

Het universeel ideaal dat nu eenmaal 
niet gerealiseerd kan worden uia een 
economische (wereld )orde waarin het to
talitaire recht uan de sterkste heerst, 
maar alleen uia een juridische (we
reld)orde die iedereen volledig recht doet 
en totaal tot zijn recht laat komen. Daar
bij moet worden gedacht aan de verwer
kelijking uan de mensenrechten als ge
volg uan de uitgroei uan de VN tot een 
mondiaal beleidsorgaan met bovenna
tionale bevoegdheden. 

Begrijpelijkerwijs zal onze regering 
"uit zichzelf' geen enkel initiatief in die 
richting ontplooien ... Vandaar dat het 
hoog tijd wordt voor een in alle openheid 
gevoerd "publiek debat" over ons men
senrechtenbeleid. (ingekort) 

Wouter ter Heide, 
Langenholte. 

Op 2 januari 1992 overleed ~ 
rard Lindner, op de nog jonge 
leeftijd van 63 jllaf. . 
Gerard was niet alleen een goeli 
marine-officier, maar ook een 
uitstekend jurist. Hij was de 
stuwende kracht achter de her
ziening van het militair sw-, en ' 
tuchtrecht. Dit levenswerk hèeft~ 
llY~~-~~~Zir~~: d · 
te orengen. IJn goe e enms 
van zaken, ijver en inzet werden 
ook beloond met een promotie 
over dit onderwerp aan de Uni
versiteit te Leiden. 

Gerard was een toegewijd VVD
er. Hij was een heellange ~d 
voorzitter van de VVD-Defen
siecommissie. 
Hij heeft die 'functie met • veel 
plezier en vooral veel overb.Pging 
op een onnavolgbare wijze ver
vuld. .. 

Gerard was rationeel en zakè- · 
lijk, maar tegelijk heel menselijk·· 
en dienend. Hoewel hij oog Md 
voor de formele as~n! beza~ 
hij een grote dosis humor eH nl-. 
lativeringsvermoge:q • .,,,, ,~,, '<< , ,, 

Bogend op een rij~ ervWng 
binnen de krij~cht, ee:p grpte 
mate v~m spitl!vondighei4,•; ~· 
curatesse en betrokkepheid:wist · 
Gerard als geen ~mder leldh11t f;è ; 
geve~ aan onze'Çqmm!t~.Si~L, ·. · 
Hij wist de kwaliteit Vlm b~~ 
werk van de Defensie CoUlmifJsie 
Steeds OP ~n hoog peil 't;g ·b~l-l1i• 
den. · 
Zijn voorkeur ging uit ~ ~ 
strakke leiding, w~t he:ap· g&!·•. 
makkelijk afging omdat eeq ie.;; 
der hem als autoriteit erkende. 
~derzijds had bij ÓOk ~~ voot' 
het feit, da~ allen op yrij~ 
en onbezoldigde ~ze ~eh· Vflqf 
de Commissie inze~. A1á .. ~ 
een , vergaderlokaiie,~ g~vtmîië:n, 
moest worden, was de commi$8ie 
altijd welkom in zijn huis waar 
hij zelf - op professionele wijze .; 
voor de maaltijd zorgde, soms op 
basis van het Marine Kookboek, 
dat hij zelf schreef, · 

Gerard is veel te vroeg V&ll. ons. 
heengegaan, en de vyn verliest 
in hem een groot en goed mens. 
Hij ruste in vrede. 

• 
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beschrijvingsbrief 
(~lgemene vergadering . 
(bu{iengewone algemene vergadering) 

Bij het hoofdbestuur zijn tot 18 oktober 1991 op de beschrij
vingsbrief voor de ~te algemene vergadering (te houden op 
23 november 1991 in 't Spant te Bussum) - gepubliceerd in het 
septemberhummer van Vrijheid en Democratie - de ondervol
gende moties enlof amendementen binnengekomen die in deze 
aanvulling nader worden vermeld. 

De vergadering zal beginnen op: 
zaterdagochtend om 10.00 uur 

Nota van het hoofdbestuur 
inzake PS 

I. Betreft Tijdpad Ps· 
Bij de behandeling vaiï' de voorstellen 
van de Reglementen Evaluatie Com
missie (in 1988) heeft de algemene ver
gadering op verschillende momenten bij 
de behandeling van voorstellen tot wij
ziging van de reglementen EP EK Tl{, 
PS en GR de wens uitgesproken, dat bij 
het opstellen van de definitieve concept
reglementen op de kandidaatstellingen 
rekening wordt gghouden met: , 
1. een zo groot mogelijke decentralisa

tie; 
2. een vergroting van de invloed van de 

kamercentral es; 
3. een zo gering mogelijk · aantal be

palingen; 
4. een zo kort mogelijke procedurele 

gang in handelingen van de desbe
treffende instanties. 

HPt hoofdbestuur heeft in zijn concepten 
van voornoemde reglementen getracht 
m"t deze wensen rekening te houden. 
D.: reglementen PSE en PSM onder-
11< 'teiden zich daarin niet van de inmid
d• Is aanvaarde reglementen EP, EK en 
TC. 
In de reglementen is uitgegaan van het 
c•·eêren van zoveel mogelijk speelruimte 
voor afdelingen en C;)ntrales. 
Daartoe zijn de meeste data· die genoemd 
worden in de huidige vigerende regle
menten vervangen door periode aandui
dingen met het doel deze als minimum 
voorwaarden voor het handelen te zien. 
ledere provinciecentrale is bij besluit 
van de centralevergadering gerechtigd 
het tijdpad zodanig vast te leggen dat 
aan de b.v. bij de desbetreffende afdelin
gen levende wensen tegemoet kan wor
den gekomen. 

De àiscussie in de 87ste algemene ver
gadering inzake het tijdpad doet veron
derstellen dat de algemene vergadering 
weer op het systeem van gefixeerde data 
wenst terug te vallen. 
Hoewel het hoofdbestuur toch gaarne 
vasthoudt aan de gedragslijn van 1988 
wil het de 88ste algemene vergadering 
een alternatief bieden dat mede geba
seerd is op een wssenvoorstel terzake 
van de afdeling Leidschendam juncto 
adviezen terzake van de heer J. Bakker · 
te Haarlem. (De Vereniging van Staten
en Raadsleden stemt met het voorstel 
Leidschendam in.) 
Van belang is daarbij dat in januari van 
het jaar van verkiezing PS immer de 
dag van de kandidaatstelling valt. Dan 
worden de definitieve kieslijsten inge
leverd bij het centraal stembureau. 
V oor het opmaken van de lijsten met alle 
overige formaliteiten heeft een secreta
ris tenminste 14 dagen nodig - ook bij de 
nieuwe Kieswet. 
De maand januari is dus voor overige 
procedurele handelingen niet beschik
baar. Met andere woorden: de procedure 
moet voor 1 januari zijn beëindigd! 
De belangrijkste handelingen dienen 
zich dus te voltrekken in de maanden 

·september tJm december daaraan voor
afgaand. 
Ook het provinciaal verkiezingspro
gramma dient in die maanden te worden 
vastgesteld, maar altijd vóór de centra
levergadering die over de definitieve 
kandidaatstelling beslist. Immers de 
kandidaten moeten zich nog kunnen te
rugtrekken als zij zich niet in het pro
gramma kurmen vinden. 
Het bijtijds aanwijzen van een lijstaan
voerder is belangrijk, maar de praktijk 
leert dat de campagne bij PS zich hoog
uit voltrekt in twee maanden, dus vanaf 
1e helft januari - 1e helft maart, waarin 
de datum van de dag der stemming is 
gelegen; 

U. Betreft: Het plaatsen van kan
didaten op de kieslijsten die 

verklaren geen zlttJDg të zullen 
nemen ln de staten 

Bijae bêhandeling van de reglementen 
PS op de 87ste algemene vergadering is 
de wens uitgesproken dat de mogelijk
heid om kandidaten te plaatsen op een 
kieslijst die bij verkiezing c.q. plaats
vervulling niet in de staten'Zitting zullen 
nemen, gehandhaafd blijft. In het huidi
ge vigerende reglement wordt gesproken 
over verkiesbare en onverkiesbare kan
didaten (zelfs over verkiesbare en on
verkiesbare plaatsen). Zoals het hoofd
bestuur eerder heeft aangegeven is het 
gebruik van deze terminologie niet juist 
en is het zeker juridisch strijdig met de 
bepalingen in de nieuwe Kieswet sedert 
28 september 1989. 
Om nu toch aan de bij de algemene ver
gadering geuite wens gevolg te geven 
stelt het hoofdbestuur de volgende aan
vullende wijziging in de beide concepten 
voor: 

art. 9. PSE en,PSM (laatste zin) 
... fOt lid van de betrokken provinciale . 
staten wel dan niet zal aanvaarden. / 

art. 10.2. PSE en PSM (aanvulling) 
... hebben ingetrokken-en voorts voor 
degenen, die bij de ondertekening van 
het formulier ingevolge artikel 9.2 heb
ben verklaard bij verkiezing of plaats
vervulling de benoeming tot lid van de 
betrokken provinciale staten niet te zul-
len aanvaarden. ' 

hoofdbestuur 
· 1. art. 3.1: het provinciebestuur 

benoemd voor 1 januari (week 52) 

2. art. 5.1: de termijnen, tijdstippen en 
de procedurebeschrijving worden gepu
bliceerd voor 1 maart (week 9) . 

3. art. 5.2: afdelingen etc. kunnen kan
didaten noemen voor 1 september (week 
35) 

4. art. 6.1: het provinciecentralebestuur 
benoemt een commissie voor 1 februari 
(week 5) 

5. art. 7: de commissie pleegt overleg 
met de statenfractie voor 16 mei (week 
20) 

6a. art. 8.1: de secretaris vraagt de zit
tende statenleden een kandidatuur te 
overwegen voor 16 juni (week 24) 

6b. art. 8.1: de zittende statenleden de
len de secretaris mee of zij zich kan
didaat stellen voor 1 augustus (week 31) 

7. art. 8.2: de secretaris meldt de ant
woorden van de zittende statenleden 
aan de commissie en het bestuur voor 16 
augustus (week 33) 

8. art. 9.1: de afdelingen houden een le
denvergadering over de door hen voor te 
dragen kandidaten tussen 1 en 9 sep
tember =voor 9 september (week 36) 

9. art. 10.1: na de in art. 9.1 bedoelde 
vergadering brengen de afdelingsse
cretarissen de voorlopige kandidaten ter 
kennis aan de provinciecentralesecre
taris voor 16 september (week 37) 

10. art. 12.1 en 12.2: het bestuur stelt 
zo spoedig mogelijk de groslijst samen 
na de reacties uit de afdelingen (en na 
de reacties van de zittende statenleden), 
zendt deze aan de afdelingen en staten
centrales en publiceert deze voor 1 ok
tober (week 39) 
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Nota van wijziging van het 
hoofdbestuurinzake 
Richtlijnen GR 
Het hoofdbestuur heeft van een aantal 
individuele leden en afdelingen een re
actie op het voorstel ontvangen. Mede 
naar aanleiding van die reacties acht 
het hoofdbestuur het zinvol nog enige 
wijzigingen (de meeste van redactionele 
aard) aan de 88ste algemene verga
der4lg voor te leggen. 

- In d: handwijzer GR dienen in de 
twee e verticale kolom de woorden 
neen en ja te worden veJ1Visseld 
Abusievelijk is-die kolom verkeerd af
gedrukt. 

- In hoofdstuk I art: 3 wordt vermeld 
het indelen in de categorie kleine c.q. 
grote afdeling. Het hoofdbestuur stelt 
voor het artikel fn die zin te wijzigen 
dat onder grote afdeling wordt ver
staan een van tenminste 75 leden ,en 
onder kleine afdeling een van m · ·
maai-· a ilelingen met be
standen tussen 50 en 7 e en wordt 
diiilàé-keusgeÏaten zich te verklaren 
een gTOte dan wel kleme afdeling te 
~J!~lgeen overigens dOQr de jaar
lijkse ledenvergadering van de -81clït
liiïg dient te worden vastgesteld. 

- In hoofdstuk I artikel 8 in die zin te 
wijzigen dat het overeenkomt met het 
fii ~ nota PSEIPSM deel IJ ~ateld~ 
inz e het br ·ven deelnemen aan ac
tiVIteiten in het a er van e an
oidaatstellingsprocedure door die 
kandidaten die bij de bëvestiging van 
hUn kandidatuur schriftelijk nadruk
Kelijk hebben verklaard biJ verkiezing 
ë.ij. plaatsvervulling geen zitting in de 
raad te zullen nemen. Daarmee wordt 
net mogelijk dat o.a. bestuursleden 
toch actief kunnen blijven terwijl zij 
de mogelijkheid hebben om op de kan
didatenlijst voor te komen zij het op 
plaatsen waarbij het minder waar
schijnlijk is dat zij zitting zullen moe
ten nemen in de raad. Ook de hand-. 
wijzer GR wordt dan dienovereen
komstig aangep~ . 

- In bfd, I punt 6 wordt de zinsnede 
:Het bestuur van een af4eling kan een 
commissie instellen ... " vervangen door 
"In een afdeling, genoemd in, hoofd
illikken IV en V wordt een commissie 

2. art. 5.1: de termijnen, tijdstippen en 
de procedurebeschrijving worden gepu
bliceerd voor 1 februari (week 5) 

3. art. 5.2 afdelingen etc. kunnen kan
didaten noemen voor 1 mei (week 17) 

idem 

5. art. 7: de commissie pleegt overleg 
met de statenfractie voor 1 maart (week 
9) 

6a. art. 8.1: de secretaris vraagt de zit
tende statenleden een kandidatuur te 
overwegen voor 16 maart (week 11) 

6b. art. 8.1: de zittende statenleden de
len de secretaris mee of zij zich kan· 
dirlaat stellen voor 16 april (weék 15) 

7. art. 8.2: de secretaris meldt de ant
woorden van de zittende statenleden 
aan de commissie en het bestuur voor 1 
mei (week 17) 

8. art. 9.1: de afdelingen houden een Ie
. denvergadering over de door hen voor te 

dragen kandidaten voor 16 april (week 
15) 

9. art. 10.1: na de in art. 9.1 bedoelde 
vergadering brengen de afdelingsse
cretarissen de voorlopige kandidaten ter 
kennis aan de provinciecentralesecre
taris voor 1 mei (week 17) 

10. art. 12.1 en 12.2: het bestuur stelt 
zo spoedig mogelijk de groslijst samen 
na de reacties uit de afdelingen (en na 
de reacties van de zittende statenleden), 
zendt deze aan de afdelingen en staten
centrales en publiceert deze voor 16 mei 
(week 20) 

i~ld ter voorbereiding,._xan__W! 
käiiaidaatstell_ing; in de af~!ingen') 
genoomiJTri'ïfo hoofdAtnkkon 111 :r; IV 
h1 het in11tollen vun een dergelijke 
commissie facultatief'. 
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staanplaatsen en de dienstregeling kent 
maar één vertrektijd. 
Kon7.ns kornon in hot nieuwe roglomont. 
niet meer voor. Een aantal beslissingen 
is verlegd van de ledenvergadering naar 
het hoofdbestuur of het reglement. Het 

- Redactioneel hfd. I art 3: Te lezen . . . reglement houdt tevens het gevaar in 
wordt in januari van het jaar dat aan dat in veel afdelingen de verantwoorde-
het jaar waarin de verkiezing plaa~-, lijkheid niet ligt bij een door de leden
vindt ,.y_oorafgaat" besloten... /~ vergadering benoemde instantie (be-

stuur of kandidaatstellingscommissie) 
- Redactioneel hfd. I art. 11: ... In dit maar bij een in feite externe instantie. 
~onderwerp" moet zijn .. ~ntwerp". X Uit democratisch oogpunt is benoeming 

· door de ledenvergadering noodzakelijk: 
in het voorgestelde nieuwe reglement 
gebeurt dit niet en ontbreekt daarmee 
tevens de eveneens noodzakelijke de
mocratische controle. 

Moties en amendementen 
van afdelingen en centrales 
opGR 
1. Motie: afdeling Tilbur ~ 
Betreft: algemeen f 
Tekst: 
V oorstel van orde: 
Overwegende dat 
- het reglement eerst eind 1992 defini

tief behoeft te zijn vastgesteld 
- de voorstellen zeer verstrekkend zijn 

en nog niet geheel zijn uitgewerkt 
- de voorgelegde tekst niet geheel con

sistent is 
wordt voorgesteld om 
- eerst inhoudelijk te discussieren over 

de concepttekst 
- de opstellers van de concepttekst in de 

gelegenheid te stellen om op basis van 
de discussie met een aangepast voor-. 
stel te komen -

• de definitieve vaststelling uit te stellen 
tot een volgende algemene verga
dering. 

Toelichting: 
De voorstellen houden een grote omme
keer in van de huidige procedures, zon
der dat goed is aangegeven wat de mo
tieven hiervoor zijn. 

Daarnaast zijn de consequenties nor 
niet geheel uitgewerkt: hoe · ·ndelt hij
voorbeeld fiet kämercentraleb:.,tuur alS 
hij de taken van het afdelingsbestuur 
o~ Hoe komt men tot een voor
lteursvolgorde, zeker als er geen voor
bereidingscommissie is ingesteld? 

Ook de tekst is niet geheel consistent: 
hoofdstuk I geeft de mogelijkheid van 
een voorbereidingscommissie (art. 6: 
" ... kan een commissie instdlen .. .Î, i.er
wijl in hoofdstuk V de aanwezigheid van 
zo'n commissie wordt verondersteld (art. 
1: "Het bestuur van de afdeling stelt voor 
1 april de commissie in ter voorberei
ding ... ) 
de hoofdstukken 11 en IV enerzijds en 
lil en V anderzijds behandelen gelijke 
onderwerpen voor respectievelijk kleine 
en grote afdelingen. Toch loopt de tekst 
op meer plaatsen uiteen dan alleen die 
punten waar het onderscheid kleine vf 
grote afdeling relevant is. 

Al dit soort zaken zijn moeilijk in moties/ 
amendementen vast te leggen. 

Advies hoofdbestuur: 
~zen; De richtlijnen zifn ontstaan 
uit de bij zeer veel afdelingen levende 
wens tot vereenvoudiging er. >t i'lkor
ting van de procedure GR k komen 
waarbij de omvang van de afdeling van 
belang is, immers een kleine afdeling 
heeft minder mogelijkheden om een en 
ander te organiseren dan een grote af
deling. Dus kunnen aan een grote afde
ling hogere eisen van zorgvuldigheid en 
democratisch gehalte worden gesteld. 
Vandaar dat gekozen is voor een opzet 
waarbij uitgaande van de afd'llings
situatie het ene hoofdstuk wel, het an
dere hoofdstuk niet geldt. Overigens 
komt deze opzet ook overeen met wensen 
die in 1988 bij de behandeling van de 
voorstellen van de REC zijn geuit op de 
algemene vergadering. 
Teksten zijn dus ook per hoofdstuk ver
schillend om o.a. de leesbaarheid te ver
groten als het toch gaat om een zo com
plexe materie. 

2. Motie: afdeling Capelle a/d IJssel 
Betreft: algemeen 

Tekst: 
Voorstel: voor de raadsverkiezingen het 
huidige reglement handhaven. 

Toelichting: 
In de toelichting op de beschrijv_ js;..-ï.ef 
wordt vermeld dat in plaats van een re
glement er richtlijnen worden gegeven. 
Het zou een spoorboekje moeten zijn, 
met een aantal keuzemogelijkheden. 
Bij lezing blijkt het nieuwe reglement 
een enkelspoor, zonder wissels en met 
een zeer beperkte dienstregeling: er is 
maar één treinstel, er zijn alleen maar 

In het nieuwe reglement wordt boven
dien voorbijgegaan aan de problematiek 
rond de vulling van de kandidatenlijst, 
zoals ook besproken op de algemene ver
gadering in Veldhoven. 
Door de korte lijnen bij de kandidaat
stelling en het relatief geringe aantal 
betrokkenen, kan een opzet voor regle-
mentering die landelijk goed werkt, on
geschikt zijn voor verkiezingen op ge
meentelijk niveau. 
Daarnaast is het reglement niet op alle 
punten consistent; als illustratie: verge
lijk 11.3 en IV.4. 

~~fdbestuUI"" 
Afwijzen. Zie toelichting onder 1. -
3. Motie: afdeling Amstelveen 
Betreft: algemeen ~ 

Tekst: 
De VVD, bijeen in buitengewone alge
mene vergadering op 23 november 1991, 
overwegende, dat 

vaststelling van de toe te passen spel
regels in een eenduidig reglement een 
·waarborg is voor een goed verloop van 
de vereiste procedures, 

~ met een niet voor tweeêrlei ·uitleg vat-
' baar reglement voorkomt, dat gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheden 
om in beroep te gaan tegen vermeende 
onjuiste beslissingen, 

•' daarnaast een duidelijke uitleg van de 
spelregels een goede toepassing kan 
bevorderen, 

- richtlijnen met de status van een re
glement een monstrum is, dat de dui
delijkheid niet bevorderd, 

besiuit, dat een vereenvoudigde bewer
king van het thans geldende reglement 
met een bijbehorende duidelijke toelich
ting voor de toepassing ervan de voor
keur verdient boven de voorgestelde . 
richtlijnen. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen: Zie toelichting onder 1. 

4. Motie: afdeling Leidschendam 
Betreft: algemeen . ~ 

Tekst: 
De VVD, bijeen in buitengewone alge
mene vergadering van 23 november 
1991 constateert dat de beoogde richtlij
nen voor de kandidaatstelling van leden 
voor de gemeenteraad zoveel mogelijk
heden bevatten die voor elk van de on
derscheiden afdelingen weer anders 
zijn, dat de voorstellen door het ontbre
ken van duidelijkheid over de indeling 
van de afdelingen in een van de catego
rieën nauwelijks een helder beeld 
scheppen. 
De vergadering stelt voor het onderwerp 
richtlijnen voor de kandidaatstelling 
voor leden van de gemeenteraden van 
de agenda af te voeren tot het moment 
waarop door middel van een duidelijke 
toelichting bekend is welke de achter
grond is van het onderhavige voorstel en 
de onderscheiden artikelen en waarom 
op deze wijze daaraan vorm is gegeven. 

Toelichting: 
Het is voor de afdeling Leidschendam 
onmogelijk geweest dit concept naar be
horen te behandelen, omdat een toelich
ting die duidelijkheid schept over de 
achtergronden voor wezenlijke veran
deringen t.o.v. het huidige reglement 
ontbreekt. Eerst nadat hierover dui
delijkheid is verkregen, is de afdeling in 
de gelegenheid dit concept in zijn totale 
samenhang te beoordelen. 

' Adyjes boofdhestunw 

Afwijzen. Zie toelichting onder 1 en de 
nota vaii\vijziging. 

5. Motie: afdeling Leidschendam _JJ 
Betreft: algemeen ~ 

Tekst: 
De VVD, bijeen in buitengewone alge
mene vergadering van 23 november 
1991 constateert dat met name door het · 



stellen van data in de richtlijnen voor 
~ de kandidaatstelling de richtlijnen hun 

doelstelling van richtlijnen voorbij 
schieten en een onwrikbaar reglement 
worden. Daardoor wordt de afdelings
besturen te weinig ruimte geboden voor 
een eigen invulling. De richtlijnen die
nen zich te beperken tot de einddata van 
procedures die worden afgeleid van het 
bepaalde in de Kieswet. 

Toelichting: 
Richtlijnen zijn per definitie aan te mer
ken als handreikingen om handelen 
zorgvuldig te laten plaatsvinden. Van 
Dale zegt dat richtlijnen zijn: "aanwij
zingen van een te volgen gedrag of han
delwijze". De onderhavige richtlijnen 
dragen veeleer het karakter van een re
glement, hetgeen met de naamgeving 
niet beoogd wordt, waardoor de richtlij
nen volgens Van Dale in juridische zin 
bindende voorschriften worden. De 
vraag is of dit wel de bedoeling is wan
neer de "toelichting" in de beschrij
vingsbrief (pag. 7) spreekt over een 
spoorboekje. Artikel 3, laatste volzin 
wijst evenwel weer in tegengestelde 
richting. 

Advies hoofdbestuur: 
. Afwijzen. In de richtlijnen wordt nl. zeer 
veel ruimte geboden aan de afdelingen 
om zelf de bepalingen aan te scherpen, 
mits de essentie maar gehandhaafd 
blijft. Vandaar dat hetjuist niet een re
glement is, maar wel bindend is op een 
aantal cruciale momenten. 

6. Amendement: afdeling Avereest 

~l 
::~:algemeen 1 

~onderlijke artikell)n doorlojJend 
1 nummeren i.p.v. een nummering per 

nootaStûk. -

Toelichting: 
J Om een grotere uniformiteit te bereiken 

tussen deze en overige reglementen en 
ter voorkoming van misverstanden aan
g tande de aanduiding van de diverse 
r tikelen, is een doorlopende num
I ering gewenst. Het feit dat bepaalde 
' 10fdstukken voor een aantal afdelingen 
• iet van toepassing zijn doet daar niets 
aan af. 

V ,• 

Advies h~fflbe~.,u-: 
, •·· 

OVernemen. 

· 7. Amendement: afdeling 
Leidschendam ~ 
Betreft: hoofdstuk I, punt 3 en 4 

Tekst: 
Artikel 3 wordt in die zin gewijzigd dat 
dit aitikel een begripsbepaling vormt 
voor de artikelen 4.1 tlm 4.8 waar het de 
afdelingsgrootte betreft. Daarbij dient in 
elk geval niet mee te wegen het aantal 
bestuursleden dat geen kandidaat is. 

In de artikelen 4.1 tlm 4.8 worden ge
schrapt de passages die betrekking heb
ben op het aantal bestuursleden dat 
geen kandidaat is. 

Toelichting: 
Door het ontbreken van een toelichting 
op de achtergrond van het formuleren 
van de artikelen 4.1 tlm 4.8 is het niet 
mogelijk een concreet tekstvoorstel voor 
artikel 3 aan te bieden. V oor de beoogde 
begripsbepaling komt artikel 3 het 
meest in aanmerking omdat daar reeds 
gesproken wordt over ,;de hierna te noe
men categorie" en wel door toevoeging 
van een tweede lid. Dit tweede lid is dan 
een vervangihg van de artikelen 4.1 tlm 
4.8 voorzover deze categorie-indeling 
kennen, onder behoud van deze artike
len voorzover zij een nadere uitwerking 
zijn van het beoogde artikel 3.2. Door de 
onmogelijkheid een tekst te formuleren, 
ware het verzoek tot wijziging van arti
kel 3 op te vatten als een motie en de 
wijziging van de artikelen 4.1 tlm 4.8 als 
een amendement. 

De ratio van het noemen van het aantal 
bestuursleden is niet duidelijk op het 
punt van het bepalen van de grootte van 
de afdeling. In de ogen van de afdeling 
Le~dschendam dient het hoofdbestuur 
bovendien niet in het jaar voorafgaande 
aan het jaar van de verkiezingen te be
palen tot welke categorie een afdeling 
behoort, maar dient daarover van meet 
af aan duidelijkheid te bestaan. Daar
naast zou, afgezien van het niet bekend 
zijn van de ratio daarvan, het aantal 
bestuursleden dat wel of geen kandidaat 
is niet van invloed moeten zijn. 

Advies hoofdbestuur: . 
Afwijzen. Overigens met het aanvaar-
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den van de nota van wijziging ~n - bestuursleden en leden van een cam-
voorgesteld wordt de omvang van lte af- missie, die zich (gaan) bezighouden 
i!eltng tê fiXeren biJ fuëpassmg van aézë met de kandidaatstellingsprocedure 
richthJnen en waarbii yoorta ~ worden _uitgesloten van een kandida- . 
stuursleden die kandidaat zijn maar tuur. 
geen plaats zullen nemen in de ramt;""_ 
de mogel~kheid wordt geböden toçh hun Toelichting: 
werkzaamheden të ~Jven verrichten-:" Vergelijk artikelen 6, 7 en 15 respectie-
wordt aan de bij de at elmg Leidschen- velijk artikel 13.3, waarbij niet-verkies-
dam levende wens tegemoet gekozen. baarbeid beschouwd moet worden als 
Wel blijft het van belang om bij grote niet beschikbaar voor een serieuze kan-
afdelingen het getal van vijf bestuurs- didatuur. 
leden te handhaven en bij de kleine het 
getal drie, omdat een grote afdeling nu Advies hoofdbestuur: 
eenmaal meer heeft te organiseren dan 
een kleine! 

8. Amendement: afdeling 
Róërmond 
Betreft: algemeen __5( 
Tekst: 
Er dient vastgelegd te worden wat een 
Tileine en wat een grote afdeling is. 

Toelichting: 
Voor veel afdelingen geeft dit grote on
duidelijkheid. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie overigens ook nota van 
WÎJztgtng tèrzake. 

9. Amendement: afdeling 
Haarlemmermeer/oe. Amstelland en 
Meerlanden 
Betreft; hoofdstuk I, punt 2 

Tekst: ~ 
Toevoegen: Een grote afdeling is een af
deling die op 1 januari voorafgaande aan 
de verkiezingen meer dan 125 leden 
heeft. 

A~ hoofdbestuur: 
~. Zie echter wel nota van wij
ziging. 

10. Amendement: afdeling 
Haarlemmermeer/oe. Amstelland en 
Meerlanden 
Betreft: hoofdstuk I, punt 3 

Tekst: 
~ 

vervalt. 

Toelichting: 
Voorkoming onduidelijkheden en ver
w~g ~IV~r. omvang van een afdeling 
door jaarlijkse veranderingen. 

Advies hoofdbestuur: 
~- Zie nota van wijziging. 

Afwijzen. Maar zie nota van wijziging 
inzake bestuursleden. Voorts mag de af
dehng zelf een andere termyn vaststët=
len mits deze niet later valt dan 1 ok
to~et zelfde geldt voor de ovenge --aata. ~ 

13. Amendement: afdeling 
Groningen 
Betreft:hoofdstukl,punt5 

Tekst: ~ 
... 1 februari van het jaar, dat voorafgaat 
aan het jaar waarin de periodieke ver
kiezingen ... 
te wijzigen in: 
... 1 december van het tweede jaar dat 
aan de periodieke verkiezingen vooraf
gaat ... 

Toelichting: 
Soms is 1 maart een belangrijke datum. 
Op 28 januari is het niet meer goed mo
gelijk om een planning op te zetten. De 
algemene vergadering wordt daarom 
verzocht de afdelingen wat meer speel
ruimte te geven. · 

Advies hoofdbestuur: 
~wijzen. In de praktijk zal het hoofdbe
stuur eerder publiceren, maar ten laat
ste op 31 januari. Voorkomen moet wor
den dat de procedurele handelingen voor 
een zo eenvoudige kandidaatstelling als 
die van GR in een veel te vroeg stadium 
aanvangt. De verkiezingen zijn immers 
in de 1e helft van maart van hetjaar dat 
volgt! 

\ 14. Amendement: afdeling 
1 Haarlemmermeer/oe. Amstelland en 

Meerlanden 
Betreft: hoofdstuk I, punt 6 

Tekst: 
"Het bestuur van een afdeling kan een 
commissie instellen ter voorbereiding 
van de kandidaatstelling" wijzigen in: 

i 11. Amendement: afdeling Leiden 
Betreft: hoofdstuk I, punt 3 

J 

"Het bestuur van een grote afdeling stelt 
ëëiï commissie in ter voorlîëreufing van 
de k8Dcli~tstelling". 

Tekst: -1" 
In de eerste volzin wordt na, "van het 
jaar dat", ingevoegd: 8voorafgaat". 

Toelichting: 
Herstel van een omissie. 

Advies hoofdbestuur:. 
Overnemen. ~ie nota van wijziging. 

12. Motie: afdeling Amstelveen 
Betreft: hoofdstuk I, punt 5, 6 en 8 

Tekst: .f 
De VVD, bijeen in buitengewone alge
mene vergadering op 23 november 1991, 
overwegende dat 
- "voorlopige kandidaten niet mogen 

deelnemen aan activit.eit.en in het 
kader van de kandidaatstellingspro
cedure" (punt 8) vanaf een tijdstip, dat 
ligt na de aanvang van deze procedure, 

- een lid van het bestuur dan wel in punt 
6 genoemde commissie zich tot dat 
tijdstip (uiterlijk tot 18 oktober) zal 
kunnen bezighouden met de voorbe
reiding van de kandidaatstelling, 

- dit ongewenste situaties kan geven, 
zoals selecteurs/ beoordelaars, die la
ter medekandidaten blijken te zijn, 

- het ongewenst is, dat leden, die hebben 
deelgenomen aan de voorbereiding 
van de kandidaatstelling zich alsnog 
kandidaat stellen, 

- voorbereidingen van de kandidaat
stelling, zoals het onderzoek van de 
commissie kan beginnen als zekerheid 
bestaat over de bereidheid van de zit
tende leden en bestuursleden èn dat 
daarbij een eerdere aanmeldings
datum dan 30 september gewenst is 
(thans resp. 21 en 23 april), 

spreekt zich uit voor een regeling, waar
bij 
- zittende leden en bestuursleden, die 

kandidaat willen zijn, worden uitge
sloten van deelname aan de kan
didaatstellingsprocedure en dat hier
bij een aanmeldingsdatum wordt be
paald ruim voor 1 oktober, 

Toelichting: 
De hier gebruikte term "kan" in de zin 
"Het bestuur van een afdeling kan een 
commissie instellen ter voorbereiding 
van de kandidaatstelling" is verwarrend 
in relatie tot de tekst van IV.1 en V.1 
welke een voorbereidingscommissie 
dwingend voorschrijft. 

Advles hoofdbestuur: 
.·OVE;nïèmen. Op de wijze als omschreven 
in de nota van wijziging. 

15. Amendement: KC Amsterdam 
Betreft: hoofdstuk I, punt 6 ~ 

Tekst: 
Toevoegen na laatste zin: 
De commissie zal de potentiële leden, 
voordat men komt tot een gemotiveerd 
oordeel, criteria moeten aangeven op 
basis waarvan de commissie haar oor
deel zal vaststellen. 

Toelichting: 
De commissie dient de behoefte, die zij 
in het kader van de samenstelling van de 
kandidatenlijst aanwezig acht, conform 
vast te stellen. 

Advi~JL!toofdbestuur: 
-Afwij~en. :Naar analogie van de regle
menten EK, EP, TK en PS wordt de taak 
van de commissie slechts marginaal 
aangeduid. 

16. Amendement: afdeling Zeist 
Betreft: hoofdstuk I, punt 7 ~ 

Tekst: 
De afdeling Zeist van de VVD acht het 
onnodig, dat het afdelingsbestuur advies 
inwint bij het bestuur van de KC. 

Toelichting: 
In het tot heden geldende reglement is 
slechts sprake van een "kennisgeving" 
aan het KC-bestuur, hetgeen de afdeling 
Zeist als voldoende beschouwt. 

Advies hoofdbestuur: 
~zen. De algemene vergadering 

heeft e( .. uitgesproken dat aan de 
kamerceu.mles ook in het kader van de 
kandidaatstellingsreglementen een 
coördinerende en meer bestuurlijk ver
antwoordelijke taak zal worden toe
bedeeld. 

17. Amendement: afdeling 
Roermond 
Betreft: hoofdstuk I, punt 7 

Tekst: 
f 

In de zin: "Voordat de ledenvergl\de
ring ... " het woord "advies" vervangen 
door "mededeling te doen". 

Toelichting: 
De afdeling is hierin in aanleg auto
noom. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie ook het advies onder 16. -
18. Amendement: afdeling 
Capelle a/d IJssel 
Betreft: hoofdstuk I, punt 7 

Tekst: 
__.\) 

Schrappen: Voordat de ledenvergade
ring het besluit neemt ... te vragen. 

Toelichting: 
UitgangSpunt bij de reglementering 
dient te zijn dat bestuur en ledenver
gadering weten waar zij mee bezig zijn 
en - met als ruggesteun het reglement 
op de toelichting die hoofdbestuur en 
centrales daar op de gepaste tijden op 
geven - verstandige besluiten nemen. 
Met andere woorden: als een bestuur al 
een onjuist voorstel zou doen, zal een 
ledenvergadering haar taak beseffen en 
het bestuur corrigeren. Een adviserende 
taak van de kamercentrale (anders dan 
een algemene) past hier niet in. Even
tuele toetsing dient achterllf plaats te 
hebben. Voorts kan de vr". I ;,esteld 
worden of het verplicht vragen van een 
advies sec (zonder enige verdere ver
plichting) wel in deze tijd van deregu
lering past. 

AJirlea_hoofdbestuur: 
~· Zie het advies onder 16. 

19. Amendement: afdeling ~ 
Voorschoten 
Betreft: hoofdstuk I, punt 7 

Tekst: 
De VVD-afdeling V oorschoten op 26 juni 
1991 in vergadering bijeen, amendeert 
de richtlijnen voor de kandidaatstelling 
voor leden van de gemeenteraad als 
volgt: 
In punt 7 van hoofdstuk I schrappen de 
zin: 
"Voordat de ledenvergadering het be
sluit neemt ... te vragen". 

Toelichting: 
Unaniem was de afdelingsvergadering 
van mening dat de plaatselijke bestuur
ders het best op de hoogte geacht kunnen 
worden met de plaatselijke omstandig
heden. Het verplicht advir · van de ka
mercentrale, zonder overige ; eac1araan 
gevolgen te verbinden bij niet-nakoming 
daarvan, wordt als te bevoogdend en 
derhalve niet passend in een liberale 
partij als de VVD ervaren. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie het advies onder 16. 

20. Amendement: afdeling 
Roermond 
Betreft: hoofdstuk I, p1,1Dt 7 ·f> 

Tekst: 
Er dient een betere verwijzing naar het 
jaar van de verkiezingen te komen, o.a. 
in hoofdstuk I, art. 7, eerste zin. Dit kan 
in bij alle genoemde data in de richtlij
nen worden gedaan, of door middel van 
een algemene eenduidige verwijzing. 

Toelichting: 
Dient de duidelijkheid. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Het Vademecum voor de be
stuurders van de VVD verstrekt vol
doende informatie. Voorts zullen als ap
pendix de relevante artikelen van de 
Kieswet worden toegevoeg. -..ie J>S). 

21. Motie: afdeling Avereest 
Betreft: boodstuk I, punt 8 

Tekst: 
De VVD, bijeen in buitengewone alge
mene vergadering van 23 november 
1991, overwegende de consequenties die 
het al dan niet" voorlopig kandidaat" zijn 
met zich meebrengen, ex Hfst I art. 8 en 
Hfst VII art. 5/Hfst I art. 10, voorts het 
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voorkomen van de termen "mogelijke 
kandidaten" en "toekomstige voorlopige 
kandidaten" in Hfst I resp. art. 5 en 6 
en de daaraan verbonden gevolgen, acht 
een scherpe definitie van de gehanteerde 
termen wenselijk. 

~.hoofdbestuur: 
Afwijzen. De begrippen zijn niet iden
t~ijvoorbeeld het noemen van na
men aan het bestuur van een afdeling 
houdt niet in dat de genoemde personen 
ook werkelijk (voorlopig) kandidaat zijn. 
De zekerheid wordt pas verkregen met 
het ondertekenen van de bereidverkla
ring om op de groslijst te willen voorko
men. 

22. Amendement: afdeling 
Eindhoven 
Betreft: hoofdstuk I, punt 8 

Tekst: 
De laatste zin: "De ondertekening houdt 
in ... " dient geheel te vervallen. 

Toelichting: 
De onderhavige tekst gaat verder dan in 
de Kieswet staat voorgeschreven,. en zal 
mogelijkerwijs kandidaten afschrikken. 

Advie~ hoofdbestuur: 
Afwijzen. Het opnemen in een groslijst 
is nief hetzelfde als het voorkomen op 
een Kieslijst waar de Kieswet over 
spreekt. 

23. Amendement: afdeling Leiden 
Betreft: hoofdstuk I, punt 8 

Tekst: ~ 

.. , .._, 

Toelièhting: 
Dit punt zou strijdigheid kunnen ople
veren met het voorgestelde artikel IV, 
punt 5. Door dit artikel hier te noemen 
wordt vermeende strijdigheid uitgeslo
ten. 

Advles hoofdbestuur: 
öVëmeÏÏÏen. 

24. Amendemen.t;..afdeling 
Haarlemmermeer/oe. Amstelland en 

~eerlanden 
Betreft: hoofdstuk I, punt 11 
~-··· :-r 

Tekst: 
derde volzin "onderwerp" veranderen in 
"ontwe!P"· 

Toelichting: 
verbetering van fout. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging,_ 

25. Amendement: afdeling 
Amstelveen 
Betreft: hoofdstuk D, punt 1 

Tekst: 
Alle leden worden voor 1 november doch 
ten minste twee weken voor de kan
didaatstellingsvergadering schriftelijk 
geïnformeerd over het ontwerp. 

Toelichting: 
Bij punt 2 wordt bepaald, dat de verga
dering zal worden gehouden tussen 1 
november en 15 december (thans 16 -
30 november). In de richtlijnen is geen 
publikatietermijn opgenomen. 
Dit amendement geldt ook voor hoofd
stuk III, punt 1, hoofdstuk..11f·, punt 2 en 
hoofdstuk V, punt 2. ' ~:· 

Advie.~t hoofdbestuur: 
~- De richtlijnen dienen zo min 
mogelijk gefixeerde data te bevatten. 

26. Amendement: Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 
Betreft: hoofdstuk D, punt 2 .p 
Tekst: 
wijzigen 15 december in 20 november. 

Toelichting: 
Het door het hoofdbestuur voorgestelde 
kan ertoe leiden dat pas in een laat 
stadium (en net voor het Kerstreces) be
kend is wie lijstaanvoerder wordt. Om
wille van een goede campagneopzet is 
het wenselijk dat reeds medio november 
de lijstsamenstelling bekend is. 

Advies hoofdbestuur: 
~ Zie daartoe ook de nota PS van 
het hoofdbestuur voor de argumenten. 
Wat de Vereniging wil staat haaks op 
het niet te vroeg starten en eindigen van 
de procedure. Het vroeg aanwijzen van 
lijstaanvoerders is van zeer betrekkelij-



k~aarde. De campàgne beslaat hooguit 
twee maanden. 

27. Amendement: afdeling Leiden 
Betreft: hoofdstuk II, punt.~ 

Tekst: 
De derde volzin komt als volgt te luiden: 
Aan de stemming mogen uitsluitend die 
leden van de afdeling deelnemen die 
voorkomen op de ledenlijst van 1 juli. 

Advies hoofdbestuur. 
Ät\vÏ:Îzen. Het actieve kiesrecht in de af
deling is gekoppeld aan het ingeschre
ven staan in de desbetreffende gemeen
te. 

28. Amendement: afdeling Avereest 
Betreft: hoofdstuk II, punt 4, hoofd
stuk 111, punt 4, hoofdstuk IV, punt 
5, hoofdstuk V, punt 5 

Tekst: 
De woorden "en stemmingen" schrappen 
in alle bovengenoemde artikelen. 
Aan deze artikelen toevoegen: Jndien 
de jaarlijkse ledenvergadering niet heeft 
besloten dat voorlopige kandidaten toe
gang hebben tot een ledenvergadering 
waarop over hun definitieve kandidaat
stelling wordt beslist, hebben voorlopige 
kandidaten onverlet dit besluit toegang 
tot de vergadering zodra het moment 
van stemming is aangebroken en mogen 
zij aan de stemmingen deelnemen". 

Toelichting: 
be afdeling Avereest deelt de mening 
van het hoofdbestuur dat een afdeling 
het besluit kan nemen om voorlopige 
kandidaten niet aan de beraadslagingen 
deel te laten nemen, maar is van mening 
dat zij in alle gevallen aan de stemmin
gen mogen deelnemen. 

Advies hoofdbestuur. 
AfwijzÉm. Het voorgestelde veroorzaakt 
organisatorische chaos in de ledenver
gadering. 

2 1. Amendement: Vereniging van 
f 'aten- en Raadsleden 

1~. I' etreft: hoofdstuk 111, punt 2 

··ekst: f 
•ijzigen 15 december in 20 november. 

Toelichting: 
-.... . Het door bet hoofdbestuur voorgestelde 

kan ertoe leiden dat pas in een Iaat 
stadium (en net voor het Kerstreces) he-

2 , 

. kend is wie lijstaanvoerder wordt. Om
wille van een goede campagneopzet is 
het wenselijk dat reeds medio november 
de lijstsamenstelling bekend is. 

AdyJes hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie advies onder 26. 

30. Amendement: afdeling Leiden 
Betreft: hoofdstuk m, punt 3 '{" 

Tekst: 
De derde volzin komt als volgt te luiden: 
Aan de stemming mogen uitsluitend die 
leden van de afdeling deelnemen die 
voorkomen op de ledenlijst van 1 juli. 

~hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie advies onder 27. 

31. Amendement: afdeling 
DenHaag 
Betreft: hoofstuk IV J? 
Tekst: 
Indien het bestuur van de afdeling be
sluit een commissie in hoofdstuk I onder 
6 in te stellen, dient dat voor 1 april te 
geschieden. 

Toelichting: 
Het is gewenst, afhankelijk van de loka
le situatie, het bestuur te laten bepalen · 
of een commissie in de kandidaatstel
lingsprocedure een goede rol kan ver-
vullen. · 

~hoofdbestuur: 
Afwijzen. Maar zie nota van wijziging. 

32. Amendement: afdeling 
Roermond 
Betreft: hoofdstuk IV, punt 1 

"-Tekst: 
"Het bestuur van de afdeling stelt voor 
1 april eventueel de commissie in ... " 

Toelichting: 
Het instellen van een commissie is niet 
verplicht, c.q. dient niet verplicht te zijn. 

Advies hoofdbestuur: 
~- . Zi~ nota van wijziging. Een 
grote afdeling dient een commissie in te 

stellen wil er sprake zijn v.n grote 
mate van zorgvuldigheid. -

33. Amendement: afdeling 
Capene ä/d IJssel 
Betreft: hoofdstuk IV, punt 1 en 
hoofdstuKV; punt 2 · 

Tekst: 
!ichrappen: Als door de afdeling .. . in 
voornoemd blad. 

Toelichting: 
Overbodige bepaling. 
Conform het huishoudelijk reglement en 
de modelreglementen geschiedt de uit
gifte van een periodiek of mededelin
genblad onder verantwoordelijkheid van 
het bestuur. Uitnodiging via oproeping 
in een dergelijk blad is derhalve een re
glementaire wijze van oproeping. De 
stelling dat ermee "volstaan" kan wor
den wekt de suggestie van het tegendeel. 
(Bij de reglementering voor ~eine" af
delingen komt de passage over een me
dedelingenblad niet voor ... ). 

34. Amendement: Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 
Betreft: hoofdstuk IV, punt 3 

Tekst: f 
wijzigen 15 december in 20 november. 

Toelichting: 
Het door het hoofdbestuur voorgestelde 
kan ertoe .leiden dat pàs in een laat 
stadium (en net voor het Kerstreces) be
kend is wie lijstaanvoerder wordt. Om
wille van een goede campagneopzet is 
het wenselijk dat reeds medio november 
de lijstsamenstelling bekend is. 

~s hoofdbestuur: 
Ab!!ï!en. Zie advies onder 26. 

35. Amendement: afdeling 
Haarlemmermeer/oe. Amstelland en 
Meerlanden 
Betreft: hoofdstUk IV, punt 4 \ 

Tekst: 
wijzigen: data IV.4 gelijk trekken met 
data in 1.9? 

Advies hoofdbestuur: 
~n. Het gaat hierbij om verschil
len tussen actief en passief kiesrecht. 

36. Amendement: afdeling Leiden 
Betreft: hoofdstuk IV, punt 4 

Tekst: ~ 
In de eerste volzin vervalt: "en die voor 
1 november staan ingeschreven in het 
bevolkingsregister van de gemeente". 

.A.&bks hoofdbestuur: 
~~- Zie advies onder 27. 

37. Amendement: afdeling 
Haarlemmermeer/oe. Amstelland en 
Meerlanden Ç> 
Betreft: hoofdstuk IV, punt 5 Î 

Tekst: 
wijzigen: eerste volzin na ,jaarlijkse" : 
",edenvergadering" in "vomjaarsleden
vergadering". 

Toelichting: 
Er kunnen jaarlijks meer ledenvergade
ringen zijn. 

~hoofdbestuur: 
Afwiizen. Reglementair is immer sprake 
van één jaarlijkse ledenvergadering die 
overigens voor 1 juni dient te worden 
gehouden. 

38. Amendement: afdeling Zeist 
Betreft: hoofdstuk IV, punt 5 

Tekst: r 
De afdeling Zeist van de VVD is van 
mening, dat de zinsnede "de jaarlijkse 
ledenvergadering daartoe heeft besloten 
en" kan vervallen. 

Toelichting: 
De afdeling Zeist geeft er de voorkeur 
aan ook voorlopige kandidaten toegang 
te verlenen tot de ledenvergadering, zo
dat zij kunnen deelnemen aan de be
raadslagingen en stemmingen, zonder 
dat hiervoor telkenmalE' door de jaar
lijkse ledenvergadering een afzonderlijk 
besluit wordt genomen. Overigens wijst 
de afd. Zeist erop, dat dit artikel niet 
aansluit bij het ontwerp reglement PSE, 
met name niet met de artikelen 10.1 en 
17.3. 
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In het kader van parallellisering van re
glementen komt de afdeling Zeist dit 
niet als logisch voor. 

Ad.xiea. hoofdbestuur: 
Afwijzen. De plaatselijke omstandighe-
8êÎl kUnnen jaarlijks wijzigingen onder
gaan. Hetgeen het ene jaar als zinvol 
overkomt, kan het volgend jaar als min
der zinvol worden ervaren. Bij PS is 
voorts geen sprake van toelating van 
kandidaten op een vergadering waarop 
kandidaten gesteld worden; een niet te 
vergelijken situatie. 

39. Amendement: Vereniging van 
Staten· en Raadsleden 
Betreft: hoofdstuk V, punt 3 

Tekst: 
-f 

wijzigen 15 december in 20 november. 

Toelichting: 
Het door het hoofdbestuur voorgestelde 
kan ertoe leiden dat pas in een laat 
stadium (en net voor het Kerstreces) be
kend is wie lijstaanvoerder wordt. om·
wille van een goede campagneopzet is 
het wenselijk dat reeds medio november 
de lijstsamenstelling bekend is. 

Adrlea.hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie advies onder 26. 

40. Amendement: afdeling Leiden 
Betreft: hoofdstuk V, punt 4 ~ 

Tekst: 
In de eerste volzin vervalt: "en die voor 
1 november staan ingeschreven in het 
bevolkingsregister van de gemeente 
waarvoor de kandidaatstelling geldt". 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie advies onder 27. -
41. Motie: afdeling Zeist 
Betreft: h90fdstuk VI 

Tekst: 
De afdeling Zeist van de VVD adviseert 
dit hele hoofdstuk te schrappen. 

Toelichting: 
Ledenvergaderingen van afdelingen 
mogen zeer wel in staat geacht worden, 
wanneer bestuursleden - ongeacht het 
aantal - kandidaat zijn voor de gemeen
teraad, zo nodig uit eigen gelederen een 
al dan niet gedeeltelijk interimbestuur 
te benoemen. 

Elke afdeling, die uit slechts vijf be
stuursleden bestaat, dient zich volgens 
het voorstel, wanneer één der bestuurs
leden kandidaat voor de gemeenteraad 
is, te wenden tot het bestuur van de KC 
om de bestuurlijke taken over te dragen. 
Juist in het kader van het streven naar 
een minimaal tijdsbeslag op een maxi
maal aantal personen, heeft de leden
vergadering van de afdeling Zeist beslo
ten het aantal bestuursleden terug te 
brengen tot vijf. 

Advies hoofdbestuur: 
~n. Het amendement gaat voorbij 
aan het feit dat zeer veel afdelingen o.a. 
door de teruggang in ledental in ernstige 
problemen komen om op adequate wijze 
de kandidaatstelling te regelen. 

42. Amendement: afdeling 
Capelle ald IJssel 
Betreft: hoofdstuk VI 

Tekst: 
Wijzigen in bepalingen overeenkomstig 
het huidige reglement (kandidaatstel
lingscommissie). 

Toelichting: 
De ledenvergadering van de afdeling 
Capelle ald IJssel acht het niet aan
vaardbaar als een voor een afdeling zo 
essentiële zaak als de opstelling van de 
kandidatenlijst voor de gemeenteraad&· 
verkiezingen geschiedt onder verant
woordelijkheid van een commissie die 
niet door de ledenvergadering is be
noemd en geen verantwoording schuldig 
is aan de ledenvergadering. Voorts is het 
criterium waarop beoordeeld wordt of 
het bestuur verantwoordelijk mag zijn 
onevenwichtig: er is - behalve bij afde
lingen die tevens kamercentrale zijn -
geen directe samenhang tussen de 
grootte van de afdeling en de grootte van 
het bestuur. Als een afdeling (toevallig?) 
een groot bestuur heeft, mogen bestuur 
en dus ledenvergadering wel verant
woordelijk blijven. 

Ook uit praktisch oogpunt lijkt het 
voorstel van het hoofdbestuur on
gewenst: grote kamercentrales moeten 
in korte tijd in vele afdelingen tegelijk 

en ~en een kort tijdsbestek veel zaken 
regelen. 

Advies hoofdbestuur: 
~n. Zie advies onder 41. 

43. Amendement: afdeling 
Voorschoten .J? 
Betreft: hoofdstuk VI ) 

Tekst: 
De VVD-afdeling V oorschoten op 26 juni 
1991 in vergadering bijeen, amendeert 
de richtlijnen voor de kandidaatstelling 
voor leden van de gemeenteraad als 
volgt: 
In punt 1 van hoofdstuk VI tussen "over" 
en "aan" voegen de zinsnede: 
" ... aan een commissie van tenminste 
drie leden uit de afdeling ter voorberei
ding van de kandidaatstelling als be
doeld in hoofdstuk I onder 6 en zo deze 
niet te voorkomen is ... " 

Toelichting: 
Unaniem was de áfdelings"ergadering 
van mening dat voor de in ciii~ pt.nt om
schreven situatie primair in eigen ge
lederen een oplossing moet worden ge

. zocht. Slechts indien hiertoe geen-moge
lijkheden aanwezig zijn, heeft het be
stuur van de kamercentrale een taak. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie advies onder 41. 

44. Motie: afdeling Amstelv~en 
Betreft: hoofdstuk VI 

Tekst: 
De VVD, bijeen in buitengewone alge
menevergadering op 23 november 1991, 
overwegende dat 
- het bestuur volgens hoofdstuk I, punt 

6 een commissie kan instellen, 
- het bestuur volgens hoofdstuk IV en V 

een commissie moet instellen, 
- deze commissie alleen verantwoording 

verschuldigd is aan het bestuur, 
- een dergelijke commissie zich over het 

algemeen zal bezighouden met vaak 
zeer vertrouwelijke en gevoelige za
ken, 

- de regeling voor het werken met een 
z.g. kandidaatstellingscommissie zo
als opgenomen in het th&. · , geldende 
reglement tevens inhoudt, dat deze 
commissie benoemd wordt door de le
denvergadering en belast met de af
werking van de gehele kandidaatstel
lingsprocedure, 

• deze kandidaatstellingscommissie 
thans verplicht moet worden ingesteld 
in gevallen als bedoeld in hoofdstuk 
VI, 

- deze kandidaatstellingscommissie 
thans ook vrijwillig kan worden inge
steld en dan kan bestaan uit het be
stuur (eventueel) aangevuld met an
dere leden met ervaring/ vertrouwen 
van de afdeling, 

• inschakelen van het bestuur van de 
kamercentrale bij het instellen van 
een kandidaatstellingscommissie door 
de ledenvergadering overbodig is, 

· het gewenst is bemoeienis van het be
stuur van de kamercentrale te beper
ken tot gevallen van conflictoplcissing, 

spreekt zich uit voor een regeling, over
eenkomstig de thans geldende regeling, 
zoals vermeld in de artikelen 8 en 9 in 
plaats van de commissie als bedoeld in 
hoofdstuk I, punt 6 en de regelingen van 
hoofdstuk VI. 

Advies hoofdbestuur: 
~- Zie advies onder 41. -
45. Amendement: afdeling Tilburg 
Betreft: hoofdstuk VI, punt 1 r 
Tekst: 

· Indien het bestuur van kleine afdelingen 
bestaat uit slechts twee of nog minder 
leden, die geen voorlopige ka'ldidaat 
zijn, dan wordt dit bestuur in het kader 
van de handelingen die uit de te volgen 
kandidaatstellingsprocedure voort
komen uitgebreid met bestuursleden 
van de ondercentrale wàartoe de ge
meente behoort tot een omvang van drie. 

Toelichting: 
Het is wenselijk om een voor de afdeling 
zo belangrijke activiteit van kandidaat
stelling voor de gemeenteraad zoveel 
mogelijk door personen die bekend zijn 
met de lokale omstandigheden te laten 
voorbereiden. 

Advies hoofdbestuur: 
4ffi]zëfi. Een verstandig KC-bestuur 
zal in veel gevallen een beroep doen op 
bestuursleden van een oe. 

46. Amendement: afdeling 'l'ilburg 

Betreft: hoofdstuk VI, punt 2J 

Tekst: 
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Indien het bestuur van grote afdelingen 
bestaat uit slechts vier of nog minder 
leden, die geen voorlopige kandidaat 
zijn, dan wordt dit bestuur in het kader 
van de handelingen die uit de te volgen 
kandidaatstellingsprocedure voort
komen uitgebreid met bestuursleden 
van de ondercentrale waartoe de ge
meente behoort tot een omvang van vijf. 

Toelichting: 
Het is wenselijk om voor de afdeling zo 
belangrijke activiteit van kandidaat
stelling voor de gemeenteraad zoveel 
mogelijk door personen die bekend zijn 

·met de lokale omstandigheden te laten 
voorbereiden. 

~s hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie advies onder 45. 

47. Motie: ·afdeling Groningen .P 
Betreft: hoofdstuk VI, punt 2 e.v.)_ 

Tekst: 
Het hoofdbestuur wordt door de 88ste 
algmene vergadering gevraagd om arti
kel 2 te vervangen door een of meer ar
tikelen, die het mogelijk maakt dat de 
leden van een grote afdeling uit haar 
midden een kandidaatstellingscommis
sie kunnen kiezen, zoals dit nu nog het 
geval is. Het hoofdbestuur krijgt het 
recht om de bijbehorende noodzakelijke 
aanpassingen van andere artikelen uit 
te voeren. 

Toelichting: 
De mondige leden, die de basis van de 
partij vormen, moeten in staat gesteld 
worden om de plaatselijke zaken zo veel 
mogelijk zelf te kunnen regelen. Het zijn 
de afdelingsleden die door de raadsleden 
worden vertegenwoordigd en· het zijn 
juist de leden van de afdeling die de 
plaatselijke situatie kennen. 

Als deze motie wordt aangenomen, dan 
kan de vernieuwde regeling ten aanzien 
van het instellen van de kandidaatstel
lingscommissies niet onder hoofdstuk VI 
GR geplaatst worden, daar grote afde
lingen de kandidaatstelling dan wel mo
gen blijven regelen. Ook de artikelen 3 
en 5 zullen dan moeten worden aange
past. 

. ~oofdbestu~ 
Afwijzen. Is overbodig, want een grote 
afdeling zal in de meeste gevallen wel in 
staat zijn een commissie te benoemen. 
En is dat allemaal niet mogelijk dan is 
de situatie zo ernstig dat de KC er wel 
nadrukkelijk bij betrokken moet wor
den. 

48. Amendement: afdeling Tilburg 
Betreft: hoofdstuk VI, punt 3 

~ 
Tekst: 
Het bestuur van de betrokken onder
centrale kan zijn uit de onder 1 en 2 
genoemde taakstelling overdragen aan 
daartoe aangewezen leden van de VVD, 

. die woonachtig zijn binnen het gebied 
van de ondercentrale. Indien het bestuur 
van de ondercentrale van mening is dat 
hij niet in staat is om de bedoelde per
sonen aan te wijzen, dan worden de ta
ken overgedragen aan het bestuur van 
de betreffende kamercentrale, die op zijn 
beurt de genoemde taakstelling kan 
overdragen aan daartoe aangewezen Ie
den van de VVD die woonachtig zijn bin
nen het gebied van de kamercentrale. 
Eenzelfde bevoegdheid komt in voorko
mend geval toe aan het hoofdbestuur. 

Toelichting: 
De toe te voegen bestuursleden dienen 
zoveel mogelijk contact en bekendheid 
te hebben met de lokale situatie van de 
afdeling. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie advies onder 45. 

49. Amendement: afdeling Leiden 
Betreft: hoofdstuk VI, punt 5 

Tekst: f 
In de laatste volzin vervalt: ~en voor 1 
november ingeschreven staan in het be
volkingsregister van de betrokken ge
meente". 

Toelichting: 
Het is voor afdelingsbesturen praktisch 
niet mogelijk te rontroleren of deelne
mers aan de vergaderingen als bedoeld 
in genoemde artikelen staan ingeschre
ven in het bevolkings1·egister van de ge
meente als dit op de avond van de verga
dering dient te geschieden. 



>.> Adi:ies hoofdbestuur: 
~ 14Jwijzen. Zie advies onder 27. 

f 
50. ~endemment:afde~g 
Roermond 
Betreft: hoofdstuk VII, punt 2 

Tekst: 
.Voorlopige luuididaten mogen op uit
nodiging vän het bestuur enroreen of 
mëëTilerëîëaennUÏJ.--yandtdatuur toe-
~·. 

Toelichting: 
Ook leden hebben het recht een toelich
ting op de kandidatuur te vragen. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Hoowel in principe overbo
dig, want de ·meerderheid van de leden 
kan het bestuur altijd opdragen de kan
didaten uit te nodigen! 

iftii.· f 51. ~endement: afdeling 
~·. Haarlemmermmeer/oc. Alnstelland en· 
~- Meerlanden 
~" Betreft: hoofdstuk VII, punt 2 ,{( 

~- Tekst: 
wijzigen: tweede volzin .het bestuur" in 
.de ledenvergadering". 

Toelichting: 
Deze wijziging heeft een meer democra
tische gang van zaken ten gevolge. 

Advies hoofdbestuur: 
Afi!ijzen. Maar zie amendement 50 en 
hetadvies. 

52. ~endemment: afdeling 0 
~telveen """\ 
Betreft: hoofdstuk VII, punt 2 

Tt-kst: 
• Voorlopige kandidaten mogen op ver
zoek van de ledenvergadering hun kan
didatuur toelichten". 

T&~lichting: 
W· :trom alleen op uitnodiging van het 
he ;.uur? Als de ledenvergadering erom 
vr :1gt moet het ook mogelijk kunnen 
zi. t. De ledenvergadering moet tenslotte 
lx ;lissen. De ledenvergadering zou te
g' n het bestuur kunnen zeggen, dat er 
g•·en behoefte is aan een toelichting. 
I; et bestuur kan altijd een voorstel doen 
aan de vergadering. 

Addes.hoofdbestuur: 
~zen. Zie advies onder 50 en 51. 

dig hr.Vrije stemmingen zijn bij 
stemmingen niet toegestaan. 

56. Anlendemment: afdeling 
m..r•-r~erp1eer/oq. ~m~J).,nd 1en 
Meerlànden 
Betreft: hoofdstuk VII, punt 8 ·..t) 
Tekst: 
wijzigen: in eerste volzin "gesteld" in 
"verkozen". 

Toelichting: 
Zie wijziging hoofdstuk VII, 7.1. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie advies onder 54. 

57. Anlendement: afdeling 
Haarlemmermmeerf oe. Alnstelland en 
Meerlanden 
Betreft: hoofdstuk VII, punt 8 

Tekst: Jf 
laatste volzin vervalt. Toevoegen nieuwe 
volzin: 
.Als een door het bestuur voorgestelde 
voorlopige kandidaat niet door de leden
vergadering voor die bepaalde plaats is 
gekozen, dan schuiven de door het be
stuur voorgestelde voorlopige kandida
ten in het ontwerp een plaats naar be
neden op". 

Toelichting: 
Wijziging ter voorkoming van verwar
rende gang van zaken ter gadering door 
het gebruik van de term "kan" in het 
ontwerp van de richtlijn GR. 

Advies hoofdbestuur: 
AfwiJzen. De mogelijkheid om al dan 
met tot opschuiving over te gaan moet 
gehandhaafd blijven. 

58. Anlendement: afdeling Avereest 
Betreft: hoofdîïtîik VU. pgpt 9, 

1 Tekst: 
·.~ ... de kandidaatstelling voor de plaatsen, 
waarv~ _zi.i...Jk_kal!!l_ op_ verkiezmg ot 
ptääf.iïvervumng zeer ~ring acht over 
tedragen... ---
Toelichting: 
Alle plaatsen op de kandidatenlijst bie
den per definitie een kans op verkiezing 
of plaatsvervulling, daarom is de term 
"geen kans" niet correct in dit verband. 

Advies hoofdbestuur: 
OVernemen. 

53. ~enclement· •fdeling Avereest 59. Anlendement: afdeling 

' ... 

' 
, Betreft: hoofdstuk VII, punt 2 \ Alnstelveen 

J Tekst: ~ 
... mogen uitsluitend het bestuur en de 
leden, met uitzondenng van de voorlo
p_ige kandidaten, de kandidatuur ... 

Toelichting: 
Voorlopige kandidaten zijn ook lid en 
daarom is een nadere aanduiding nood
zakelijk. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. 

54. Anlendemment: afdeling 
Haarleliunermmeerloc. Alnstelland en 
Meerlanden 
Betreft: hoofdstuk VII, punt 7.1 

Tekst: r 
wijzigen: "gesteld" in "gekozen". 

Toelichting: 
De term .gesteld" kan verwarrend zijn, 
althans in samenltang met de in hoofd
stuk VII, 4 gebruikte term .verkozen". 

Ädrllll, hoofdbestuur: .""' 
Afwijzen. De term "gesteld" voorkomt 
verwarrÎÏlg met het feit dat kandidaten 
pas worden verkozen op de dag van de 
verkiezing. 

55. Amendemment: afdeling 
Groningen 
Betreft: hoofdstuk VII, punt 7~ 

Tekst: 
Het hoofdbestuur wordt verzocht art. 7.4 
te wijzigen, zodat eenduidig vast staat 
of er met de tussentijdse stemmingen 
weer vrije stemmingen worden bedoeld 
en dit voorstel voor te leggen aan de 
88ste algemene vergadering. 

Toelichting: 
Het huidige voorstel voor artikel 7.4 van 
hoofdstuk VII GR kan op verschillende 
wijze worden geïnterpreteerd. 

~hoofdbestuur: 
""zen. Tekst is overeenkomstig hui-

/ Betreft: hoofdstuk VII, titel 

Tekst: 
"Verloop van en stemmingen in de kan· 
didaatstellingsvergadering" 

Toelichting: 
De procedure heeft alleen betrekking op 
de kandidaatstelling. Het lijkt daarom 
beter de betreffende vergadering even
als in het oude reglement (art. 20) aan 
te duiden met de term kandidaatstel
lingsvergadering ter onderscheiding van 
andere ledenvergaderingen. 

~hoofdbestuur: 
~ In de praktijk is gebleken dat 
leden zeer veel moeite hebben met het 
onderscheid tussen ledenvergadering en 
kandidaatstellingsvergadering terwijl 
vaak die vergadering ook alf; ledcnv!'r
gadering wordt gebruikt, waarbij andere 
onderwerpen aan de orde worden gesteld 
dan het vaststellen van een kandidaten
lijst. 

60. Anlendemment: afdeling 
Roermmond _p 
Betreft: hoofdstuk X. punt 2 ....-, 

Tekst: 
"zo veel mogelijk" schrappen. 

Toelichting: 
Er dient en hoeft geen plaats te zijn voor 
afwijkingen. 

Mrl~ hoofdbestuur: 
An!ü_~n. Er kunnen wel degelijk andere 
termijnen gelden omdat bij tussentijdse 
verkiezingen de dag van de kandidaat
stelling geen lang van te voren vastge
stelde datum is. 
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Themadag 
,,De Stimulerende De111ocratie" 
Op zaterdag 1 juni 1991 vond in 's-Hertogenbosch de themadag 
"De Stimulerende Democratie" plaats. 
Deze themadag was inhoudelijk voorbereid door een werk
groep, die onder voorzitterschap stond van mr. J. Drijber. Door 
deze werkgroep waren een viertal stellingen geform1;:;leerd. 
Deze stèllingen waren in de eindrapportage van de werkgroep 
van een uitgebreide toelichting voorzien. 

Inleidingen 
Het programma van deze themadag 

bestond, na een algemene inleiding door 
werkgroepvoorzitter mr. J. Drijber uit 
inleidingen door diverse sprekers, ge
volgd door een discussie in werkgroepen 
ter voorbereiding van een plenaire dis
cussie. Mr. J. G. C. Wiebenga lichtte de 
volgende stellingen toe: 

"Vervreemding en dientengevolge 
onverschilligheid tegenover de politiek 
op alle bestuurlijke niveaus dient be
streden te worden door de overheid beter 
te organiseren en zo de kwaliteit van 
haar functioneren te verhogen. In
grijpende veranderingen van staats
rechtelijke aard raken slechts de vorm 
van ons staatsbestel en niet de kem van 
de onvrede." 

,,Alle . bestuurslagen dienen be
voegdheden te hebben die de belangen 
van de burgers duidelijk en herkenbaar 
raken. Volkavertegenwoordigers en po
litieke partijen dienen al even duidelijk 
voor hun standpunten uit te komen. Dan 
zullen de belangstelling voor de politiek 
en de deelname aan de verkiezingen 
weer toenemen. De communicatie tus
sen kiezer en gekozene zal verder verbe
teren door het stelselmatig betrekken 
van de burger bij het bestuur door zorg
vuldig georganiseerde inspraak en door 
participatie. De VVD dient op grond van 
haar liberale overtuiging met behoud 
van de eindafwegingsverantwoordelijk
heid van het bestuur burgers te inspire
ren tot het dragen van een zo groot tno
gelijke eigen verantwoordelijkheid." 

Hierop werd een reactie gegeven 
door prof. dr. R. B. Andeweg, die dat 
deed aan de hand van de stelling: 

"Niet de burger is van de politiek 
vervreemd, maar de politici zijn ver
vreemd van de burgers." 

Vervolgens verzorgde mr. J. M. Po
lak een inleiding rond de stellingen: 

"Binnen het publiekrechtelijk open
baar bestuur behoort in beginsel slechts 
plaats te zijn voor de centrale overheid, 
provincies, gemeenten en waterschap
pen. Andere vormen van openbaar be
stuur zijn slechts toelaatbaar als daar
voor overtuigende arguntenten kunnen 
worden aangevoerd en als een wettelijke 
regeling tot stand wordt gebracht waar
in zoveel mogelijk de waarborgen die 
gelden voor de genoemde vormen van 
algemeen bestuur zijn neergelegd." 

"Bij het toedelen van adviesfuncties 
en in het leven roepen van adviesorga
nen dienen de bezwaren tegen functio
neel bestuur mutatis mutandis te wor
den meegewogen." 

Prof. dr. U. Rosentltal reageerde op 
het betoog van Polak aan de hand van 
de volgende stellingen: 
"De democratie zal aan betekenis win
nen naarmate de vertegenwoordigende 
lichamen ontambtelijkt worden." 
"De gemeenten en provincies verdienen 
alle mogelijke steun tegenover onvol
komen regionale en andere technocrati
sche bestuurlijke arrangementen." 
"Organen van functioneel bestuur mo
gen voor Liberalen moeilijk te verteren 
zijn, dat neemt niet weg dat Liberalen 
meer dan tot nu toe acte de presence in 
het functioneel bestuur kunnen geven." 

Discussiegroepen 
Na de diverse inleidingen hebben de 

deelnemers aan deze tltemadag in een 
tweetal werkgroepen de stellingen van 
de werkgroep en de inleidingen van de 
diverse sprekers besproken. Omtrent de 
uitkomst van deze discussies is in de 
plenaire vergadering vervolgens gerap-

porteerd. Deze rapportages kunnen in 
het kort als volgt worden samengevat. 

Een van de werkgroepen had zich 
vooral beziggehouden met de kwaliteit 
van en de verantwoording over de po
litieke besluitvorming. Daarbij was de 
vraag gesteld in hoeverre een politicus 
dient te functioneren vanuit een alge
mene visie dan wel dat slechts op deel
belangen kan c.q. moet worden gerea
geerd. Naar de mening van deze groep 
is de praktijk te vaak zo, dat de politiek 
slechts wordt beoordeeld aan de hand 
van de mate waarin tegemoetgekomen 
wordt aan deelbelangen. Politieke par
tijen en politici zouden echter een 
schakel tussen de burger en de overheid 
moeten zijn; een schakel tussen de bur
ger en de politieke besluitvorming. Ten
einde te voorkomen dat de burger zich 
afwendt van de politiek is het van belang 
dat aan die schakelfunctie optimaal in
houd wordt gegeven. Daarvoor is in ieder 
geval nodig dat de politiek z,-- ~Hebt mo
gelijk bij de burger wordt gebrncht. Te
gen de achtergrond van deze opvatting 
heeft deze werkgroep vervolgens vast
gesteld, dat er sprake is van een paradox 
tussen de wens tot schaalvergroting van 
gemeenten en de noodzaak om de afstand 
tot de burger te verkleinen. 

In deze rapportage werd de stelling 
te berde gebracht, dat de invloed van 
het ambtelijk apparaat te groot zou zijn, 
hetgeen impliceert dat de politiek daar
door niet naar behoren kan functio
neren. 

Aan de tweede werkgroep was ver
zocht zich te richten op de vraagstukken 
rond de inrichting van het openbaar be
stuur. Deze groep constateerde echter, 
dat de probleemstelling rond de functio
nele organisatie van de overheid veel 
meer een probleem leek te zijn van be
stuurders en politici, die dan vervolgens 
weer ondergaan in de complexiteit van 
het probleem, dan dat het een probleem 
is voor de burger. Voor hem gaat het veel 
minder over hoe de overheid georgani
seerd is, als wel over het resultaat daar
van in het functioneren. 

Vervolgens heeft ook deze groep zich 
gericht op de relatie burgl werheid. 
Vanuit een benadering, waarh.J de bur
ger meer klant van de overheid is dan 
kiezer, werd vastgesteld, dat de klant 
zich de vraag stelt in hoeverre aan zijn/ 
haar belang wordt tegemoetgekomen. 
Dat leidt tot tevredenheid of tot onte
vredenheid. In beide situaties zal er bij 
de klant in zijnihaar hoedanigheid van 
kiezer weinig behoefte bestaan om te 
gaan stemmen. 

Deze werkgroep had zich beraden op 
mogelijke VVD-antwoorden op dit pro
bleem en kwam tot enkele concrete sug
gesties: de problemen dienen voor de 
burger herkenbaar gemaakt te worden; 
afspraken en besluitvormingsprocessen 
dienen inzichtelijk gemaakt te worden 
en er dient terugkoppeling plaats te vin
den naar de burger over hetgeen (en 
waarom) gebeurd is met zijn eerdere in
breng. 

Er blijft echter wel een spannings
veld bestaan tussen het algemeen be
lang, wat de primaire verantwoordelijk
heid van de bestuurder is en het deel
belang van de individuele burger, zo 
stelde deze groep tenslotte vast. 

Panel 
Het wekte geen verbazing, dat na de 

rapportages vanuit de discussiegroepen 
en de plenaire discussie daarover, de re
actie van de inleiders-panelleden zich 
eveneens voornamelijk richtten op de 
relatie burger-overheid. 

In die reactie werd gewaarschuwd 
voor de opvatting dat we tevreden kun
nen zijn over de wijze waarop de verte
genwoordigende politiek funct'.oneert. 
De verhouding tussen burger, politieke 
gezagsdragers en ambtenaren dient ook 

voor de toekomst nader en blijvend 
kritisch te worden beschouwd. Die ver
houding wordt wel degelijk beïnvloed 
door de kwaliteit van de bestuurlijke or
ganisatie. 

Vanuit het panel werd eveneens 
vastgesteld, dat de individuele burger 
in steeds ruimere mate ondersteuning 
vindt ten behoeve van zijn rechten of het 
behartigen van zijn belangen. In relatie 
daarmee werd de vraag gesteld of de 
afnemende interesse van de burger 
mede daardoor zou kunnen worden ver
klaard en, veel belangrijker nog, in hoe
verre dat moet worden gezien als een 
goede ontwikkeling? Het evenwicht tus~ 
sen het individueel belang en het collec- ' 
tieve belang lijkt steeds meer ten koste 
van de collectieve belangenbehartiging 
te gaan. Een stimulerende overheid zou, 
onder meer in dit verband, de zelfwerk
zaamheid van de burger moeten ont
wikkelen, zo stelde een der panelleden. 

Op basis van hetgeen daarover in de 
discussie naar voren was gekomen werd 
vanuit het panel, zij het voorzichtig, ge
constateerd dat de houding van de deel
nemers ten opzichte van het "midden
veld" niet steeds apert afwijzend was. 

De hiervoor vermelde stelling om
trent de veronderstelde te grote invloed 
van het ambtelijk apparaat werd in de 
reactie van het panel als onjuist gekwa
lificeerd. Met betrekking tot opmerkin
gen omtrent de kwaliteit van politici 
werd verwezen naar de majeure rol die 
politieke partijen in deze hebben. Ten 
aanzien van de vraag hoe het functio
neren van de overheid kan worden ver
beterd was een conclusie, dat het goed 
zou zijn aan dat onderwerp in een ver
volgstudie nader aandacht te besteden. 

Naar aanleiding van de constatering, 
vanuit het panel, dat de rol van politieke 
partijen structureel kleiner lijkt te wor
den, kwam men niet verder dan de vraag 
hoe dit proces ware om te keren. 

Conclusies 
Naast hetgeen in de rapportages van 

de werkgroepen naar voren werd ge
bracht zijn op deze tltemadag geen na
dere conclusies geformuleerd. Desal
niettemin kan op basis van de stellingen 
van de voorbereidingsgroep, de discussie 
in de werkgroepen en de uitspraken door 
het panel worden geconcludeerd tot de 
volgende uitspraken. 

Er bestaat grote zorg over de 
groeiende vervreemding en daaruit vol
gende onverschilligheid van de burger 
ten opzichte van de politiek. 

De houding van de burger lijkt in 
belangrijke mate te worden bepaald door 
het individuele of deelbelang en veel 
minder door het algemene, collectieve 
belang. Politieke partijen en politici die
nen te functioneren binnen dit span
ningsveld en daarbij inhoud te geven 
aan een "schakelfunctie" tussen burger 
en overheid. De afstand tussen politiek 
en burger dient daartoe te worden ver
kleind, hetgeen overigens in strijd is met 
de ook wel gehoorde wens tot bestuurlij
ke schaalvergroting. Verkleining van die 
afstand kan onder andere worden be
reikt door de bestuurlijke vraagstukken 
en de politieke besluitvorming meer 
herkenbaar en meer inzichtelijk te ma
ken, de burger daarbij te betrekken en 
tegelijkertijd aan te spreken op een zo 
groot mogelijke eigen verantwoordelijk
heid. Volkavertegenwoordigers en po
litieke partijen dienen duidelijk voor 
hun standpunten uit te komen. 

De houding van de burger tegenover 
de overheid wordt mede bepaald door de 
kwaliteit van die overheid als leveran
cier van een produkt. Tegen die achter
grond is aandacht nodig voor de over
heidaorganisatie en het functioneren 
daarvan. Een vervolgstudie over dit on
derwerp werd aanbevolen. Ingrijpende 
veranderingen van staatsrechtelijke 
aard worden afgewezen, want zij raken 
slechts de vorm van ons staatsbestel en 
niet de kern van de onvrede. 

Voorts kan worden vastgesteld dat 
de stellingen, zoals die werden behan
deld door de heer Polak tijdens deze 
tltemabijeenkomst niet zijn weerspro
ken.• 
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