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'BESCHRIJVINGSBRIEF 
SOSTE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 
(98ste algemene vergadering) 

vastgesteld door het hoofdbestuur op 
17 februari 1997 

De openbare jaarlijkse algemene vergadering van de VVD 
wordt gehouden op vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 1997 in 
Oe Maaspoort, Oude markt 30 te Venlo (077-3207222). 

Door de ledenvergaderingen van de afdelingen, de 
centralevergaderingen van de ondercentrales en 
kamercentrales, de commissies van advies (art. 60 h.r.) en 
de bijzondere groepen (art. 78.1 h.r.) kunnen tot en met 
uiterlijk 4 april 1997 wijzigingsvoorstellen bij de algemeen 
secretaris worden ingediend op de voorstellen die in de 
beschrijvingsbrief zijn opgenomen (zie voor wijze van 
indiening: annex, blz. 12 en de bij het 
Thorbeckehuisnieuws gevoegde formulieren). Tot en 
met uiterlijk 28 maart 1997 kunnen kandidaten gesteld 
worden voor de tussentijdse vacature Rutte. De informatie 
hierover wordt gepubliceerd in de aanvullende 
beschrijvingsbrief van 25 april 1997; evenals het financieel 
verslag van de penningmeester. Het jaarverslag 1996 zal 
dan tevens worden meegezonden. Tot en met uiterlijk 2 mei 
1997 kunnen kandidaten gesteld worden voor de 
tussentijdse vacature Breukers. De informatie hierover zal 
worden opgenomen in een tweede aanvullende 
beschrijvingsbrief van 7 mei 1997. 
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BEKNOPTE AGENDA/50e JAV(98e A V) 
te Venlo. 

-Alle tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen . 

........ vrijdag 23 mei 1997, 15.00 uur ....... . 

1 Opening door de voorzitter van de WO, drs. W.K. Hoekzema 

I. ALGEMENE HUISHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN 

2 Rekening en verantwoording van het hoofdbestuur over 1996, alsmede het gevoerde beleid 
van het hoofdbestuur in 1996 uaarverslag) 

3 Verslag van de commissie van drie leden (financiële commissie) 
4 Vaststellen van het beleidsplan/begroting 1997 en de meerjarenbegroting 1997-2000 

van het hoofdbestuur 
(bijlage reeds toegezonden) 

5 Benoeming van een commissie van drie leden (financiële commissie) 

........ vrijdag 23 mei 1997, 16.00 uur ....... . 

11. HUISHOUDELIJKE VOORSTELLEN VAN HET HOOFDBESTUUR 

6a Behandeling van het voorstel voor wijziging van de statuten 
(zie bijlage) 

6b Behandeling van het voorstel voor wijziging van het huishoudelijk reglement 
(zie bijlage) 

------PAUZE-----

........ vrijdag 23 mei 1997, 19.00 uur ....... . 

7 Herdenking overleden vooraanstaande WO-leden 
8 Redevoering van drs. W.K. Hoekzema, voorzitter van de WO 
9 Redevoering van mr. drs. F. Bolkestein, fractievoorzitter Tweede Kamer 
10 Behandeling van het rapport Vrij en verantwoordelijk, een liberaal toekomstperspectief. 

(bijlage reeds toegezonden) 

........ zaterdag 24 mei 1997, 9.30 uur ....... . 

111. HUISHOUDELIJKE VOORSTELLEN VAN CENTRALES EN AFDELINGEN 

11 
12 

.... 
Voorstel afdeling De Bilt/Bilthoven 
Voorstel afdeling Den Haag 
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13 Voorstel afdeling Hilversum (briefnr. 821669) 

........ zaterdag 24 mei 1997, 9.45 uur ....... . 

IV. HUISHOUDELIJKE VOORSTELLEN VAN HET HOOFDBESTUUR 

14 Modernisering van het contributiestelsel 
15 Financiële acties 
16 Vaststelling door de algemene vergadering van het aantal leden van het hoofdbestuur 
17 Verkiezing van een aantal leden van het hoofdbestuur 
18 Rondvraag 

V. BELEID VAN DE FRACTIES 

..... zaterdag 24 mei 1997, 11.30 ..... 

19 Bespreking beleid van de Tweede-Kamerfractie, Eerste-Kamerfractie en beleid van de 
WO-leden in het Europees Parlement 

20 Sluiting 
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........ vrijdag 23 mei 1997, 15.00 uur ....... . 

agendapunt 1 
onderwerp Opening door de voorzitter van de WO, drs. W.K. Hoekzema 

I. ALGEMENE HUISHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN: 

agendapunt 2 
onderwerp Rekening en verantwoording van het hoofdbestuur over 1996 alsmede het 

gevoerde beleid üaarverslag) van het hoofdbestuur in 1996 

4 

toelichting De rekening en verantwoording van het hoofdbestuur en het verslag van de 
penningmeester alsmede het jaarverslag van het hoofdbestuur worden meegezonden 
met de aanvullende beschrijvingsbrief van 24 april 1997. 

agendapunt 3 
onderwerp Verslag van de commissie van drie leden (financiële commissie) ter 

voorlichting van de algemene vergadering bij de behandeling van de rekening 
en verantwoording van het hoofdbestuur over het jaar 1996. 

toelichting De commissie bestaat uit de volgende leden: A. van Hulst te Oss, mevrouw I.J.E. 
Muys te Heerlen, mevrouw. mr. M.Th.M. Tangel te Rijswijk. 

agendapunt 4 
onderwerp Vaststellen van het beleidsplan/begroting 1997 en de meerjarenbegroting 1997-

2000 van het hoofdbestuur 

toelichting Het beleidsplan, de begroting voor 1997 en de meerjarenbegroting 1997-2000 zijn 
met het Thorbeckehuisnieuws van december 1996 (96/31) toegezonden aan de 
afdelingen en centrales. 

agendapunt 5 
onderwerp Benoeming van een commissie van drie leden (financiële commissie) ter 

voorlichting van de algemene vergadering bij de handeling van de rekening en 
verantwoording van het hoofdbestuur over het jaar 1997 

toelichting Voorgesteld worden - in alfabetische volgorde -de volgende leden: 
mevr. J.E.J. Muijs te Voerendaal, mevr. mr. M.Th.M. Tangel te Rijswijk, H.W. van 
Weeren te Voorhout 
Als plaatsvervangende leden: 
mevr. F. Nipperus te Voorburg en 0. Tammens te Zwinderen, drs. A.H.M. 
Vredenbregt te Rotterdam 

Namen van overige kandidaten kunnen tot uiterlijk 4 april 1997 ter kennis van de 
algemeen secretaris worden gebracht, mits deze kandidaten zijn gesteld door de 
ledenvergadering van de afdeling. 
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......... vrijdag 23 mei 1997, 16.00 uur ....... . 

11. HUISHOUDELIJKE VOORSTELLEN VAN HET HOOFDBESTUUR 

agendapunt 6a 
onderwerp Behandeling van het voorstel voor wijziging van de statuten 

agendapunt 6b 
onderwerp Behandeling van het voorstel voor wijziging van het huishoudelijk reglement 

tekst en 
toelichting zie bijlage 

---------PA U ZE---------

........ vrijdag 23 mei 1997, 19.00 uur ....... . 

agendapunt 7 
onderwerp Herdenking overleden vooraanstaande WO-leden 

agendapunt 8 
onderwerp Redevoering van drs. W.K. Hoekzema, voorzitter van de WO 
agendapunt 9 
onderwerp Redevoering van mr. drs. F. Bolkestein, fractievoorzitter Tweede Kamer 

agendapunt 10 
onderwerp Bespreking van het rapport Vrij en Verantwoordelijk, een liberaal 

toekomstperspectief 

tekst De tekst van het voorstel is opgenomen in het rapport Vrij en Verantwoordelijk, een 
liberaal toekomstperspectief 

toelichting Het rapport van de commissie Liberalisme 21 ste eeuw is met het 
Thorbeckehuisnieuws van december (96/31) toegezonden aan alle afdelingen en 
centrales. In de maanden januari, februari en maart 1997 hebben vijf 
discussieavonden Liberalisme plaatsgevonden. Afdelingen en centrales hebben tot 4 
april 1997 gelegenheid om moties in te dienen . 

........ zaterdag 24 mei 1997, 9.30 uur ....... . 

111. HUISHOUDELIJKE VOORSTELLEN VAN AFDELINGEN EN CENTRALES 

agendapunt 11 
onderwerp Voorstel afdeling De Bilt/Bilthoven (briefnr. 821712) 

tekst Vooropgesteld dat Nederland een adequate defensie dient te behouden, moet beter 
afgewogen worden 
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-- of Nederland (mede) een te actieve rol moet blijven spelen dan wel nastreven in de 
wereld, waarbij zij naast echte supermachten en/of grote landen boven proportionele 
bijdragen levert aan politiemachten etc. bij lokale en interlokale conflicten, 

6 

- of de miljarden investeringen in 2 tankvliegtuigen, 1 moederschip voor 
landingsvaartuigen, 2 hypermoderne luchtverdedigingsfregatten (naast de VS zal 
alleen ons land er de beschikking over krijgen) en in een compleet nieuwe helicopter
vloot t.b.v. de luchtmobiele brigade ten bedrage van in totaal 8 miljard, niet te veel ten 
koste gaan van investeringen in bijv. infrastructuur en onderwijs in Nederland zelf, 
- of het aanbod als gevolg van het bezit van dergelijk materieel niet gaat leiden tot 
extra vraag bij ondersteuning met als gevolg nog meer participatie van Nederland in 
interventiemachten. 

toelichting Sommige van boven aangehaalde investeringen achten wij voor de veiligheid van 
Nederland als onderdeel van Europa noodzakelijk, andere van de geplande 
investeringen daarentegen houden hier niet direct mee samen, maar beogen 
Nederland een in relatie tot zijn plaats in de wereld een onevenredige grote rol bij 
lokale en interlokale conflicten te doen spelen. Een bijdrage naar evenredigheid is 
daarentegen wel noodzakelijk. 
In de toekomst zal dan ook bij de vraag of Nederland een wereldrol moet blijven 
spelen de positie van Nederland als kleine mogendheid in aanmerking moeten 
worden genomen. Daarnaast zou bij investeringen van deze omvang nagegaan 
moeten worden of onze prioriteiten niet beter bij zaken als onderwijs en infrastructuur 
in Nederland zelf kunnen worden gelegd. 

advies hb Het hoofdbestuur adviseert het voorstel te betrekken bij de bespreking van het beleid 
van de fracties. 

agendapunt 12 
onderwerp Voorstel afdeling Den Haag (briefnr. 821904) 

tekst De afdeling Den Haag stelt voor in de JAV aandacht te besteden aan de bestuurlijke 
vernieuwing/ ontwikkeling stadsprovincie en aan de invoering van de Europese munt. 

toelichting Beide onderwerpen worden van zodanig belang geacht dat in ieder geval tijdens de 
JAV hieraan aandacht besteed dient te worden. 

advies hb Het hoofdbestuur adviseert het voorstel te betrekken bij de 
bespreking van het beleid van de fracties. 

agendapunt 13 
onderwerp Voorstel afdeling Hilversum (briefnr. 821669) 

tekst Het hoofdbestuur wordt met klem aangeraden om bij het publiceren van de 
contributiebedragen te wijzen op de mogelijkheid dat het lidmaatschapsgeld per 
kwartaal, zonodig te vermeerderen met (geringe) administratiekosten, betaald kan 
worden. De inning van de contributie valt ook qua termijnbetalingen onder de 
verantwoordelijkheid van de Gracht. 
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toelichting Het komt regelmatig voor dat de leden het lidmaatschap van de WO opzeggen en 
potentiële leden worden afgeschrikt, omdat zij betaling van de contributie ineens 
bezwaarlijk vinden. Voor versterking van de liberale invloed in de samenleving is de 
WO met een groot aantal leden een absolutie noodzaak. Onbekendheid met het feit 
dat de contributie in termijnen betaald kan worden mag niet tot ledenverlies leiden en 
mensen ervan weerhouden lid te worden van de enige liberale partij van Nederland. 

advies hb Strekking overnemen: zie het initiatiefvoorstel van het hoofdbestuur terzake van de 
modernisering van het contributiestelseL Overigens is het hoofdbestuur niet de 
mening toegedaan dat er alleen een centrale verantwoordelijk rust op het innen van 
de contributiegelden. In het voorstel voor de statuten en reglementen is de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid met de afdelingen ook vastgelegd . 

........ zaterdag 24 mei 1997, 9.45 uur ....... . 

IV. HUISHOUDELIJKE VOORSTELLEN VAN HET HOOFDBESTUUR 

agendapunt 14 
onderwerp Modernisering van het contributiestelsel 

tekst Het hoofdbestuur stelt een aanpassing van het contributiestelsel voor, waarbij het 
aantal categorieën wordt beperkt en termijnbetaling structureel mogelijk wordt 
gemaakt. Tevens wil het hoofdbestuur de lijn van de contributie afdracht 
herformuleren. 

a. stelsel 
NORMALE TARIEVEN 
Hoofdleden 

(27 jaar tot en met 64 jaar) 
Jaarcontributie 
Halfjaarcontributie 
Kwartaalcontributie 

GEREDUCEERDE TARIEVEN 
Post-actieve leden 

(per 1 januari 1998 65 jaar of ouder en/of 
ww, wwv, rww, wao (80-100%), vut, pensioen) 
Jaarcontributie 
Halfjaarcontributie 
Kwartaalcontributie 
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ACCEPTGIRO 

132,00 
67,00 

niet mogelijk 

67,00 
34,50 

niet mogelijk 

INCASSO 
inclusief 8 x per jaar 

Vrijheid en Democratie 

130,00 
65,50 
33,00 

inclusief 8 x per jaar 
Vrijheid en Democratie 

65,00 
33,00 
16,75 
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Jongeren 

(per 1 januari 1998 nog geen 27 jaar) 
Jaarcontributie 
Halfjaarcontributie 
Kwartaalcontributie 

Gezinsleden 

(Inwonende familieleden of huisgenoten) 
Jaarcontributie 
Halfjaarcontributie 
Kwartaalcontributie 

b. afdracht 

37,00 
19,50 

niet mogelijk 

37,00 
19,50 

niet mogelijk 

inclusief 8 x per jaar 
Vrijheid en Democratie 

35,00 
18,00 
9,25 

geen Vrijheid en 
Democratie 

35,00 
18,00 
9,25 

De lijn in het berekenen van de contributieafdracht is als volgt: 

Stap 1. 
Het verschuldigde contributiebedrag, 
verminderd met de toeslag voor de WD-bestuurdersvereniging 
verminderd met de toeslag voor de adminstratie- en verwerkingskosten 

= het basis contributiebedrag 

Stap 2. 
Het ontvangen contributiebedrag, 
verminderd met 65% van het basis contributiebedrag (voor het hoofdbestuur) 
verminderd met 9% van het basis contributiebedrag (voor de kamercentrales) 

= het contributiebedrag voor de afdelingen 

Stap 3. 
De kamercentrale ontvangt daadwerkelijk: 
de helft van 9% van het basiscontributiebedrag 
vermeerderd met 1/18 deel (er zijn 18 kamercentrales) van de helft van 9% van het 
basis contributiebedrag 

Dit is de zgn. solidariteitsomslag, waardoor kleine kamercentrales iets meer 
contributie en grote kamercentrales iets minder contributie ontvangen. 

toelichting Het hoofdbestuur wil met de presentatie van de contributie categorieën en tarieven 
aanhaken bij de veranderingen in de samenleving met betrekking tot mogelijkheden 
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voor marketing en het betalingsgedrag. De mogelijkheid voor een keuze in de 
betalingsfrequentie en betalingswijze wordt daarbij uitgebreid, waarbij als regel geldt 
dat leden die de contributie ineens per automatische incasso voldoen, het huidige 
(sedert 1995 niet verhoogde) contributie tarief betalen en dat aan het lid dat van deze 
regeling wil gebruik maken voor betaling per acceptgiro of in termijnen extra 
administratie en verwerkingskosten in rekening wordt gebracht. 

Het hoofdbestuur wijst erop dat in bovenvermeld voorstel het in het eerste 
lidmaatschapsjaar gehalveerde tarief voor jongeren tot en met 23 jaar komt te 
vervallen. Daar staat tegenover dat het gemiddelde contributie-tarief voor jongeren 
tot en met 26 jaar is verlaagd van (gemiddeld) f 41.- naar f 35,-. 

Tevens dient ook het stelsel van contributie afdracht opnieuw te worden 
geformuleerd om een simpele en heldere lijn te krijgen. Hierbij dient ook rekening te 
worden gehouden met de vastgestelde verwerkingskosten (f 0,50 per 
halfjaar/kwartaal incasso en f 2,00 per jaar/halfjaar accept) alsmede de toeslag te 
worden betrokken (f 135,00) die voor toeslagplichtige leden van de WD
bestuurdersvereniging wordt geheven bovenop de contributie voor de WD. 

Tenslotte wordt erop gewezen dat in het voorstel voor de nieuwe statuten en 
reglementen de volgende lijn is opgenomen: 

• Leden zijn de volle contributie verschuldigd per 1 januari. 
• Nieuwe leden zijn vanaf 1 januari de volle contributie en vanaf 1 juli de helft van de 

contributie verschuldigd en zijn vanaf 1 oktober gratis lid voor het lopende 
kalenderjaar. 

• Het lidmaatschap wordt voor een heel jaar aangegaan. Het opzeggen van het 
lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en vindt in principe plaats per einde van 
het lopende kalenderjaar (opzeggingen moeten dus ontvangen zijn vóór 1 januari). 
Desgewenst kan het lidmaatschap ook op kortere termijn (bijvoorbeeld onmiddellijk) 
worden opgezegd, maar in beide gevallen blijft de verplichting bestaan om voor het 
lopende kalenderjaar de contributie volledig te voldoen. 

• Ereleden en leden van verdienste zijn niet meer uitgezonderd van het betalen van 
contributie. 

• Afdelingen kunnen geen tarieven meer vaststellen die van de door de algemene 
vergadering vastgestelde landelijke contributie afwijken. 

agendapunt 15 
onderwerp Financiële akties 

tekst bestuur stelt voor de mogelijkheid te hebben om ten hoogste twee keer ten tijde van 
Tweede Kamerverkiezingen een financiële aktie onder de leden te houden ten 
behoeve van het verkiezingsfonds. 
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toelichting De algemene vergadering heeft in het verleden aangegeven dat slechts ten behoeve 
van de Tweede Kamerverkiezingen (in de regel ééns per vier jaar) een financiële 
aktie door het hoofdbestuur kan worden gehouden. 

De verkiezingen doen een steeds zwaarder beroep op de financiële middelen van de 
partij, onder meer als gevolg van de veranderende campagnemethodieken. Het is 
noodzakelijk dat het hoofdbestuur een ruimere mogelijkheid krijgt om een beroep te 
doen op die leden die bereid zijn om een vrijwillige extra bijdrage te leveren aan de 
grote financiële inspanning voor de verkiezingen 

agendapunt 16 
onderwerp Vaststellen door de algemene vergadering van het aantal 

leden van het hoofdbestuur 

tekst Het hoofdbestuur stelt voor het aantal leden te bepalen op 11, te 
weten voorzitter, ondervoorzitter, algemeen secretaris, 
penningmeester en 7 secretarissen voor de organisatie. 

toelichting Het huidige aantalleden van het hoofdbestuur blijkt goed 
werkbaar. 

agendapunt 17 
onderwerp Verkiezing van vier leden van het hoofdbestuur 

benoeming van de partijvoorzitter (vacature a) 
Het hoofdbestuur stelt voor deze functie kandidaat drs. W.K. Hoekzema te Den 
Helder. De heer Hoekzema heeft de functie van voorzitter ook in de afgelopen 
periode vervuld. Voor de functie van partijvoorzitter zijn door de partij geen andere 
kandidaten gesteld, zodat de heer Hoekzema door de voorzitter benoemd wordt 
verklaard. 

benoeming van een secretaris van de organisatie (vacature b) 
Het hoofdbestuur stelt voor deze plaats kandidaat drs. T. van Voskuilen. De heer 
Van Voskuilen was in de afgelopen periode secretaris voor de organisatie belast met 
de portefeuille Vorming en Scholing. Voor deze plaats zijn door de partij geen andere 
kandidaten gesteld, zodat de heer Van Voskuilen door de voorzitter benoemd wordt 
verklaard. 

benoeming van een secretaris van de organisatie (vacature c) 
De heer Rutte was in de afgelopen periode secretaris voor de organisatie belast met 
de portefeuille PR en Voorlichting. De heer Rutte heeft te kennen gegeven tussentijds 
af te willen treden. Personen voor de tussentijdse vacature van secretaris van de 
organisatie kunnen tot en met 28 maart 1997 kandidaat worden gesteld. 

benoeming van een secretaris van de organisatie (vacature d) 
De heer Breukers was in de afgelopen periode secretaris voor de organisatie belast 
met de portefeuille Ledenwerving/ Ledenbehoud. De heer Breukers heeft te kennen 
gegeven tussentijds af te willen treden. Personen voor de tussentijdse vacature van 
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secretaris van de organisatie kunnen tot en met 2 mei 1997 kandidaat worden 
gesteld. 

agendapunt 18 
onderwerp Rondvraag 

V. BELEID VAN DE FRACTIES 

agendapunt 19 

.. . zaterdag 24 mei 1997, 11. 30u 

ll 

onderwerp Bespreking van het beleid van de Tweede Kamerfractie, Eerste Kamerfractie en 
het beleid van de WO-leden in het Europees Parlement. 

agendapunt 20 
onderwerp Sluiting 
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ANNEX 
bij de beschrijvingsbrief voor de 50e JAV te Venlo 

1. Het hoofdbestuur heeft in 1983 besloten dat ten behoeve van de indiening van amendementen en moties 
voor een algemene vergadering uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van formulieren gebaseerd op 
een modelformulier dat door het algemeen secretariaat is verzonden aan de secretarissen van 
afdelingen, centrales, bijzondere groepen (art. 78.1 hr.) en commissies (art. 60 hr.). In verband met de 
veelheid van onderwerpen is het om administratieve redenen noodzakelijk dat een stringente procedure 
wordt gevolgd. Zo is de wijze van amendering van de voorstellen, zoals aangegeven in deze 
beschrijvingsbrief, neergelegd in een handleiding die eveneens is toegezonden aan de secretarissen van 
de hierboven genoemde organen van de partij. Het zal o.a. uitgesloten zijn om op de toelichtingen te 
amenderen. 

2. Het Jaarverslag van het hoofdbestuur wordt conform het besluit van de 41 ste jaarlijkse algemene 
vergadering ter kennisneming toegezonden aan de besturen van afdelingen en centrales, t.b.v. de 
afgevaardigden naar de algemene vergadering die de bevoegdheid hebben om bij "rekening en 
verantwoording en beleid hoofdbestuur" het verslag geheel of ten dele aan de orde te stellen. 

3. De aandacht van de afdelingen wordt gevestigd op art. 20 van de statuten en op art. 49.1 Urn 49.4 van 
het huishoudelijk reglement van de partij die als volgt luiden: 

20.1. Het stemrecht in de algemene vergadering wordt uitgeoefend door afgevaardigden van de afdelingen. 
20.2. Voor iedere vijftig leden van één afdeling per één januari onderscheidenlijk één juli van het lopende 

jaar wordt een stem uitgebracht; daarbij wordt het aantal leden van elke afdeling naar boven afgerond 
tot vijftig of een veelvoud daarvan. 

20.3. Voor afdelingen, die na één januari onderscheidenlijk één juli van het lopende jaar zijn opgericht of 
waarvan de grenzen na die data zijn gewijzigd, wordt het aantal stemmen op de in artikel 20.2 
bepaalde wijze vastgesteld op grondslag van het aantalleden dat een week voor de dag van de 
vergadering tot de afdeling behoort. 

20.4. De aspirant-leden worden voor de bepaling van het ledental van een afdeling als bedoeld in artikel 
20.2 en 20.3 buiten beschouwing gelaten. 

20.5. De afgevaardigden van een afdeling worden benoemd door de ledenvergadering van die afdeling. 
20.6. ledere afgevaardigde stemt in de algemene vergadering zonder last, naar vrije overtuiging. 
49.1. Bij benoeming van afgevaardigden als bedoeld in artikel 20.5 van de statuten, benoemt de 

ledenvergadering een of meer plaatsvervangers, al dan niet per afgevaardigde. 
49.2. Indien de ledenvergadering meer dan een afgevaardigde benoemt, kan zij tevens vaststellen hoeveel 

stemmen iedere afgevaardigde met inachtneming van het in artikel 20 van de statuten bepaalde 
aantal stemmen ter algemene vergadering zal uitbrengen; toezicht op de naleving van zodanig besluit 
berust bij de afgevaardigden van de afdeling zelf. 

49.3. Afgevaardigden kunnen hun vertegenwoordiging overdragen aan andere afgevaardigden van 
dezelfde of van een andere afdeling. 

49.4. De voorzitter kan van iedere afgevaardigde verlangen dat deze zijn bevoegdheid aantoont, bij 
gebreke waarvan de betrokken afgevaardigde geen stemmen meer mag uitbrengen. 

4. Het is noodzakelijk dat de sprekers zich tijdig voor het betreffende agendapunt aan de orde komt, 
hebben aangemeld bij de algemeen secretaris, opdat een evenredige verdeling van de beschikbare 
spreektijd kan worden vastgesteld. 

5. Afgevaardigden dienen zich bij de aanvang van de vergadering te laten registreren, waarna 
stemkaarten en stemboekjes worden uitgereikt. Met klem wordt er op aangedrongen dat de 
afgevaardigden (conform art. 49.4 hr.) hun bevoegdheid, tot het uitbrengen van stemmen, kunnen 
aantonen en voorts conform het reglement handelen als het gaat om het machtigen van andere 
afgevaardigden. 
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Model 'VVAV 

BESCHRIJVINGSBRIEF A.LGEME!'.~ VERGADERli'lG 

agendapunt: 

inzake: 

ingediend door (organisatie): 

* 
verandering 
schrapping van een of meer woorden 
toevoeging van nieuwe tekst 

TEKST 

TOELICHTING 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

.. 
1vlotie 
Amendement 



Model OAAV 

OPGAVE VAN AFGEVAARDIGDEN 

Ondergetekende voorzitter/secretaris* van de afdeling: 

verklaart hierbij dat door de ledenvergadering van zijn afdeling de volgende personen zijn 
benoemd als afgevaardigden naar de algemene vergaderingen van de WO: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
evt. vervolgen op de ochterzijde 

datum: 

Ondertekening: ________ _ 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

Toelichting: 
De ledenvergodering van de afdeling kon elke keer wonneer een (jaarlijkse) algemene vergodering (lan
delijk) wordt uitgeschreven de afgevaardigden benoemen, waaronder in ieder geval de bestuursleden. 
Het verdient wellicht aanbeveling om dit 1 x per jaar te doen in de verplichte jaarlijkse ledenvergodering 
vóór 1 juni; dus telkenmale voor de periode van 1 juni tot 1 juni. 
Dit loot onverlet het recht van de afdelingsvergadering om tussendoor, indien gewenst of noodzakelijk, 
nog nieuwe afgevaardigden te benoemen. Dit moet ook weer schriftelijk aan het algemeen secretariaat 
worden doorgegeven. 



Model OSAV 

OVERDR..:\CHT VAN STEI\miEN 

Ondergetekende, afgevaardigde van de afdeling: -------------

in de kamercentrale: 

draagt hierbij zijn I haar stembevoegdheid in de algemene vergadering over 

aan: -----------------

hij/zij is afgevaardigde 

van de afdeling: ------------

in de kamercentrale: _________ _ 

datum: 

Ondertekening: 



l..---> 

AANVULLENDE BESCHRIJVINGSBRIEF 
SOSTE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 

(98ste algemene vergadering) 

vastgesteld door het hoofdbestuur op 
21 april 1997 

De openbare jaarlijkse algemene vergadering van de VVD wordt 
gehouden op vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 1997 in De 
Maaspoort, Oude markt 30 te Venlo (077-3207222). 

Door de ledenvergaderingen van de afdelingen zijn in totaal 175 
wijzigingsvoorstellen ingediend op de beschrijvingsbrief die werd 
verzonden op 21 februari 1997. De wijzigingsvoorstellen treft u in 
deze aanvullende beschrijvingsbrief aan. 

Tevens zijn opgenomen: 
• Een beknopte agenda 
• De rekening en verantwoording over 1996 
• Een nota van wijziging betreffende de statuten en reglementen 
• Een nota van wijziging betreffende het rapport "Vrij en 
verantwoordelijk". 
• Een beknopt CV van een kandidaat voor het hoofdbestuur 
(plaats "Rutte") 
• Een formulier voor schriftelijke vragen aan de fracties 
• De routebeschrijving naar De Maaspoort 

• Als losse bijlage bij deze beschrijvingsbrief wordt u het 
Jaarverslag 1996 toegezonden. 

In een tweede aanvullende beschrijvingsbrief van 7 mei zullen de 
gegevens van kandidaten voor de vacature in het hoofdbestuur 
van secretaris voor de organisatie (plaats "Breukers") worden 
opgenomen. De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen 
is2 mei. 

Attentie: het programma van 23 en 24 mei is gewijzigd!-



BEKNOPTE AGENDA/50e JAV(98e A V) 
te Venlo. 

-Alle tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen . 

........ vrijdag 23 mei 1997, 15.00 uur ....... . 

1 Opening door de voorzitter van de WO, drs. W.K. Hoekzema 

I. HUISHOUDELIJKE VOORSTELLEN VAN HET HOOFDBESTUUR 

2a. Behandeling van het voorstel voor wijziging van de statuten 
2b. Behandeling van het voorstel voor wijziging van de reglementen 

...... vrijdag 23 mei 1997, ca. 17.00 uur ..... 

11 . ALGEMENE HUISHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN 

3. Rekening en verantwoording van de penningmeester over 1996, alsmede het 
gevoerde beleid van het hoofdbestuur in 1996 uaarverslag). 

4. Verslag van de commissie van drie leden (financiële commissie) 
5. Benoeming van een commissie van drie leden (financiële commissie) 

---------F'ALJ~t:-------

........ vrijdag 23 mei 1997, 19.00 uur ....... . 

6. Herdenking overleden vooraanstaande WO-leden 
7. Redevoering van drs. W.K. Hoekzema, voorzitter van de WO 
8. Redevoering van mr. drs. F. Bolkestein, fractievoorzitter Tweede Kamer 
9. Behandeling van het rapport Vrij en verantwoordelijk. t:en liberaal 

toekomstperspectief 

........ zaterdag 24 mei 1997, 9.30 uur ....... . 

11 . ALGEMENE HUISHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN 
Indien nodig voortzetting van de agenda van de vrijdagmiddag. 

10. Vaststellen van het beleidsplan/begroting 1997 en de meerjarenbegroting 1997-2000 
van het hoofdbestuur 
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...... zaterdag 24 mei 1997, ca. 10.00 uur ..... . 

111. HUISHOUDELIJKE VOORSTELLEN VAN CENTRALES EN AFDELINGEN 

11. 
12. 
13. 

Voorstel afdeling De Bilt/Bilthoven 
Voorstel afdeling Den Haag 
Voorstel afdeling Hilversum 

(briefnr. 821712) 
(briefnr. 821904) 
(briefnr. 821669) 

. ..... zaterdag 24 mei, ca. 10.30 uur ..... . 

IV. HUISHOUDELIJKE VOORSTELLEN VAN HET HOOFDBESTUUR 

14. Modernisering van het contributiestelsel 
15. Financiële acties 
16. Vaststelling door de algemene vergadering van het aantal leden van het 

hoofdbestuur 
17. Verkiezing van een aantal leden van het hoofdbestuur 
18. Rondvraag 

....... zaterdag 24 mei, 12.00-13.00 uur ..... . 
-centrale lunch-

V. BELEID VAN DE FRACTIES 
Indien het zaterdagochtendprogramma het toelaat zal agendapunt 19 al voor de 
lunch aanvangen. Het is mogelijk tot uiterlijk vrijdagavond 
schriftelijke vragen in te dienen (zie bijlage formulier) 

..... zaterdag 24 mei, 13.00 uur ..... 

19. Bespreking beleid van de Tweede-Kamerfractie, Eerste-Kamerfractie en beleid van 
de WO-leden in het Europees Parlement 

20. Sluiting 
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NOTA VAN WIJZIGING BIJ AGENDAPUNT 2a: 
STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

Inleiding 
Op het voorstel voor wijziging van de statuten en reglementen heeft het hoofdbestuur in 
totaal 112 wijzigingsvoorstellen ontvangen. Daarnaast hebben een aantal individuele 
personen gereageerd met redactionele wijzigingsvoorstellen. Alle voorstellen zijn behandeld 
en voorbereid door de GEUR (commissie Evaluatie en Update Reglementen, onder 
voorzitterschap van mevrouw mr. W.M.C. de Vrey-Vringer). Deze commissie dankt alle 
afdelingen en centrales alsmede individuele personen voor de constructieve wijze waarop 
over de aanpassing van de statuten en reglementen is meegedacht en waarop een aantal 
voorstellen voor goede verbeteringen zijn aangereikt. 

De CEUR heeft de redactionele voorstellen vrijwel alle overgenomen, deze wijzigingen zijn 
opgenomen in de notitie redactionele wijzigingen. De wijzigingsvoorstellen zijn verdeeld in 
een aantal groepen teneinde de discussie over de voorstellen helder te houden. De 
discussie over de ingediende wijzigingsvoorstellen hebben geleid tot aanpassing van de 
voorstellen op diverse plaatsen. U vindt deze wijzigingen opgenomen in de nota van 
wijziging. Aangezien behandeling in twee verschillende agendapunten plaatsvindt, zijn zowel 
bij de statuten als het huishoudelijk reglement een aparte nota van wijziging geschreven. 

Het hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van 21 april de nota's van wijziging vastgesteld en 
tot de zijne gemaakt. 

Achtereenvolgens treft u aan: 

AGENDAPUNT 2a, NOTA VAN WIJZIGING STATUTEN 
REDACTIONELE WIJZIGINGSVOORSTELLEN 
WIJZIGINGSVOORSTELLEN A 1 Um D67 

AGENDAPUNT 2b, NOTA VAN WIJZING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
REDACTIONELE WIJZINGSVOORSTELLEN 
WIJZIGINGSVOORSTELLEN A 1 Um F45 

Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dat wijziging van de statuten door de algemene 
vergadering met tenminste tweederden van het aantal stemmen moet worden aangenomen. 

Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats met gewone meerderheid van 
stemmen. 
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NOTA VAN WIJZIGING BETREFFENDE AGENDAPUNT 2a, 
statuten. 

Er zijn totaal 67 wijzigingsvoorstellen ingediend. Deze zijn in te delen in de volgende 
categorieën: 

A. ONDERCENTRALES (38 voorstellen) 
B. AANVANG VAN HET LIDMAATSCHAP (12 voorstellen) 
C. ONTBINDING AFDELING (4 voorstellen) 
D. OVERIG (13 voorstellen) 

Ten aanzien van A. ONDERCENTRALES (A 1 t/m A38) 
Er zijn vier soorten wijzigingsvoorstellen binnen deze categorie: 
• Voorstellen tot schrappen van het voorstel van het hoofdbestuur (A 1) 
• Voorstellen tot uitstel van het voorstel hoofdbestuur tot een volgende algemene 

vergadering(A2 en A3) 
• Voorstellen waarvan de strekking door het hoofdbestuur wordt overgenomen (A4 en A5) 
• Voorstellen met herhaling van standpunten en/of afgeleide voorstellen (A6 t/m A38) 

Teneinde de discussie over dit onderwerp overzichtelijk te houden, volstaat het hoofdbestuur 
met de beantwoording van de ingediende moties en amendementen door het volgende 
integrale advies: 

In het huidige huishoudelijk reglement is als bijzondere taak van de ondercentrale het 
volgende opgenomen (art. 28): 
• Het binnen haar gebied bevorderen van de oprichting van afdelingen en de instelling van 

correspondentschappen in gemeenten die daarvoor in aanmerking komen. 
• Het bevorderen van het goede verloop van de werkzaamheden in de afdelingen binnen 

haar gebied. 
• Het bevorderen en coördineren van propaganda, de ledenwerving en de vormings-en 

scholingsactiviteiten binnen haar gebied en het verzorgen van propaganda, 
ledenwerving, vorming en scholing, voor zover die verzorging haar door de 
centralevergadering is opgedragen of door de afdelingen is overgedragen. 

• Het coördineren van de openbare bijeenkomsten die door afdelingen binnen haar gebied 
worden belegd en het verzorgen van openbare bijeenkomsten voor zover die verzorging 
haar door de centralevergadering is opgedragen of door afdelingen is overgedragen. 

• Al hetgeen haar door het hoofdbestuur is opgedragen of door afdelingen is 
overgedragen. 

Deze taken geven reeds aan dat vele werkzaamheden gebaseerd zijn op door de afdelingen 
vrijwillig overgedragen bevoegdheden. De van bovenaf opgelegde werkzaamheden door de 
kamercentrale en/of het hoofdbestuur zijn in de loop van de jaren steeds verder verminderd. 
Daarnaast komt het oprichten van nieuwe afdelingen eigenlijk nog alleen in geval van 
herindelingsverkiezingen voor en blijken in dat geval de samenwerkende afdelingen zeer 
goed in staat dat zelf te regelen. De correspondentschappen komen in de nieuwe 
reglementen niet meer voor. Maar ongeveer een kwart van alle ondercentrales levert een 
jaarverslag in. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijze een vingerwijzing hoeft te zijn dat het 
aantal activiteiten dan ook beperkt is, is uit deze jaarverslagen wel op te maken dat de 
werkzaamheden van zodanige aard zijn dat deze ook zeer goed zouden passen in een 
vrijwillig samenwerkingsverband tussen de afdelingen in het desbetreffende gebied. 
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Het bestaan van een structurele tussenlaag in de partijorganisatie buiten het hoofdbestuur, 
de kamercentrale en de afdeling is daarmee steeds minder noodzakelijk geworden. Wat dat 
betreft is er een parallel te trekken tussen de bestuurlijke niveaus van Tweede Kamer, 
Provinciale Staten en Gemeenteraad. De gemeentes werken is sommige gebieden ook 
veelal samen in regionale samenwerkingsverbanden die zij zelf (en niet de Tweede Kamer 
of de Provincie) hebben ingesteld en die onderling hun taken en bevoegdheden regelen. 

Het hoofdbestuur handhaaft derhalve zijn voorstel ter zake van de ondercentra les. Het is 
echter een misverstand dat in de voorstellen van het hoofdbestuur het niet meer mogelijk is 
om een samenwerkingsverband te hebben tussen afdelingen in een bepaalde regio. Het is 
juist het primaat van de afdelingen om te bepalen of zij een samenwerkingsverband willen 
instellen. De keuze welke afdelingen participeren en welke taken door dit 
samenwerkingsverband worden aangegaan kan echter geheel regionaal worden bepaald, 
conform de mores, de gewoontes en de bijzonderheden van het betreffende gebied. 

Bestaande samenwerkingsverbanden (de huidige ondercentrales) kunnen derhalve blijven 
bestaan indien dit door de participerende afdelingen wordt gewenst. Er bestaat -in nieuwe 
en bestaande situaties- uiteraard wel een meldingsplicht aan de kamercentrale in verband 
met een heldere communicatielijn in het desbetreffende gebied. 

Indien een volledig samenwerkingsverband (conform een bestaande ondercentrale) wordt 
gehandhaafd en dus de taken overneemt die anders door de onderscheidenlijke afdelingen 
en de kamercentrale in het desbetreffende gebied zullen worden uitgevoerd, is het logisch 
dat de financiën en reglementen ook strikt onderling worden bepaald. 

Gehoord de zorg die vele afdelingen hebben over de mogelijkheid vrijwillig 
samenwerkingsverbanden aan te kunnen gaan, is het hoofdbestuur van mening -als 
waarborg- dat de mogelijkheid tot het instellen van de samenwerkingsverbanden expliciet in 
de statuten moet worden opgenomen en daarnaast verder moet worden uitgewerkt in het 
huishoudelijk reglement. 

Het hoofdbestuur ondersteunt daarom van harte de strekking van het voorstel van de 
afdeling GENDERINGEN (A4) om een artikel op te nemen met de volgende tekst: 

Wijzigingsvoorstel 1: 
Toevoegen artikel 
17.11 Door de ledenvergadering van een afdeling kan worden besloten een 

samenwerkingsverband aan te gaan met andere afdelingen binnen de regio. 
Zie verder de nota van wijziging huishoudelijk reglement. 

Wijzigingsvoorstel 2: 
Daarnaast ondersteunt het hoofdbestuur ook de strekking van de afdeling DALFSEN (A5) 
dat het vrijwillige samenwerkingsverband tussen de afdelingen dient te liggen in het 
verlengde van het takenpakket van de afdeling, en met name zaken zal betreffen van 
gemeenschappelijk belang bijvoorbeeld binnen een WGR- gebied. Aangezien echter de 
samenwerkende afdelingen onderling het takenpakket vaststellen kan zodanige intentie niet 
in de reglementen worden vastgelegd. 
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Ten aanzien van 8. AANVANG LIDMAATSCHAP (839-850) 
Teneinde de discussie over dit onderwerp overzichtelijk te houden, volstaat het hoofdbestuur 
met de beantwoording van de ingediende moties en amendementen door het volgende 
integrale advies: 

Vanuit de partij is veelvuldig verzocht te onderzoeken hoe enerzijds personen makkelijk 
toegang tot het lidmaatschap worden toegelaten en anderzijds hoe voorkomen kan worden 
dat personen zich aanmelden, invloed uitoefenen en zonder te betalen wederom verdwijnen. 

Gezien de wijzigingsvoorstellen is het duidelijk dat er enerzijds regels gesteld moet worden 
voor een termijn waarbinnen besloten moet worden of iemand wordt toegelaten tot het 
lidmaatschap en anderzijds dat er regels moeten worden gesteld voor een termijn 
waarbinnen een nieuwkomer de verschuldigde contributie dient te voldoen. Dit zijn twee 
gescheiden trajecten. 

Een redelijke termijn in beide gevallen is een termijn van twee maanden. Indien het 
hoofdbestuur niet binnen twee maanden heeft besloten, dan wordt het lid geacht te zijn 
geaccepteerd en indien de betaling niet binnen twee maanden is ontvangen dan wordt de 
aanmelding geacht niet te hebben plaatsgevonden. 

De aanmelding van het lidmaatschap moet op elke mogelijke wijze (telefonisch, schriftelijk, 
email, internet, mondeling etc.) kunnen worden gedaan. Essentieel voor het moment van 
aanmelding is echter dat deze aanmelding ontvangen moet zijn door het hoofdbestuur. Een 
aanmelding bij de afdeling is pas een officiële aanmelding indien deze is doorgegeven aan 
het hoofdbestuur. De leden worden immers centraal geregistreerd. 

Het hoofdbestuur is van mening dat het oorspronkelijke voorstel om het moment van de 
ontvangst van de contributie op te nemen als voorwaarde voor toelating tot het lidmaatschap 
moet worden teruggenomen. Zoals hierboven gezegd moeten de trajecten van acceptatie en 
betaling los van elkaar worden gezien. Wat dat feit betreft wordt door het hoofdbestuur de 
strekking van het voorstel van de afdeling ROTTERDAM (840) ondersteund. Evenals bij de 
vrijwillige samenwerkingsverbanden dient het principe te worden vastgelegd in de statuten 
en wordt dit nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement (artikel 27). 

Wijzigingsvoorste/3: 
Artikel 14.1 
a. Na ontvangst door het hoofdbestuur van een verzoek te worden toegelaten tot het 

lidmaatschap, beslist het hoofdbestuur binnen twee maanden hierover. 
b. Als het hoofdbestuur binnen deze termijn geen besluit heeft genomen, wordt de 

aanvrager geacht te zijn toegelaten tot het lidmaatschap. 
c. Het lidmaatschap wordt tenminste voor het gehele lopende kalenderjaar aangegaan 

Zie verder de nota van wijziging bij het huishoudelijk reglement. 

Wijzigingsvoorstel 4: 
Artikel 30.2 wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 30.2 wordt lid b toegevoegd: Het niet voldoen aan het verzoek tot een bepaalde 
afdeling te behoren als bedoeld in artikel 14.3 
Lid b, den d (oud) worden vernummerd tot lid c, den e 
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Ten aanzien van C. ONTBINDING AFDELINGEN (C51-C54) 

Teneinde de discussie over dit onderwerp overzichtelijk te houden, volstaat het hoofdbestuur 
met de beantwoording van de ingediende moties en amendementen door het volgende 
integrale advies 
Ook in de huidige statuten is een getalscriterium opgenomen voor de minimum omvang van 
een bestaande afdeling. Het is nimmer de praktijk geweest en ook nu geenszins de 
bedoeling om het getalscriterium mechanisch toe te passen. Daarom staat in artikel17.6 ook 
"kan". Het hoofdbestuur heeft echter een verplichting tegenover de leden in de partij om 
een minimum organisatieniveau te garanderen waarbinnen deze leden al dan niet aktief 
kunnen participeren, doch in ieder geval hun democratische rechten als lid van de partij 
kunnen uitoefenen. 

Daar waar afdelingen ophouden aan dat minimum organisatieniveau te voldoen, is het 
derhalve niet meer dan billijk dat de leden binnen het gebied van die afdeling worden 
ondergebracht bij een afdeling die dat organisatieniveau wel weet te garanderen. De 
verhoging van het minimum tot 25 is ingegeven door ervaringen in de praktijk: bij afdelingen 
beneden dit niveau zijn er nauwelijks activiteiten, niet voldoende inkomsten en soms een 
onvolledig bestuur. 
Aangezien wordt gekeken naar de activiteiten betekent dit dat - in de huidige situatie en in 
de toekomst- wel degelijk wordt gekeken naar de specifieke omstandigheden van de 
desbetreffende afdeling en dat met deze afdeling en met de kamercentrale wordt overlegd. 
Het hoofdbestuur ondersteunt derhalve van harte de strekking van het voorstel van de 
ondercentrale HAARLEMNELSEN (C54) met de volgende wijziging: 

Wijzigingsvoorstel 5: 
Artikel 17.6: Een afdeling, die op één januari van enig jaar minder dan 25 leden telt, kan 
door het hoofdbestuur, gehoord het bestuur van de kamercentrale waartoe de afdeling 
behoort alsmede gehoord het bestuur van de afdeling zelf, worden ontbonden. 

Ten aanzien van D. OVERIGE (D55-D67) 
Het hoofdbestuur stelt de volgende wijzigingen voor 
• Begripsbepalingen 
Wijzigingsvoorstel 6: 
In artikel 2 lid b wordt de tekst "21" geschrapt en gewijzigd in "20" (Voorstel D55) 
Wijzigingsvoorstel7: 
In artikel 2 lid m: schrappen "de helft" en vervangen door "tweederden".(Voorstel D55,56 en 
57) 
Wijzigingsvoorstel 8: 
In artikel 5 lid k schrappen van "stelselmatig" (Voorstel D58) 
• Geldelijk beheer 
Wijzigingsvoorstel 9: 
In artikel 8 lid 3 invoegen na "is": namens het hoofdbestuur" en na penningmeesters" 
invoegen: namens de besturen". (Voorstel D59) 
• Benoeming afgevaardigden 
Wijzigingsvoorstel 10: 
In artikel 22.2 schrappen "en voorts degenen die door de afdeling zijn benoemd" en 
vervangen door "tenzij is besloten om andere leden als afgevaardigde te benoemen" 
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NOTA VAN WIJZIGING 
REDACTIONELE WIJZIGINGSVOOSTELLEN BIJ 

AGENDAPUNT2A 

Huidige teksten 

1) Artikel 2m: 
..... , het eerste getal boven de helft hiervan 

2) Artikel Si: 
.... in het Europese Parlement adviseren over 

3) Artikel Sj: 
., die het hoofdbestuur stelselmatig adviseren 

4) Artikel Sk: 
. , die het hoofdbestuur stelselmatig adviseren 

5) Artikel 8.3: 
De penningmeester is belast. ..... . 

6) .... waarover de penningmeesters van 
afdelingen 

7) Artikel 15.2: 
... plaatsvinden tegen het einde van ... 

8) Artikel17.3: 
... in een gemeente geen afdeling is .. 

9) Artikel 17.6: 
.. .waartoe een afdeling behoort gehoord, 

10) Artikel21.5: 
... is in handen van de voorzitter van het 
hoofdbestuur. 

11) Artikel 27: 
Toevoegen na d: .... 

12) Artikel 29.4: 
De partijraad kan politieke uitspraken doen 

Gewijzigde teksten 

.... , het eerste getal boven tweederde hiervan 

.... , in het Europees Parlement adviseert over 

.. ,die het hoofdbestuur stelselmatig adviseert 

.. , die het hoofdbestuur adviseert 

De penningmeester is, namens het 
hoofdbestuur. belast.. 
. .. waarover de penningmeesters, namens de 
afdelingen 

.... plaatsvinden per het einde .... 

. .. in een gemeente .(oQg} geen afdeling is .. 

..waartoe de afdeling behoort, alsmede de 
afdeling zelf, gehoord, .... 

... is in handen van de voorzitter van het 
hoofdbestuur, of degene die de voorzitter 
vervangt. 

e. de financiële commissie als genoemd in 
artikel 20.3 

De partijraad kan in voorkomend geval 
eventueel politieke uitspraken doen ... 
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WIJZIGINGSVOORSTELLEN BETREFFENDE 2A, 
STATUTEN. 

A. Ondercentrales 

Voorstel A 1 : 
Kamercentrale Limburg (briefnr. 823948) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Met de intentie de Ondercentrales te laten voortbestaan, gezien het belang van de taak van 
de Ondercentrale in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen en gelet op het belang 
van de communicatie tussen afdelingen onderling en de overige gremia in de partij, wordt 
het hoofdbestuur opgedragen de concept statuten en het concept huishoudelijk reglement 
conform aan te passen en de huidige financiële structuur te handhaven. 

Toelichting: 
"Goede wijn behoeft geen krans 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Het hoofdbestuur handhaaft zijn voorstel. Zie de uitgebreide motivering in de nota 
van wijziging. 

Voorstel A2: 
Ondercentrale Zuid-Oost Brabant (briefnr. 823796) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Voorgesteld wordt de besluitvorming inzake het wijzigen van de Statuten en Huishoudelijk 
reglement van de WD, betreffende de opheffing vandeOC's uit te stellen tot na de 
Gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezing van 1998. 

Toelichting: 
Overwegende dat het aanbrengen van veranderingen in de organisatiestructuur moet 
worden afgewezen in een periode van voorbereiding op de verkiezingen. 
Dit ter voorkoming van onrust en instabiliteit ten opzichte van de benodigde en gewenste 
ondersteuning op het gebied van de organisatie, V&S en PR, alsmede de coördinatie 
daarvan, binnen het werkgebied; zulks met name ten behoeve van kleinere afdelingen in 
relatief grote districten en de minder dicht bevolkte gebieden. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. De wijziging van de statuten dient integraal plaats te vinden in de aanstaande 
algemene vergadering. Uitstel van onderdelen van dit voorstel wijst het hoofdbestuur af. 
Agendering voor de algemene vergadering van 1998 of 1999 is niet reëel, met het oog op de 
verkiezingen in die jaren Zie tevens de nota van wijziging. 
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Voorstel A3: 
Afdeling Doetinchem (briefnr. 824166) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
De algemene ledenvergadering van de afd. Doetinchem kennis genomen hebbende van 
voorstel tot statutenwijziging zijnde de formele opheffing van ondercentrales stelt voor dit 
agendapunt te verdagen naar een volgende vergadering. 

Toelichting: 
1. De ondercentrale Mantterland en de afdeling Doetinchem zijn niet op de hoogte van de 

argumenten op grond waarvan u opheffing van ondercentrales voorstelt. 
Alvorens dit voorstel al of niet te kunnen beoordelen willen wij uw argumenten kennen. 

2. Democratische besluitvorming, waarvan wij een groot voorstander zijn, vereist ons 
inziens dat met betrokkenen gesproken wordt alvorens tot een dergelijk ingrijpend 
voorstel te komen. 

Nadat aan dit naar ons idee gerechtvaardigde verlangen is voldaan, kan het voorstel door u 
opnieuw aan de orde worden gesteld. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Het hoofdbestuur is van mening dat de beschrijvingsbrief, de toelichtingen bij de 
voorstellen, de gelegenheid voor wijzigingsvoorstellen door afdelingen en centrales en de 
behandeling in de Algemene Vergadering, recht doen aan een zorgvuldige democratische 
besluitvorming in onze vereniging. Zie tevens de nota van wijziging. 

Voorstel A4: 
Afdeling Gendringen (briefnr. 823960) 
Betreft: statuten, algemeen, ondercentrales 
Tekst: 
Artikel 20: Onderafdelingen en samenwerkingsverbanden 

20.4: Door de ledenvergadering van een afdeling kan worden besloten een 
samenwerkingsverband te sluiten met andere afdelingen binnen de regio. De 
afdeling dienen de financiële middelen beschikbaar te stellen, benodigd voor 
het functioneren van het samenwerkingsverband. 

20.5 De ledenvergaderingen van de tot het samenwerkingsverband behorende 
afdelingen kunnen statuten en huishoudelijk reglement vaststellen, waarin 
taak en positie van het samenwerkingsverband worden geregeld. 

Toelichting: 
Door het verdwijnen van de ondercentrales ontstaat met name in het landelijk gebied van 
vele provincies een probleem. Ondercentrales vervullen nu een vaak onmisbare 
coördinerende rol van met name kleinere afdelingen op het platteland op terreinen van 
propaganda, ledenwerving, vormings-en scholingsactiviteiten en jongerenbeleid. Verder 
beleggen zij dikwijls politieke bijeenkomsten, die afdelingen afzonderlijk niet kunnen 
beleggen. Ook zien ondercentrales wel een taak in het activeren van slapende afdelingen en 
coördineren zij bij het oplossen van organisatorische problemen, die ontstaan bij 
gemeentelijke herindelingen. 
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Ook vormen zij een belangrijke schakel tussen kamercentrale/hoofdbestuur en afdelingen. 
Het zal duidelijk zijn, dat regionale samenwerkingsverbanden noodzakelijk blijven, met name 
in het landelijk gebied. Door opname van de voorgestelde artikelen wordt bevorderd, dat 
elke afdeling nadenkt over de vraag of het zinvol is een samenwerkingsverband op te 
richten. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A5: 
Afdeling Dalfsen (briefnr. 824164) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Deze deelterreinen dienen te liggen in het verlengde van het takenpakket van de afdeling, 
en met name zaken te betreffen van gemeenschappelijk belang binnen een WGR - gebied. 

Toelichting: 
Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van afdelingen OP HET 
PLATTELAND aan een reguliere vorm van overleg. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A6: 
Ondercentrale Haarlem/Velsen (briefnr. 824053) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrale) 

Tekst: 
De ondercentrale als organisatievorm van de WO te handhaven overeenkomstig hun 
oorspronkelijke taakstelling. Het hoofdbestuur uit te nodigen in deze zin de nieuwe statuten 
en reglementen en contributie afdracht aan te passen. Het hoofdbestuur te verzoeken in de 
toekomst dergelijke ingrijpende beslissingen omtrent de WO-organisatie op een eerder 
tijdstip en met betere en meer steekhoudende argumenten onderbouwd, aan de algemene 
vergadering voor te leggen. 

T oe/ichting: 
In het voorstel van het hoofdbestuur is vervat het opheffen van de ondercentrales in de 
WO-organisatiestructuur, overwegende dat: 
* Bedoeld voorstel door het hoofdbestuur is ingegeven op basis van de overweging dat 

sprake zou zijn van een zich verder gewijzigd hebbende praktijk, waarin diverse 
afdelingen steeds meer zouden zoeken naar door hen zelf te bepalen samenwerking op 
onderdelen. 

* In de afdelingen en de ondercentrale HaarlemNelsen en de haar omringende 
ondercentrales een dergelijke praktijk zich niet heeft voorgedaan. 

* In de afdelingen en de ondercentrale HaarlemNelsen en de haar omringende 
ondercentrales sprake is van een goed functionerend netwerk van communicatie en 
samenwerking. 

* In de afgelopen jaren de ondercentrale geenszins gebleken is dat het instituut 
'ondercentrale' niet of onvoldoende zou functioneren, integendeel. 
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* Het wegvallen van deze organi$atievorm ernstige consequenties met zich brengt wat 
betreft een goed functioneren en een goede coördinatie, communicatie en samenwerking 
binnen de partij, binnen het kamercentralegebied en binnen de ondercentrale zelf. 

* De ondercentrale als instituut in vele regio's heeft bewezen en bewijst de, in de 
oorspronkelijke statuten en huishoudelijke reglement omschreven functie goed te 
vervullen. 

* Dat vanuit de partij nimmer eerder berichten zijn aangegeven die reden zijn geweest tot 
een voorstel tot opheffing van de ondercentrale als organisatievorm. 

* Dat de algemene vergadering nogal verrast wordt door een dergelijk voorstel van de zijde 
van het hoofdbestuur. 

* De afdelingen respectievelijk de ondercentrales en kamercentrales 6 weken de 
gelegenheid krijgen over een dergelijke wijziging in de organisatie te kunnen 
beraadslagen, hetgeen als erg kort mag worden omschreven voor een dergelijk ingrijpend 
voorstel. 

* Er geen noodzaak is op een dergelijk korte termijn tot besluitvorming te moeten 
overgaan. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A7: 
Afdeling Budel/Maarheeze (briefnr. 823931) 

Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
De afdeling Budel/Maarheeze is van mening dat de ondercentrale als onderdeel van de 
partijorganisatie dient te blijven voortbestaan. 

Toelichting: 
Ondercentrales hebben een belangrijke taak als coördinatiepunt tussen afdelingen en de 
kamercentrales. Uit het feit dat op een aantal plaatsen de ondercentrales niet goed 
functioneren mag niet de conclusie worden getrokken dat daarmee voor de gehele partij dit 
orgaan geen functie meer heeft. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel AS: 
Ondercentrale Ede (briefnr. 823167) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
De ondercentrale Ede pleit voor het behoud van ondercentrales als doel van de organisatie 
van de WO en niet als vrijwillig samenwerkingsverband. 

Toelichting: 
In het kader van onder meerVormings-en Scholings van PR-activiteiten -zoals 
ledenwerving en verkiezingsactiviteiten is een kamercentrale met 85 afdelingen, zoals 
Gelderland, een niet te hanteren span of controL 
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Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A9 
Afdeling Gulpen en Wittem (briefnr. 823966) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Uit de intentie de ondercentrales te laten voortbestaan, gezien het belang van de 
communicatie tussen afdelingen onderling en de overige gremia in de partij, wordt het 
hoofdbestuur opgedragen de concept statuten en het concept huishoudelijk reglement 
conform aan te passen. 

Toelichting: 
* vereenvoudiging van statuten is toe te juichen vanwege de grotere toegankelijkheid; 
* de basis van de WD wordt vanuit het democratisch gedachtengoed gevormd door de 

leden van de afdeling; 
* de communicatie van afdelingen in een regio (provinciale kieskring) c.q. ondercentrale is 

van wezenlijk belang, onder meer vanwege: fysieke afstand, de regionaal bestuurlijke 
cultuur, de uitwisseling en gezamenlijke aanpak van problematieken, als doorgeefluik van 
informatie (horizontaal en verticaal), functionaliteit met betrekking tot provinciale staten 
verkiezingen; 

* in het licht van het voorgaande dienen alle afdelingen deel uit te maken van een 
ondercentrale/statencentrale (territoriaal); 

* dat betekent geen vrijblijvende, doch een vastgelegde vorm, met alle daaruit 
* voortvloeiende rechten en plichten. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A10: 
Afdeling Gulpen/Wittem (briefnr 823966). 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
De bundeling van alle afdelingen binnen kieskringen, waarin de provincie ingevolge de 
Kieswet is verdeeld. 

Toelichting: 
* vereenvoudiging van statuten is toe te juichen vanwege de grotere toegankelijkheid; 
* de basis van de WD wordt vanuit het democratisch gedachtengoed gevormd door de 

leden van de afdeling; 
* de communicatie van afdelingen in een regio (provinciale kieskring) c.q. ondercentrale is 

van wezenlijk belang, onder meer vanwege: fysieke afstand, de regionaal bestuurlijke 
cultuur, de uitwisseling en gezamenlijke aanpak van problematieken, als doorgeefluik van 
informatie (horizontaal en verticaal), functionaliteit met betrekking tot provinciale staten 
verkiezingen; 

* in het licht van het voorgaande dienen alle afdelingen deel uit te maken van een 
ondercentrale/statencentrale (territoriaal); 
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* dat betekent geen vrijblijvende, doch een vastgelegde vorm, met alle daaruit 
voortvloeiende rechten en plichten. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A 11: 
Afdeling Gulpen en Wittem (briefnr. 823966) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Vervangen in de concept-statuten artikel Se door: 
Statencentrale/Provinciale Kieskring 
Een overkoepelend orgaan, gevormd door de ondercentrales, van alle afdelingen binnen de 
kieskringen, waarin elke provincie op basis van de Kieswet is verdeeld. 

Toelichting: 
* vereenvoudiging van statuten is toe te juichen vanwege de grotere toegankelijkheid; 
* de basis van de WO wordt vanuit het democratisch gedachtengoed gevormd door de 

leden van de afdeling; 
* de communicatie van afdelingen in een regio (provinciale kieskring) c.q. ondercentrale is 

van wezenlijk belang, onder meer vanwege: fysieke afstand, de regionaal bestuurlijke 
cultuur, de uitwisseling en gezamenlijke aanpak van problematieken, als doorgeefluik van 
informatie (horizontaal en verticaal), functionaliteit met betrekking tot provinciale staten 
verkiezingen; 

* in het licht van het voorgaande dienen alle afdelingen deel uit te maken van een 
ondercentrale/statencentrale (territoriaal); 

* dat betekent geen vrijblijvende, doch een vastgelegde vorm, met alle daaruit 
voortvloeiende rechten en plichten. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A12: 
Afdeling Gulpen en Wittem (briefnr. 823966) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Toevoeging aan de concept-statuten artikel 2d 
Na het woord 'provinciecentrales' toevoegen: 'ondercentrales' 

Toelichting: 
• vereenvoudiging van statuten is toe te juichen vanwege de grotere toegankelijkheid 
• de basis van de WO wordt vanuit het democratisch gedachtengoed gevormd door de 

leden van de afdeling 
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• de communicatie van afdelingen in een regio (Provinciale kieskring), c.q. ondercentrale is 
van wezenlijk belang, ondermeer vanwege 
- de fysieke afstand 
- de regionaal bestuurlijke cultuur, 
- de uitwisseling en gezamenlijke aanpak van problematieken 
- als doorgeefluik van informatie (horizontaal en verticaal) 
- functionaliteit met betrekking tot provinciale staten verkiezingen 

• in het licht van het voorgaande dienen alle afdelingen deel uit te maken van een 
ondercentrale/statencentrale (territoriaal) 

• dat betekent geen vrijblijvende, doch een vastgelegde vorm, met alle daaruit 
voortvloeiende rechten en plichten 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A13: 
Afdeling Geleen (briefnr. 823948) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Na het woord 'provinciecentrales' toevoegen: 'ondercentrales' 

Toelichting: 
• vereenvoudiging van statuten is toe te juichen vanwege de grotere toegankelijkheid 
• de basis van de WO wordt vanuit het democratisch gedachtengoed gevormd door de 

leden van de afdeling 
• de communicatie van afdelingen in een regio (Provinciale kieskring), c.q. ondercentrale is 

van wezenlijk belang, ondermeer vanwege 
- de fysieke afstand 
- de regionaal bestuurlijke cultuur, 
- de uitwisseling en gezamenlijke aanpak van problematieken 
- als doorgeefluik van informatie (horizontaal en verticaal) 
- functionaliteit met betrekking tot provinciale staten verkiezingen 

• in het licht van het voorgaande dienen alle afdelingen deel uit te maken van een 
ondercentrale/statencentrale (territoriaal) 

• dat betekent geen vrijblijvende, doch een vastgelegde vorm, met alle daaruit 
voortvloeiende rechten en plichten 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A14: 
Afdeling Geleen (briefnr. 823948) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Uit de intentie, de Ondercentrales te laten voortbestaan, gezien het belang van de 
communicatie tussen afdelingen onderling en de overige gremia in de partij wordt het 
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hoofdbestuur opgedragen de concept statuten en het concept huishoudelijk reglement 
conform aan te passen 

Toelichting: 
• vereenvoudiging van statuten is toe te juichen vanwege de grotere toegankelijkheid 
• de basis van de WO wordt vanuit het democratisch gedachtengoed gevormd door de 

leden van de afdeling 
• de communicatie van afdelingen in een regio (Provinciale kieskring), c.q. ondercentrale is 

van wezenlijk belang, ondermeer vanwege 
- de fysieke afstand 
- de regionaal bestuurlijke cultuur, 
- de uitwisseling en gezamenlijke aanpak van problematieken 
- als doorgeefluik van informatie (horizontaal en verticaal) 
- functionaliteit met betrekking tot provinciale staten verkiezingen 

• in het licht van het voorgaande dienen alle afdelingen deel uit te maken van een 
ondercentrale/statencentrale (territoriaal) 

• dat betekent geen vrijblijvende, doch een vastgelegde vorm, met alle daaruit 
voortvloeiende rechten en plichten 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A15: 
Afdeling Geleen (briefnr.823948) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Ondercentrale 
de bundeling van alle afdelingen binnen kieskringen, waarin de provincie ingevolge de 
kieswet is verdeeld 

Toelichting: 
• vereenvoudiging van statuten is toe te juichen vanwege de grotere toegankelijkheid 
• de basis van de WO wordt vanuit het democratisch gedachtengoed gevormd door de 

leden van de afdeling 
• de communicatie van afdelingen in een regio (Provinciale kieskring), c.q. ondercentrale is 

van wezenlijk belang, ondermeer vanwege 
- de fysieke afstand 
- de regionaal bestuurlijke cultuur, 
- de uitwisseling en gezamenlijke aanpak van problematieken 
- als doorgeefluik van informatie (horizontaal en verticaal) 
- functionaliteit met betrekking tot provinciale staten verkiezingen 

• in het licht van het voorgaande dienen alle afdelingen deel uit te maken van een 
ondercentrale/statencentrale (territoriaal) 

• dat betekent geen vrijblijvende, doch een vastgelegde vorm, met alle daaruit 
voortvloeiende rechten en plichten 
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Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A16: 
Afdeling Geleen (briefnr. 823948) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Statencentrale/Provinciale kieskring 
een overkoepelend orgaan, gevormd door de ondercentrales, van alle afdelingen binnen de 
kieskringen, waarin elke provincie op basis van de Kieswet is verdeeld 

Toelichting: 
• vereenvoudiging van statuten is toe te juichen vanwege de grotere toegankelijkheid 
• de basis van de WD wordt vanuit het democratisch gedachtengoed gevormd door de 

leden van de afdeling 
• de communicatie van afdelingen in een regio (Provinciale kieskring), c.q. ondercentrale is 

van wezenlijk belang, ondermeer vanwege 
- de fysieke afstand 
- de regionaal bestuurlijke cultuur, 
- de uitwisseling en gezamenlijke aanpak van problematieken 
- als doorgeefluik van informatie (horizontaal en verticaal) 
- functionaliteit met betrekking tot provinciale staten verkiezingen 

• in het licht van het voorgaande dienen alle afdelingen deel uit te maken van een 
ondercentrale/statencentrale (territoriaal) 

• dat betekent geen vrijblijvende, doch een vastgelegde vorm, met alle daaruit 
voortvloeiende rechten en plichten 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A17: 
Afdeling Valkenburg ald Geul (briefnr. 823168) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Toevoegen aan de concept statuten na artikel 5d 

Ondercentrale 
de bundeling van alle afdelingen binnen kieskringen, waarin de provincie ingevolge de 
kieswet is verdeeld 

Toelichting: 
• vereenvoudiging van statuten is toe te juichen vanwege de grotere toegankelijkheid 
• de basis van de WD wordt vanuit het democratisch gedachtengoed gevormd door de 

leden van de afdeling 
• de communicatie van afdelingen in een regio (Provinciale kieskring), c.q. ondercentrale is 

van wezenlijk belang, ondermeer vanwege 
- de fysieke afstand 
- de regionaal bestuurlijke cultuur, 
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- de uitwisseling en gezamenlijke aanpak van problematieken 
- als doorgeefluik van informatie (horizontaal en verticaal) 
- functionaliteit met betrekking tot provinciale staten verkiezingen 

• in het licht van het voorgaande dienen alle afdelingen deel uit te maken van een 
ondercentrale/statencentrale (territoriaal) 

• dat betekent geen vrijblijvende, doch een vastgelegde vorm, met alle daaruit 
voortvloeiende rechten en plichten 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A18: 
Afdeling Valkensburg ald Geul (briefnr. 823168) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Uit de intentie, de Ondercentrales te laten voortbestaan, gezien het belang van de 
communicatie tussen afdelingen onderling en de overige gremia in de partij wordt het 
hoofdbestuur opgedragen de concept statuten en het concept huishoudelijk reglement 
conform aan te passen 

Toelichting: 
• vereenvoudiging van statuten is toe te juichen vanwege de grotere toegankelijkheid 
• de basis van de WO wordt vanuit het democratisch gedachtengoed gevormd door de 

leden van de afdeling 
• de communicatie van afdelingen in een regio (Provinciale kieskring), c.q. ondercentrale is 

van wezenlijk belang, ondermeer vanwege 
- de fysieke afstand 
- de regionaal bestuurlijke cultuur, 
- de uitwisseling en gezamenlijke aanpak van problematieken 
- als doorgeefluik van informatie (horizontaal en verticaal) 
- functionaliteit met betrekking tot provinciale staten verkiezingen 

• in het licht van het voorgaande dienen alle afdelingen deel uit te maken van een 
ondercentrale/statencentrale (territoriaal) 

• dat betekent geen vrijblijvende, doch een vastgelegde vorm, met alle daaruit 
voortvloeiende rechten en plichten 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A19: 
Afdeling Valkenburg ald Geul (briefnr. 823168) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Toevoeging aan de concept statuten artikel 2d 

Na het woord 'provinciecentrales' toevoegen: 'ondercentrales' 
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Toelichting: 
• vereenvoudiging van statuten is toe te juichen vanwege de grotere toegankelijkheid 
• de basis van de WO wordt vanuit het democratisch gedachtengoed gevormd door de 

leden van de afdeling 
• de communicatie van afdelingen in een regio (Provinciale kieskring), c.q. ondercentrale is 

van wezenlijk belang, ondermeer vanwege 
- de fysieke afstand 
- de regionaal bestuurlijke cultuur, 
- de uitwisseling en gezamenlijke aanpak van problematieken 
- als doorgeefluik van informatie (horizontaal en verticaal) 
- functionaliteit met betrekking tot provinciale staten verkiezingen 

• in het licht van het voorgaande dienen alle afdelingen deel uit te maken van een 
ondercentrale/statencentrale (territoriaal) 

• dat betekent geen vrijblijvende, doch een vastgelegde vorm, met alle daaruit 
voortvloeiende rechten en plichten 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A20: 
Afdeling Beek (briefnr. 823950) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Uit de intentie, de Ondercentrales te laten voortbestaan, gezien het belang van de 
communicatie tussen afdelingen onderling en de overige gremia in de partij wordt het 
hoofdbestuur opgedragen de concept statuten en het concept huishoudelijk reglement 
conform aan te passen. 

Toelichting: 
• vereenvoudiging van statuten is toe te juichen vanwege de grotere toegankelijkheid 
• de basis van de WO wordt vanuit het democratisch gedachtengoed gevormd door de 

leden van de afdeling 
• de communicatie van afdelingen in een regio (Provinciale kieskring), c.q. ondercentrale is 

van wezenlijk belang, ondermeer vanwege 
- de fysieke afstand 
-de regionaal bestuurlijke cultuur, 
- de uitwisseling en gezamenlijke aanpak van problematieken 
- als doorgeefluik van informatie (horizontaal en verticaal) 
- functionaliteit met betrekking tot provinciale staten verkiezingen 

• in het licht van het voorgaande dienen alle afdelingen deel uit te maken van een 
ondercentrale/statencentrale (territoriaal) 

• dat betekent geen vrijblijvende, doch een vastgelegde vorm, met alle daaruit 
voortvloeiende rechten en plichten 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 
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Voorstel A21: 
Afdeling Sittard (briefnr. 823787) 
Betreft: statuten, toelichting (ondercentrales) 

Tekst: 
Het voorstel (nr. 4 bij toelichting op de uitgangspunten bij de statuten) tot opheffing van 
ondercentrales over te gaan in te trekken. 

Toelichting: 
De ondercentrales vervullen een wezenlijke rol bij de voorbereiding op de 
Statenverkiezingen. Door het plaatsen van regionale kandidaten op de lijst 
(voorkeursstemmen!) worden de regionale belangen behartigd, hetgeen het algemeen 
belang van de partij ten goede komt. 
De ondercentrales vervullen een intermediaire rol tussen de verschillende afdelingen en 
bevorderen het gezamenlijke optreden op het gebied van PR en Vorming & Scholing. 
De ondercentrales stimuleren het periodieke overleg tussen gedeputeerden, statenleden en 
raadsleden. 

Kortom, in de toelichting worden onvoldoende argumenten genoemd die het voorstel tot 
afschaffing van de ondercentrales onderbouwen. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A22: 
Afdeling Eysden-Grensveld (briefnr. 823995) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Met de intentie de Ondercentrales te laten voortbestaan, gezien het belang van de taak van 
de Ondercentrale in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen en gelet op het belang 
van de communicatie tussen afdelingen onderling en de overige gremia in de partij, wordt 
het hoofdbestuur opgedragen de concept statuten en het concept huishoudelijke reglement 
conform aan te passen en de huidige financiële structuur te handhaven. 

Toelichting: 
"Goede wijn behoeft geen krans" 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A23: 
Afdeling Bergen (L) (briefnr. 823920) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Met de intentie, de ondercentrales te laten voortbestaan, gezien het belang van de taak van 
de ondercentrale in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen en gelet op het belang 
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van de communicatie tussen afdelingen onderling en de overige gremia in de partij, wordt 
het hoofdbestuur opgedragen de concept staten en het concept huishoudelijk reglement 
conform aan te passen en de huidige financiële structuur te handhaven. 

T oe/ichting: 
"Goede wijn behoeft geen krans" 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A24: 
Afdeling Maastricht (briefnr. 823945) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Met de intentie de Ondercentrales te laten voortbestaan, gezien het belang van de taak van 
de Ondercentrale in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen en gelet op het belang 
van de communicatie tussen afdelingen onderling en de overige gremia in de partij, wordt 
het hoofdbestuur opgedragen de concept statuten en het concept huishoudelijke reglement 
conform aan te passen en de huidige financiële structuur te handhaven. 

Toelichting: 
"Goede wijn behoeft geen krans" 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A25: 
Afdeling Geleen (briefnr. 823948) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Met de intentie de Ondercentrales te laten voortbestaan, gezien het belang van de taak van 
de Ondercentrale in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen en gelet op het belang 
van de communicatie tussen afdelingen onderling en de overige gremia in de partij, wordt 
het hoofdbestuur opgedragen de concept statuten en het concept huishoudelijke reglement 
conform aan te passen en de huidige financiële structuur te handhaven. 

Toelichting: 
"Goede wijn behoeft geen krans" 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A26: 
Afdeling Beek (briefnr. 823950) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 
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Tekst: 
Met de intentie de Ondercentrales te laten voortbestaan, gezien het belang van de taak van 
de Ondercentrale in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen en gelet op het belang 
van de communicatie tussen afdelingen onderling en de overige gremia in de partij, wordt 
het hoofdbestuur opgedragen de concept statuten en het concept huishoudelijke reglement 
conform aan te passen en de huidige financiële structuur te handhaven. 

Toelichting: 
"Goede wijn behoeft geen krans" 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A27: 
Afdeling Roermond e.o. (briefnr. 823951) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Met de intentie de Ondercentrales te laten voortbestaan, gezien het belang van de taak van 
de Ondercentrale in het kade van de Provinciale Statenverkiezingen en gelet op het belang 
van de communicatie tussen afdelingen onderling en de overige gremia in de partij, wordt 
het hoofdbestuur opgedragen de concept statuten en het concept huishoudelijk reglement 
conform aan te passen en de huidige financiële structuur te handhaven. 

Toelichting: 
"Goede wijn behoeft geen krans" 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A28: 
Afdeling Beesd/Reuver (briefnr . 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Met de intentie de Ondercentrales te laten voortbestaan, gezien het belang van de taak van 
de Ondercentrale in het kade van de Provinciale Statenverkiezingen en gelet op het belang 
van de communicatie tussen afdelingen onderling en de overige gremia in de partij, wordt 
het hoofdbestuur opgedragen de concept statuten en het concept huishoudelijk reglement 
conform aan te passen en de huidige financiële structuur te handhaven. 

Toelichting: 
"Goede wijn behoeft geen krans" 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A29: 
Afdeling Schinnen (briefnr. 823941) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 
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Tekst: 
Met de intentie de Ondercentrales te laten voortbestaan, gezien het belang van de taak van 
de Ondercentrale in het kade van de Provinciale Statenverkiezingen en gelet op het belang 
van de communicatie tussen afdelingen onderling en de overige gremia in de partij, wordt 
het hoofdbestuur opgedragen de concept statuten en het concept huishoudelijk reglement 
conform aan te passen en de huidige financiële structuur te handhaven. 

Toelichting: 
"Goede wijn behoeft geen krans" 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A30: 
Afdeling Waalre (briefnr. 823973) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Na kamercentrale opnemen: ondercentrale en de nummering aanpassen. 

Toelichting: 
Dit voorstel is uitsluitend gebaseerd op onze ervaring in Zuidoost Brabant. Omtrent de 
andere ondercentrales hebben wij geen oordeel. In Zuidoost Brabant vervult de 
ondercentrale een waardevolle functie i.h.b. inzake het organiseren van 
platformbijeenkomsten en het stimuleren van PR-activiteiten welke functie ons inziens niet 
door de kamercentrale kan worden overgenomen. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A31: 
Ondercentrale: Noord Veluwe (briefnr. 823949) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Artikel 5. 1 c statuten toevoegen: 
Een kamercentralebestuur kan in haar gebied, indien nodig, ondercentrales instellen. 
De ondercentrales hebben eigen formele en financiële status. 

Toelichting: 
1. De ondercentrales hebben in de landelijke gebieden een regionaal coördinerende 

functie, door o.a. het organiseren van regionale bijeenkomsten en vormen op deze 
wijze een communicatienetwerk. 

2. De geografische afstand tot de K.C.-vergaderingen is in de landelijke gebieden vaak te 
groot. Leden van de afdelingen bezoeken deze vergaderingen niet. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 
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Voorstel A32: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrale) 

Tekst: 
art. 5 

Toelichting: 

Ondercentrale 
de afdelingen in door de kamercentrale vastgestelde gebieden 

Het is gewenst om voor de samenwerking tussen afdelingen een voor de gehele partij gelijke 
organisatorische vorm af te spreken, daarmee benadrukkend dat er sprake is van slechts 
één vereniging. Binnen OC-verband kan, gelet op het primaat van de afdelingen, in 
onderling overleg tussen afdelingen worden afgesproken op welke deelterreinen zal worden 
samengewerkt en in welke mate. 

Bij overname van dit voorstel dienen art. 2 lidden art. 23 van de statuten en art. 1 lid d, evt. 
paragraaf 2 en art. 24 lid 2 en 3 van het Huishoudelijk Reglement eveneens te worden 
aangepast. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A33: 
Afdeling Goirle (briefnr. 824169) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
In artikel 5 van de statuten is weggevallen de ondercentrales. 
In de wijziging op hoofdlijnen wordt aangegeven, onder punt 4, dat het instituut 
ondercentrales wordt omgevormd tot een vrijwillig samenwerkingsverband. De afdeling 
Goirle is van mening dat dit wijzigingsvoorstel niet overgenomen moet worden en dus het 
instituut ondercentrale moet blijven voortbestaan. 

Toelichting: 
In 1970 tlm 1976 heeft een vrijwillige samenwerking Regio Leiden gefunctioneerd welke 
toen, goed functioneerde maar een hechter verband binnen de WO nodig had, dit heeft 
geleid tot het invoeren van het instituut ondercentrales. De motiveringen waren toen: 
* Samenwerking te bevorderen in een regio. 
* Een brug te slaan tussen afdelingen en kamercentrale, de afstand vond met te groot. 
* Jongeren in een regio te bundelen. 
* Ondersteuning te geven aan kleine afdelingen (de WO groeide toen) en vond het 

belangrijk dat een gemeente een eigen afdeling had die zich binnen de gemeente kon 
profileren. 

* Politieke afstand te verkleinen ten opzichte van bestuur en burger. 
* Doorstroming bevorderen van bestuursleden (men had via de ondercentrales een bredere 

scoop om bestuursleden te vinden en bestuursleden van kleine afdelingen konden zich 
beter profileren. 

* Potentiële kandidaten voor openbare functies te scouten. 
* Wat minder goed draaiende afdelingen te blijven betrekken en te ondersteunen. 
* Propaganda-activiteiten te bundelen en kleine afdelingen hierin te ondersteunen. 
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* Vorming & Scholingsactiviteiten te bundelen, zodat men sneller een cursus kan starten. 
* Een betere regionale bestuurlijke vertegenwoordiging in het kamercentralebestuur te 

krijgen en hierdoor meer betrokkenheid met het kamercentralebestuur. 

De afdeling Goirle vindt dat geen enkel van de toen aangegeven motiveringen zijn geldigheid 
in 1997 heeft verloren. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A34: 
Afdeling Elburg (briefnr. 823962) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Voorgesteld wordt in artikel 5 van de statuten een nieuw lid op te nemen, luidende als volgt: 

"Ondercentrale: 
een overkoepelend orgaan, gevormd uit alle afdelingen binnen een door een 
provinciecentrale aangewezen deel van één provincie. 

Toelichting: 
Groot bezwaar bestaat tegen de opheffing van de ondercentrales en het mogelijk maken van 
vrijwillige samenwerkingsverbanden. Binnen het gebied Noordwest-Veluwe is gebleken, dat 
de betreffende ondercentrale een belangrijke rol vervult in het kader van het functioneren 
van de afdelingen. Gezamenlijk worden grotere projekten zoals public relations in het kader 
van de gemeenteraadsverkiezingen aangepakt. Ook het beleggen van avonden met 
landelijke sprekers is een van de verdiensten van de ondercentrale Noordwest-Veluwe. 
Indien wordt uitgegaan van een vrijwillig samenwerkingsverband is de consequentie, dat de 
afdelingen de financiële middelen aan het vrijwillig samenwerkingsverband ter beschikking 
moeten stellen. Gelet op de financiële situatie van de afdelingen bestaat daarover dan de 
nodige twijfel. Handhaving van de ondercentrales met beschikbaarstelling van financiële 
middelen vanuit Den Haag wordt dan ook gewenst geacht. 

Door de voorgestelde tekst wordt de beslissing over de instelling van ondercentrales 
opgedragen aan de betreffende provinciecentrale. Dit orgaan kan dan beoordelen of de 
instelling van ondercentrales al dan niet wenselijk is. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A35: 
Afdeling Oldebroek!Wezep (briefnr. 823942) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Artikel 5; 
Toevoegen: Ondercentrale, bundeling van afdelingen, om gezamenlijk activiteiten mogelijk 
te maken. 
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Toelichting: 
Zeker in een "dun" gebied is een OC onontbeerlijk. 
Deze is nog net in staat activiteiten te bundelen, organiseren en te steunen. 
De KC staat letterlijk (1 00 km) en figuurlijk (geen plaatselijke bekenden) véél te ver van de 
leden. Het zg. "communicatie netwerk" werkt alleen als de afstanden acceptabel zijn 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A36: 
Afdeling Amstelveen (briefnr. 824052) 
Betreft: statuten, algemeen, (ondercentrales) 

Tekst: 

het Hoofdbestuur uit te nodigen op dit onderdeel met nieuwe voorstellen te komen voor het 
aanpassen van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
De Ondercentrale als onderdeel van de organisatiestructuur van de WO in zijn huidige vorm 
voorlopig te handhaven. 

Toelichting: 
de toelichting bij het voorstel van het hoofdbestuur geeft de intentie aan 'het instituut 
ondercentrale binnen de partijstructuur om te vormen in een vrijwillig samenwerkingsverband 
tussen afdelingen op door hen te bepalen deelterreinen'; het hoofdbestuur heeft volstaan 
met het doen vervallen van de Ondercentrales uit de partijstructuur. 

Door samenwerking tussen afdelingen - ook op het algemene terrein van informatie en 
communicatie - gediend is bij het bestaan van de formele structurele voorziening" de 
ondercentrales in de kamercentrale Haarlem door middel van de vertegenwoordiger in het 
bestuur van de Kamercentrale een belangrijke schakel vormen in de keten van de 
informatievoorziening van het hoofdbestuur via de Kamercentrale naar de afdelingen v.v.; de 
Ondercentrale is tot nu toe in de meeste gevallen gebleken een structurele voorziening te 
zijn, die de samenwerking tussen afdelingen in het algemeen en ten aanzien van bepaalde 
onderdelen in het bijzonder heeft bevorderd: de Ondercentrale een belangrijke taak heeft bij 
de besluitvorming in de centrale vergadering van de Kamercentrale doordat het goede 
mogelijkheden biedt vooraf standpunten uit te wisselen tussen de vertegenwoordiger van de 
samenwerkende afdelingen, verwacht mag worden, dat deze vormen van samenwerking 
alleen al vanwege de fysiek te overbruggen afstand niet op een vergelijkbare wijze tot stand 
zal komen op het niveau van de Kamercentrale de Ondercentrales tot de laatste 
verkiezingen voor Provinciale Staten in Noord-Holland in de functie van Statencentrale 
betrokken zijn geweest als Provinciale Kieskring (vgl HH art 18); de Ondercentrales in het 
gebied van het Regionaal Orgaan Amsterdam - allen deel uitmaken van een andere 
Kamercentrale - samen tot de instelling van de Districtcentrale ROA zijn gekomen dankzij 
het bestaan van Ondercentrales-, dit laatste gezien de afstand tot de problematiek niet zo 
eenvoudig te realiseren was geweest vanuit de drie Kamercentrale (vgl HH aft 19; en ook 
niet vanuit de betrokken afdelingen onderling); 
het wegvallen van deze structurele voorziening ernstige consequenties zal hebben voor het 
functioneren van de partij voor wat betreft de communicatie, coördinatie en samenwerking 
tussen de afdelingen onderling en tussen de afdelingen in de Kamercentrale Haarlem, de 
instandhouding en bevorderen van de samenwerking meer gediend is met de omvorming 
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van de Ondercentrales naar een formeel samenwerkingsverband tussen besturen van 
afdelingen in het gebied van de Ondercentrales zonder verplichte onderdelen zoals een 
besluitvormende Centralevergadering 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A37: 
Ondercentrale Zuid-Oost Brabant (briefnr. 823796) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Bestuurlijke en afdelingsvertegenwoordigers in vergadering bijeen op 15 maart '97, besluiten 
tot indienen van de volgende motie. 
Voorgesteld wordt de besluitvorming inzake het wijzigen van de Statuten en Huishoudelijk 
reglement van de WO, betreffende de opheffing vandeOC's uit te stellen tot na de 
Gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezing van 1998. 

Toelichting: 
Overwegende dat het aanbrengen van veranderingen in de organisatiestructuur moet 
worden afgewezen in een periode van voorbereiding op de verkiezingen. 
Dit ter voorkoming van onrust en instabiliteit ten opzichte van de benodigde en gewenste 
ondersteuning op het gebied van de organisatie, V&S en PR, alsmede de coördinatie 
daarvan, binnen het werkgebied; zulks met name ten behoeve van kleinere afdelingen in 
relatief grote districten en de minder dicht bevolkte gebieden. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A38: 
Vrouwen in de VVO, Provinciaal Contact Noord-Holland (briefnr. 824256) 
Betreft: statuten, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Van mening zijnde: 
dat in onze regio's het instituut als zodanig goed functioneert; dat door de ondercentrales 
een waardevol en goed werkend netwerk is opgebouwd, waar ook de vrouwenafdelingen 
zich een vaste plaats hebben verworven; 

dat met name bij de opheffing van de ondercentrale Gooi- en Vechtstreek de geografische 
afstand tussen de afdelingen en de Kamercentrale veel te groot wordt; het Gooi is een 
excentrisch gelegen gebied binnen de Kamercentrale Haarlem en de daarin gelegen 
afdelingen behoeven daarom onderlinge samenhand; 

spreekt als haar mening uit dat de ondercentrale als onderdeel van de WO-organisatie 
behouden moet blijven overeenkomstig haar oorspronkelijke taakstelling. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Aanvullende Beschrijvingsbrief 50e JA V 1997 I 23-04-97 pagina: 28 



B. Aanvang van het lidmaatschap 
Voorstel: 839 
Afdeling Rotterdam (briefnr. 823963) 
Betreft: statuten, art. 14.1 (aanvang lidmaatschap) 

Tekst: 
De eerste twee zinnen van artikel14 lid 1 van de statuten wijzigen in: 

"Het lidmaatschap vangt aan door schriftelijke aanmelding bij het hoofdbestuur, tenzij het 
hoofdbestuur binnen 2 maanden na aanmelding -gehoord het afdelingsbestuur van de 
afdeling waar de betrokkene woont - beslist dat de betrokkene geen lid kan worden. In dat 
laatste geval wordt de betrokkene geacht nooit lid te zijn geweest van de WD." 

Toelichting: 
Slechts in uitzonderingsgevallen zullen kandidaat-leden niet geaccepteerd worden als lid van 
de WD. Daarom lijkt het beter- ter bescherming van de kandidaat-leden- ervan uit te gaan 
dat schriftelijke aanmelding voldoende is om lid te kunnen worden en slechts actieve 
betrokkenheid van het hoofdbestuur te vragen als van deze uitzondering sprake is. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Toelating tot het lidmaatschap kan alleen op besluit van de daartoe bevoegde 
instantie, in casu het hoofdbestuur. Zie ook de nota van wijziging. 

Voorstel: 840 
Afdeling Rotterdam (briefnr. 823963) 
Betreft: statuten, art. 14.1 (aanvang lidmaatschap) 

Tekst: 
(uitsluitend aan de orde als amendement B39 wordt verworpen) 

De eerste zin van artikel 14 lid 1 van de statuten wijzigen in: 
"Op ... hoofdbestuur binnen 2 maanden over ... persoon. Als het hoofdbestuur binnen deze 
termijn geen beslissing heeft genomen wordt het kandidaat-lid geacht te zijn toegelaten. 

Toelichting: 
Ter bescherming van de rechtszekerheid van het kandidaatslid dient een beslissing omtrent 
toelating binnen 2 maanden te worden genomen. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel 841: 
Afdeling Noordwijk (briefnr 823972) 
Betreft: statuten, artikel 14 (aanvang lidmaatschap) 

Tekst: 
14.1 Op schriftelijk verzoek beslist het hoofdbestuur over toelating tot het lidmaatschap 
van een persoon. Het lidmaatschap gaat in op de datum waarop de verschuldigde 
contributie is ontvangen door het hoofdbestuur. Het lidmaatschap wordt tenminste voor het 
gehele lopende jaar aangegaan. 

Aanvullende Beschrijvingsbrief 50e JAV 1997 I 23-04-97 pagina: 29 



Toelichting: 
Het bestuur van de afdeling Noordwijk acht het onjuist dat een verzoek tot betaling wordt 
gedaan voordat beslissing is genomen of de aanvraag al dan niet zal worden gehonoreerd. 
Dat is niet gebruikelijk in het handelsverkeer en lijkt ons ook met betrekking tot het 
lidmaatschap van een vereniging niet correct. Wij kunnen ons wel vinden in het voorstel dat 
de feitelijke datum van ingang wordt gekoppeld aan de ontvangst door het hoofdbestuur van 
de verschuldigde contributie. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie de nota van wijziging. 

Voorstel 842: 
Afdeling Hilversum (briefnr. 824165) 
Betreft: statuten, artikel 14 lid 1 (aanvang lidmaatschap) 

Tekst: 
Laten vervallen: 
'Dit besluit wordt niet eerder genomen dan nadat de verschuldigde contributie is ontvangen 
door het hoofdbestuur'. 

Toelichting: 
Het is niet terecht dat iemand pas wordt geaccepteerd als lid als de contributie is betaald, 
het moment van aanmelding is het moment van lidmaatschap, 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel 843: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: statuten, artikel 14 (aanvang lidmaatschap) 

Tekst: 
Artikel 14, lid 4: 
Deze tekst toevoegen aan artikel 14, lid 1. Als deze tekst echter ook betrekking heeft op lid 
3, dan ook artikel 30, lid 2 amenderen en hiernaar verwijzen. 

Toelichting: 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. Indien het hoofdbestuur besluit een persoon niet tot het 
lidmaatschap toe te laten, dan is deze persoon nooit lid geweest. Aangezien de commissie 
van beroep alleen oordeelt over leden op basis van de voor hen geldende statuten en 
reglementen van de WD, is deze instantie derhalve niet bevoegd om uitspraken te doen. 
De opmerking t.a.v. artikel 30 is overgenomen in de nota van wijziging. 
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Voorstel 844: 
Ondercentrale HaarlemNelsen (briefnr. 824053) 
Betreft: statuten, artikel14 (aanvang lidmaatschap) 

Tekst: 
Voorstel tot wijziging in artikel 14.1, eerste zin: 

Het hoofdbestuur beslist over toelating tot het lidmaatschap van een persoon eerst nadat de 
verschuldigde contributie is ontvangen door het hoofdbestuur. Het lidmaatschap wordt 
tenminste voor het gehele lopende kalenderjaar aangegaan. Bij een afwijzing licht het 
hoofdbestuur de betrokkene afdeling hierover in met de daaraan ten grondslag liggende 
redenen. 

Toelichting: 
Een aanmelding dient in eerste instantie altijd telefonisch bij het afdelingsbestuur dan wel de 
landelijke ledenadministratie te kunnen blijven plaatsvinden. Zou dit wegvallen dan dreigt er 
een te grote rem op de aanmelding te ontstaan. Een besluit tot afwijzing behoort aan de 
betrokkene en ook de afdeling kenbaar te worden gemaakt met de daaraan ten grondslag 
liggende redenen. Alleen in dat geval is op een correcte wijze een beroep voor de 
betrokkene mogelijk overeenkomstig artikel 14.4. Wel wordt aangedrongen op een snelle 
reactie vanuit het algemeen secretariaat nadat een nieuw lid zich heeft aangemeld, opdat 
het aspirant-lid de gelegenheid krijgt op korte termijn de contributie te kunnen voldoen. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel: 845 
Afdeling Rotterdam (briefnr. 823963) 
Betreft: statuten, art. 14.1 (aanvang van het lidmaatschap) 

Tekst: 
De tweede zin van artikel 14 lid 1 van de statuten schrappen. 

Toelichting: 
Het lijkt vreemd om de eerste contributie-ontvangst een voorwaarde tot toelating van het 
lidmaatschap te maken. Het hoofdbestuur kan altijd het lidmaatschap wegens wanbetaling 
opzeggen en bovendien zijn er omstandigheden waarin het lid bij aanmelding geen 
contributie hoeft te betalen (zie artikel 26 lid 5 van het concept-huishoudelijk reglement). 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. In geval van artikel 26.5 HR (aanmelding tussen 1 oktober 
en 31 december) is het lid overigens de contributie voor het nieuwe jaar verschuldigd. 

Voorstel 846: 
Afdeling Waalre (briefnr. 823973) 
Betreft: statuten, artikel 14 (aanvang lidmaatschap) 

Tekst: 
Artikel 14. I. 
De tekst, van de eerste 2 volzinnen als volgt te wijzigen: 
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Toelating tot het lidmaatschap geschiedt op schriftelijk verzoek en eerst nadat de 
verschuldigde contributie bij het hoofdbestuur is ontvangen. 

Toelichting: 
Volgens artikel 2c wordt onder hoofdbestuur verstaan: de door de algemene vergadering 
benoemde bestuursleden van de WD. Het kan niet de bedoeling zijn dat die bestuursleden 
zich persoonlijk met genoemde procedure belasten. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. De in de voorstellen van het hoofdbestuur omschreven activiteit is een formele 
verantwoordelijkheid. 

Voorstel: 84 7 
Afdeling Rotterdam (briefnr. 823963) 
Betreft: statuten, art. 14.4 (beroep aanvang lidmaatschap) 

Tekst: 
Statuten artikel 14 lid 4 als volgt wijzigen: 
"Tegen een afwijzend besluit op grond van lid 1 en 3 van dit artikel staat voor de betrokkene 
beroep open bij de commissie van beroep". 

Toelichting: 
ter verduidelijking 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging en het advies bij voorstel B43. 

Voorstel: 848 
Ondercentrale HaarlemNelsen (briefnr. 824053) 
Betreft: statuten, art. 16.3 (aanvang van het lidmaatschap) 

Tekst: 
Inzake artikel 16.3: 
De algemene vergadering bijeen 

overwegende dat: 
- artikel 16.3 handelt over reglementen inzake het stemrecht bij de kandidaatstelling voor 

leden van vertegenwoordigende lichamen 
de huidige (oude) statuten een lid het recht geeft de kandidaatstellingsvergadering voor 
de gemeenteraad te mogen bijwonen en stemgerechtigd is indien hij/zij woonachtig is in 
de gemeente en indien hij/zij langer dan zes maanden lid is voor de dag van 
kandidaatstelling voor de verkiezing van het betreffende vertegenwoordigende lichaam 
het nieuwe (vastgestelde ) kandidaatstellingsreglement voor de gemeenteraad een verder 
inperking op het stemrecht op de kandidaatstellingsvergadering aangeeft voor die leden 
die na 1 januari 1997 lid zijn 
dat de nieuwe vastgestelde kandidaatstellingsreglementen op de kandidaatstelling voor 
de gemeenteraad strijdig zijn met de huidige statuten en derhalve momenteel op dit punt 
niet geldig zijn 
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spreek uit dat voor 1997 voor die leden die na 1 januari 1997 lid zijn geworden en tevens 
voldoen aan de voorwaarden die in de huidige (oude) statuten staan weergegeven, sprake 
zal zijn van een overgangsperiode waarbij hun stemrecht op de 
kandidaatstellingsvergadering voor de gemeenteraad in 1997 behouden blijft. 

Toelichting: 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Dit is volstrekt onjuist. Reeds bij de behandeling van de 
kandidaatstellingsreglementen in de 49e JAV in april 1996, was bekend dat leden per 1 
januari lid behoren te zijn. Afgezien van het feit dat de kandidaatstellingsreglementen in de 
soe JAV niet aan de orde zijn, kan dezerzijds de strijdigheid met de statuten niet worden 
begrepen. 

Voorstel 849: 
Kamercentrale Rotterdam (briefnr. 823963) 
Betreft: statuten, kandidaatstellingsreglementen en de aanvang van het lidmaatschap 

Tekst: 
De Algemene Vergadering van de WD, in vergadering bijeen op 23 en 24 mei 1997 ten 
Venlo, 

overwegende 

dat er thans voorstellen tot wijziging van de statuten en het huishoudelijke reglement 
voorliggen, terwijl de kandidaatstellingsprocedures voor de gemeenteraden en de Tweede 
Kamer in volle gang zijn, 

spreekt als haar mening uit dat: 

• artikel 3 lid 5 tweede zin van het reglement voor de kandidaatstelling voor leden van de 
gemeenteraden als volgt dient te worden gewijzigd: 
"Het lidmaatschap van schriftelijke aanmelding voor het lidmaatschap voor 1 juli. .. " 

• de thans voorliggende wijziging van de statuten op dit punt geen invloed mag hebben op 
de lopende kandidaatstellingsprocedures 

• het hoofdbestuur dient te bekijken in hoeverre anders kandidaatstellingsreglementen op 
dit punt aanpassing behoeven 

en gaat over tot de orde van de dag 

Toelichting: 
Door de huidige statutenwijziging wordt de procedure om lid te worden van de WD 
verlengd. Dit betekent dat mensen die in de maand juni worden aangezocht om plaats te 
nemen op de kandidatenlijst van de gemeenteraad en nog geen lid zijn van de WD, niet 
meer op tijd lid kunnen zijn van de WD. 
Gezien de lopende kandidaatstellingsprocedures en de verwachte behoefte aan nieuwe 
gemeenteraadsleden kan deze langere procedure ertoe leiden dat onvoldoende kandidaten 
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voor een lijst gevonden kunnen worden. Dit probleem klemt op het laagste niveau en het is 
aan het hoofdbestuur om te kijken of ook voor andere kandidaatstellingsreglementen 
behoefte is aan een reglementaire aanpassing. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Het bestuur kan nog leden op de groslijst plaatsten tot 1 oktober. Voor deze 
handvolleden die dan nog worden aangemeld, kan de fictie worden aangehouden dat het 
hoofdbestuur onmiddellijk bij aanmelding heeft besloten deze personen tot het lidmaatschap 
toe te laten. Het is immers ondenkbaar dat er redenen zouden zijn om deze door de 
besturen van de afdelingen gemotiveerd aan de groslijst toegevoegde kandidaten niet tot het 
lidmaatschap toe te laten. 
Er is derhalve geen conflict met de kandidaatstellingsprocedures. 

Voorstel 850: vervallen. 

C. Ontbinding van afdelingen 

Voorstel C51: 
Afdeling Sittard (briefnr. 823787) 
Betreft: statuten, artikel17.6 (ontbinding afdelingen) 

Tekst: 
Het voorstel (nr. 3 bij toelichting op de uitgangspunten bij de statuten) tot ontbinding van een 
afdeling over te (kunnen) gaan als het aantalleden beneden 25 daalt in te trekken. 

Toelichting: 
De oorzaken van ledendaling zijn niet altijd voorspelbaar. Het draagvlak van afdelingen kan 
worden vergroot door stimulering van onderlinge samenwerking (vrijwillig) of zal soms 
'automatisch' tot stand komen bij, bijvoorbeeld, gemeentelijke herindelingen (onvrijwillig). Het 
hanteren van alleen een 'getalscriterium' lijkt arbitrair. Voorkomen moet worden dat de 
afstand tot de achterban te groot wordt. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel C52: 
Afdeling Geleen (briefnr. 823948): 
Betreft: statuten, artikel 17.6 (ontbinding afdelingen) 

Tekst: 
Artikel 17.6: schrappen uit de concept-statuten 

Toelichting: 
Dit artikel kan in het nadeel van kleine afdelingen uitwerken, met name bij organisatie en 
kandidaatstelling van verkiezingen. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 
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Voorstel C53: 
Afdeling Gulpen en Wittem (briefnr. 823966) 
Betreft: statuten, artikel17.6 (ontbinding afdelingen) 

Tekst: 
Artikel 17.6: schrappen uit de concept-statuten 

Toelichting: 
Dit artikel kan in het nadeel van kleine afdelingen uitwerken, met name bij organisatie en 
kandidaatstelling van verkiezingen. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel C54: 
Ondercentrale HaarlemNelsen (briefnr. 824053) 
Betreft: statuten, artikel17.6 (ontbinding afdelingen) 

Tekst: 
Inzake artikel 17.6: 

Voorgesteld wordt toe te voegen: 
- na 'hoofdbestuur': 'rekening houdend met het specifieke karakter van de betrokken 

afdelingen in vergelijk tot de omliggende afdelingen" 
- na 'bestuur van de': 'betrokken afdelingen' 

Toelichting: 
ad 1: 

ad 2: 

het specifieke karakter van een afdeling kan voldoende reden zijn een 
afdeling te laten voortbestaan. Dit karakter kan zich bijvoorbeeld uiten in 
aktiviteiten of in een tot uiting brengen van herkenbaarheid voor de lokale 
bevolking. Als voorbeeld in deze moge dienen de afdeling Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude die dit sinds jaar en dag heeft aangetoond. 
indien een dergelijk besluit wordt overwogen dient niet alleen het KC-bestuur 
maar zeker ook het bestuur van de betrokken afdeling te worden gehoord. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

D. Overig 

Voorstel 055: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: statuten, artikel 2 (begripsbepalingen) 

Tekst: 
1. art. 2 lid a: de gehele tekst verplaatsen naar art. 5 
2. art. 2 lid b: art. 21 wijzigen in art. 20 
3. art. 2 lid c: de gehele tekst hier laten vervallen en opnemen in at. 5 lid b 
4. art. 2 lid d: toevoegen: ondercentrales 
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5. art. 2 lid e: 
6. art. 2 lid f: 
7. art. 2 lid g: 
8. art. 2 lid i: 
9. art. 2 lid m: 

Toelichting: 
1. art. 2 lid a: 

3. art. 2 lid c: 

5. art. 2 lid e: 

6. art. 2 lid f: 

7. art. 2 lid g: 

8. art. 2 lid i: 

9. art. 2 lid m: 

Advies hoofdbestuur: 

de gehele tekst verplaatsen naar art. 5 
de gehele tekst hier laten vervallen en opnemen in art. 5 lid a 
de gehele tekst verplaatsen naar art. 5 
de gehele tekst hier laten vervallen en opnemen in art. 5 lid h 
tweede zinsdeel wijzigen in: 
en waarbij een gebroken getal naar boven wordt afgerond tot het 
eerstvolgende gehele getal, waarbij eveneens het aantal blanco en 
ongeldig uitgebrachte stemmen geacht worden niet te zijn 
uitgebracht 

zie tekst art. 19 lid 1, in art. 5 ontbreekt dit orgaan dus daar 
toevoegen, het is overbodig om in één document twee keer een 
begrip te omschrijven, na toevoeging aan art. 5 kan het hier dus 
vervallen 
het is overbodig om in één document twee keer een begrip te 
omschrijven en ongewenst om daarbij verschillende definities te 
gebruiken 
zie tekst Huish. Regl. Art. 6 lid 1, in art. 5 ontbreekt dit orgaan dus 
daar toevoegen, het is overbodig om in één document twee keer een 
begrip te omschrijven, na toevoeging aan art. 5 kan het hier dus 
vervallen 
het is overbodig om in één document twee keer een begrip te 
omschrijven en ongewenst om daarbij verschillende definities te 
gebruiken 
zie tekst Huish. Regl. Art. 6 lid 1, in art. 5 ontbreekt dit orgaan dus 
daar toevoegen, het is overbodig om in één document twee keer een 
begrip te omschrijven, na toevoeging aan art. 5 kan het hier dus 
vervallen 
het is overbodig om in één document twee keer een begrip te 
omschrijven en ongewenst om daarbij verschillende definities te 
gebruiken 
oneven getallen hebben soms de eigenschap deelbaar te zijn door 
drie, het huidige voorstelleidt niet tot de beoogde gekwalificeerde 
meerderheid 

1. Afwijzen. Er is een duidelijk onderscheid tussen artikel 2, dat gaat over de 
begripsbepalingen en artikel 5 dat gaat over de plaats van de organen. Dit is niet twee keer 
hetzelfde. 
2. Overnemen. Zie nota van wijziging. 
3. Afwijzen. Zie 1. 
4. Afwijzen. Zie 1. 
5. Afwijzen. Zie 1. 
6. Afwijzen. Zie 1. 
7. Afwijzen. Zie 1. 
8. Afwijzen. Zie 1. 
9. Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 
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Voorstel: 056 
Afdeling Amstelveen: (briefnr. 824052) 
Betreft: statuten, artikel 2 (begripsbepaling) 

Tekst: 
In artikel 2.m. laten vervallen van de tekst; 
",bij een oneven aantal. ...... zijn uitgebracht.". 

Toelichting: 
Overbodige tekst als in 2.1. Oh die tekstverwerkers toch! 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel 057: 
Ondercentrale HaarlemNelsen (briefnr. 824053) 
Betreft: statuten, artikel 2 (begripsbepalingen) 

Tekst: 
Wijziging artikel 2 sub m: 
m Gekwalificeerde meerderheid: 

twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarbij blanco en 
ongeldig uitgebrachte stemmen geacht worden niet te zijn uitgebracht afgerond 
naar boven tot een geheel getal 

Toelichting: 
het tweede gedeelte van de tekst in het voorstel van het hoofdbestuur is een letterlijke kopie 
van de tekst uit artikel 2 sub 1, waar sprake is van een gewone meerderheid 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel 058: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: statuten, artikel 5 (begripsbepalingen) 

Tekst: 
art. 5 lid k: wijzigen 'stelselmatig' in 'incidenteel' 

Toelichting 
een stelselmatige advisering is niet in overeenstemming met het ad hoc karakter van die 
commissies, zie ook Huish. Regl. art. 1 lid 1 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel 059: 
Afdeling Hilversum (briefnr. 824165) 
Betreft: statuten, artikel 8 lid 3 (geldelijk beheer) 
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Tekst: 
Laten vervallen: 'de penningmeesters van' 

Toelichting: 
Niet alleen de penningmeester, maar het hele bestuur is verantwoordelijk. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel 060: 
Afdeling Waalre (briefnr. 823973) 
Betreft: statuten, artikel 9 (contributie ereleden/leden van verdienste) 

Tekst: 
Zie toelichting 

Toelichting: 

De afdeling Waalre acht het onelegant om van ereleden en leden van verdienste in het 
vervolg contributie te gaan heffen. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. De argumenten van het hoofdbestuur om ereleden en leden van verdienste niet 
van het betalen van contributie vrij te stellen, zijn niet ingegeven door financiële argumenten, 
doch door principiële argumenten. Gezien de wijzigingsvoorstellen die hierover door het 
hoofdbestuur zijn ontvangen is het duidelijk dat er vooral emotionele argumenten worden 
gehanteerd voor handhaving van de bestaande situatie. 

Hoewel het hoofdbestuur begrip heeft voor de emoties die het voorstel oproept, handhaaft 
het hoofdbestuur het huidige voorstel. ledereen die zich als lid van de WD heeft aangemeld 
is een contributie verschuldigd. Ongeacht de functie, plaats of verdienste van een lid is dat 
een criterium waaraan allen die behoren tot een vereniging moeten voldoen. 

Het is ook moeilijk uit te leggen dat degenen die tengevolge van individuele omstandigheden 
niet in staat zijn om de contributie te betalen, weliswaar vermindering van contributie kunnen 
aanvragen, tenminste nog geacht worden een gedeelte van de contributie te voldoen en 
ereledenlieden van verdienste die veelal niet tot die categorie behoren, geheel worden 
vrijgesteld. Veel ereleden of leden van verdienste (zie voorstel D60 van de OC 
HAARLEMNELSEN bij het huishoudelijk reglement) voelen zich ook geroepen op vrijwillige 
basis een bijdrage te doen (aan de afdeling). Principieel is tevens dat het besluit een lid van 
verdienste te benoemen ook consequenties heeft voor andere afdelingen. Het is immers zo 
dat indien een lid van verdienste verhuist, de nieuwe afdeling geconfronteerd wordt met de 
kosten, zonder dat de ledenvergadering van deze afdeling zodanig besluit heeft genomen. 

Voorstel: 061: 
Afdeling Waalre (briefnr. 823973) 
Betreft: statuten, artikel 15.2 (opzegging lidmaatschap) 

Aanvullende Beschrijvingsbrief 50e JA V 1997 I 23-04-97 pagina: 38 



Tekst: 
In de eerste volzin het gestelde "tegen het einde" vervangen door "per het einde". 

Toelichting: 
leder lid heeft het recht te allen tijde het lidmaatschap op te heffen en niet uitsluitend tegen 
het einde van het kalenderjaar. De voorgestelde tekstwijziging sluit aan op het gestelde in 
punt 10 van de toelichting op het HR. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel 062: 
Afdeling Hilversum (briefnr. 824165) 
Betreft: statuten, artikel 15 lid 4 (einde van het lidmaatschap) 

Tekst: 
Toevoegen in de laatste regel: 
....... of wanneer hij de WO of één van haar afdelingen op onredelijke wijze benadeelt. 

Toelichting: 
Er dient een mogelijkheid voor afdelingen te zijn om zelf, in overleg met het hoofdbestuur, 
leden te kunnen royeren. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. De WO is één vereniging en de aanduiding WO is dus algemeen. De 
voorgestelde toevoeging is overbodig. 

Voorstel 063: 
Afdeling Geleen (briefnr. 823948): 
Betreft: statuten, artikel 17.10 (onwerkbare situatie) 

Tekst: 
Artikel 17.1 0: schrappen uit de concept-statuten 

Toelichting: 
Met een positieve instelling dient door verschillende gremia bemiddeld te worden, zodanig 
dat een onwerkbare- of conflictsituatie te hanteren is. Het is de eigen verantwoordelijkheid 
van de afdeling zich al dan niet op te heffen of te vormen (zie randvoorwaarde in artikel 
17.2). Een of meer personen veroorzaken in het algemeen een nadelige situatie (voor de 
WO). Daar dient de aandacht op gericht te zijn. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Dit artikel is bedoeld als vangnet indien bemiddeling in elke andere vorm van 
conflictbeheersing niet effectief blijkt. Het hoofdbestuur zal uiteraard slechts in uiterste 
noodzaak van dit artikel gebruik maken in overeenstemming met zijn verantwoordelijkheid 
voor het functioneren van de totale organisatie. 
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Voorstel 064: 
Afdeling Gulpen en Wittem (briefnr. 823966): 
Betreft: statuten, artikel 17.1 0 (onwerkbare situatie) 

Tekst: 
Artikel 17.1 0: schrappen uit de concept-statuten 

Toelichting: 
Met een positieve instelling dient door verschillende gremia bemiddeld te worden, zodanig 
dat een onwerkbare- of conflictsituatie te hanteren is. Het is de eigen verantwoordelijkheid 
van de afdeling zich al dan niet op te heffen of te vormen (zie randvoorwaarde in artikel 
17 .2). Een of meer personen veroorzaken in het algemeen een nadelige situatie (voor de 
WD). Daar dient de aandacht op gericht te zijn. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie D63. 

Voorstel 065: 
Afdeling Geleen (briefnr. 823948) 
Betreft: statuten, artikel 22.2 (benoeming afgevaardigden) 

Tekst: 
Artikel 22.2 Schrappen: "Tot hen ........ het hoofdbestuur'' 

Toelichting: 
De afdeling is liberaal genoeg om zelf al dan niet bestuursleden als afgevaardigden te 
benoemen. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Dit artikel gaat er juist vanuit dat de afdeling afgevaardigden zelf kan benoemen. 
Er wordt echter bepaald dat tenminste het hele bestuur deze bevoegdheid toekomt, indien 
de afdeling geen of niet voldoende (ziekte, plotselinge verhindering) afgevaardigden heeft 
benoemd. Het hoofdbestuur stelt echter voor de tekst van het artikel zodanig aan te passen 
dat indien er wel afgevaardigden zijn benoemd de bevoegdheid van het hele bestuur vervalt. 
Zie de nota van wijziging 

Voorstel 066: 
Afdeling Gulpen en Wittem (briefnr. 823966) 
Betreft: statuten, artikel 22.2 (benoeming afgevaardigden) 

Tekst: 
Artikel 22.2 Schrappen: "Tot hen ........ het hoofdbestuur" 

Toelichting: 
De afdeling is liberaal genoeg om zelf al dan niet bestuursleden als afgevaardigden te 
benoemen. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Het hoofdbestuur wijst de zinsnede "al dan niet" met klem af. Elke afdeling moet 
afgevaardigden benoemen naar de algemene vergadering. 
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Dat is onderdeel van het vertegenwoordigingsprincipe in onze partijdemocratie. Of deze 
afgevaardigden ook daadwerkelijk kunnen en zullen verschijnen is echter iets wat het 
hoofdbestuur alleen mag hopen. Zie verder het advies bij voorstel 065. 

Voorstel 067: 
Afdeling Waalre (briefnr. 823973) 
Betreft: statuten, artikel 29.4 (partijraad) 

Tekst: 
Artikel 29.4: 
Het gestelde "en besluiten nemen" laten vervallen danwel tussen "en" en "besluiten" 
invoegen "binnen haar taak". 

Toelichting: 
In de huidige tekst is de bevoegdheid onbegrensd hetgeen strijdig is met de taakstelling in 
artikel 29.1. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 
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NOTA VAN WIJZIGING AGENDAPUNT 2b, 
Huishoudelijk reglement 

Er zijn totaal 45 wijzigingsvoorstellen ingediend. Deze zijn in te delen in de volgende 
categorieën: 

A Bijeenroeping leden(centrale)vergadering (9 voorstellen) 
B. Besturen (7 voorstellen) 
C. Provincie- en districtcentrales (5 voorstellen) 
D. Contributie (6 voorstellen) 
E. Stemmingen (2 stemmingen) 
F. Overig (16 voorstellen) 

ALGEMEEN 
Naar aanleiding van hetgeen in de nota van wijziging is gesteld over de vrijwillige 
samenwerkingsverbanden en de aanvang van het lidmaatschap, worden de volgende 
wijzigingen voorgesteld: 

Wijzigingsvoorstel 1: 
Toevoegen: 

artikel 21 
Samenwerkingsverbanden 

21.1 De ledenvergaderingen van de tot het samenwerkingsverband behorende afdelingen 
kunnen een reglement vaststellen, waarin de taak en positie van het samenwerkingsverband 
wordt geregeld. 

21.2 Van het aangaan van een samenwerkingsverband wordt melding gemaakt aan de 
kamercentrale van het desbetreffende gebied. 

21.3 Afdelingen die een samenwerkingsverband zijn aangegaan dienen voor het 
functioneren van het samenwerkingsverband de benodigde financiële middelen beschikbaar 
te stellen. 
NB. De op dit artikel volgende artikelen in het voorstel van het hoofdbestuur zullen worden vernummerd. 

Wijzigingsvoorstel 2: 
Wijzigen van artikel 27.2: 

Bij aanmelding voor het lidmaatschap is de contributie binnen twee maanden na de 
aanmelding verschuldigd. Indien binnen deze termijn geen betaling wordt ontvangen, dan 
wordt de aanmelding geacht niet te zijn gedaan. 
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Ten aanzien van A. BIJEENROEPING 
LEDEN(CENTRALE)VERGADERING (A 1-A9) 
Het hoofdbestuur stelt de volgende wijzigingen voor: 

Wijzigingsvoorstel 3: 
In artikel 8 lid 1 wordt de tekst: "artikel 6.1" gewijzigd in "artikel 7.1" (voorstel A 1) 

Wijzigingsvoorstel 4: 
In artikel 9.1 wordt de tekst "1 O"geschrapt en vervangen door "25" (Voorstel A3) 

Wijzigingsvoorstel 5: 
In artikel 9.4 wordt de tekst (centralevergadering) geschrapt (voorstel A?) 

Wijzigingsvoorstel 6: 
Toe wordt gevoegd een nieuw artikel 10.4 met de volgende tekst: 

10.4 Tevens roept het bestuur de centralevergadering bijeen zo dikwijls als de voorzitter of 
ten minste één derde van de bestuursleden dit wenselijk oordeelt of wanneer het 
daartoe volgens de wet, de statuten en reglementen van de WO of het eigen 
reglement verplicht is." Dientengevolge wordt 10.4 en 10.5 (oude artikelen) 
vernummerd in 10.5 en 10.6 (Voorstel A9) 

Ten aanzien van 8. 8ESTUREN(81 0-816) 
Het hoofdbestuur stelt de volgende wijziging voor: 

Wijzigingsvoorstel 7: 
In artikel 35.2 wordt de tekst: "waarvan het tijdstip niet later is gelegen dan drie jaar na het 
tijdstip van zijn verkiezing en is éénmaal herbenoembaar" geschrapt en vervangen door: 
"waarin die plaats volgens het rooster van aftreden ingevuld had moeten worden en is 
tweemaal herkiesbaar." (Voorstel 814) 

Wijzigingsvoorstel 8: 
In artikel 15 lid 2 wordt "ledenvergadering" geschrapt en vervangen door 
"centralevergadering". (Voorstel B 16) 

Ten aanzien van C. PROVINCIE EN DISTRICTCENTRALES 
(C17-C21) 
Het hoofdbestuur stelt de volgende wijziging voor: 

Wijzigingsvoorstel 9: 
Het hoofdbestuur heeft geconstateerd dat de in de voorgestelde teksten over de provinciale 
kieskringen een aantal fouten zijn geslopen. (Voorstel C19,20 en 21) 

Derhalve wordt bestaande tekst van artikel 18 en 19 geschrapt en wordt de volgende 
teksten ingevoegd: 
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Artikel18: 
HET BESTUUR VAN 

PROVINCIECENTRALES 

18.1 Daar waar het gebied van de provinciecentrale samenvalt met dat van een centrale is 
het bestuur van die centrale tevens het bestuur van de provinciecentrale. 

18.2 Daar waar het gebied van de provinciecentrale niet samenvalt met dat van een 
centrale, doch de grens van een centrale overschrijdt, voorzien de gezamenlijke 
besturen van die centrales in het bestuur van de provinciecentrale. 

18.3 Alle bepalingen met betrekking tot het centralebestuur zijn van overeenkomstige 
toepassing op het provinciecentrale bestuur, met inachtneming van de specifieke 
bepalingen ter zake in de reglementen van de WD. 

Artikel19: 
HET BESTUUR 

VAN DISTRICTCENTRALES 

19.1 Daar waar het gebied van een openbaar bestuurlijk lichaam (delen van) meer dan 
één centrale omvat, kan een districtcentrale worden gevormd. 

19.2 In voorkomend geval voorzien de gezamenlijke besturen van die centrales in het 
bestuur van de districtcentrale. 

19.3 Alle bepalingen met betrekking tot het centralebestuur zijn van overeenkomstige 
toepassing op het districtcentrale bestuur, met inachtneming van de specifieke 
bepalingen ter zake in de reglementen van de WO 

Wijzigingsvoorstel 10: 
Tevens dient dan ook in artikel4 de kop "PROVINCIALE KIESKRINGEN" te worden 
geschrapt en vervangen door "PROVINCIECENTRALES" alsmede "provinciale kieskring" 
geschrapt en vervangen door "provinciecentrale." (voorstel C16). 

Ten aanzien van 0. CONTRIBUTIE (022-027) 
Het hoofdbestuur stelt de volgende wijziging voor: 

Wijzigingsvoorstel 11: 
In artikel 27 lid 6 wordt geschrapt "secretarissen" en vervangen door "penningmeesters" 
(Voorstel 024) 

Wijzigingsvoorstel 12: 
Afdracht contributie 
Het hoofdbestuur wil de contributie afdracht zo eenvoudig en helder mogelijk houden. 
Derhalve is een afdrachtenstelsel in twee termijnen het meest overzichtelijk en reëel. In de 
maand maart wordt dan de daadwerkelijk ontvangen contributie per ongeveer 1 maart, aan 
de afdelingen en centrales afgedragen. In de praktijk is dit circa 80%. Begin februari worden 
de herinneringen verstuurd zodat de opbrengsten daarvan nog kunnen worden 
meegenomen. De afdracht baseren op de daadwerkelijk ontvangen inkomsten en niet op 
een vast percentage van de vorig jaar totaal ontvangen inkomsten stimuleert de afdelingen 
ook aktief te zijn en de leden tot tijdig betalen aan te zetten. 
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Per ongeveer 1 november wordt het contributiejaar afgesloten. Berekend wordt dan de totaal 
ontvangen contributie verminderd met het betaalde voorschot. De afdracht van deze gelden 
kunnen dan nog voor het jaareinde plaatsvinden. Met het voorschot en de afrekening zullen 
ook de ontvangen giften worden uitbetaald, volgens hetzelfde stelsel. 

Het hoofdbestuur stelt de volgende wijziging voor (Voorstel D25) 

Artikel 28.2 De afdracht vindt in twee gedeelten plaats; het eerste gedeelte bij wijze van 
voorschot op basis van de werkelijk ontvangen contributie per circa 1 maart en het tweede 
gedeelte als finale afrekening berekend per circa 1 november. 
(tekst verder ongewijzigd) 

Wijzigingsvoorstel 13: 
Einde van het lidmaatschap 
In artikel 15.2 de tekst "tegen" schrappen en "per" invoegen. (Voorstel D62) 

Ten aanzien van E. STEMMINGEN {E28-E29) 
Het hoofdbestuur stelt de volgende wijzigingen voor: 

Wijzigingsvoorstel14: 
Toevoegen aan artikel 25.3 na sub b en na sub d onder 2: "Indien niet bepaald kan worden 
welke twee kandidaten bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verworven, dient 
een tussenstemming hierover uitsluitsel te geven". (Voorstel E28) 

Wijzigingsvoorstel 15: 
Toevoegen aan artikel 25 lid 3 d2 na "direkt" : "schriftelijke of elektronische" (Voorstel E29) 

Ten aanzien van F. OVERIGE {F30-F45) 
Het hoofdbestuur stelt de volgende wijzigingen voor: 

Wijzigingsvoorstel 16: 
In artikel 1 sub I schrappen "of stelselmatig" (Voorstel F35 en F43) 

Wijzigingsvoorstel 17: 
In artikel1 sub p: schrappen "de helft" en vervangen door "tweederden". (Voorstel F34, F35 
en F36) 

Wijzigingsvoorstel 18: 
In artikel 7.4 wordt na "leden" ingevoegd: "(financiële commissie)" (voorstel F39) 

Wijzigingsvoorstel 19: 
In artikel 22.1 wordt "1 november" geschrapt en vervangen door "1 oktober". (voorstel F40) 

Wijzigingsvoorstel 20: 
In artikel 38 lid 3a wordt "beleidsterrein" geschrapt en vervangen door "werkterrein". 
(voorstel F42 en F43) 
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NOTA VAN WIJZIGING 
REDACTIONELE WIJZIGINGSVOORSTELLEN BIJ 

AGENDAPUNT28 

Huidige teksten 

1) Artikel 28.3: 
... afdelingen en centrales ... 

2) Artikel 34.1.b: 
.... bij de afdelingen, die tot de betreffende 
kamercentrale behoren, door 1 ,5% van het 
totale ledenaantal van de WO, waarbij .... 

3) Artikel 37.3: 
. . . en voorziet indien nodig dan zelf in haar 
leiding ..... 

Gewijzigde teksten 

.... afdelingen en kamercentrales .. 

... bij de afdelingen, die tot de desbetreffende 
kamercentrale behoren, door 1,5% van het 
totale ledenaantal van de WO gedeeld kan 
worden. waarbij .... 

.... en voorziet de vergadering indien nodig 
dan zelf in haar leiding . 
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WIJZIGINGSVOORSTELLEN BETREFFENDE 28, 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

A. Bijeenroeping ledenvergaderingen 
Voorstel A 1 : 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 8 (bijeenroeping ledenvergadering) 

Tekst: 
art. 8 lid 1: artikel 6.1 wijzigen in artikel 7.1 

Toelichting: 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging 

Voorstel A2: 
Afdeling Amstelveen (briefnr. 824052) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 9.1 (bijeenroeping ledenvergadering) 

Tekst: 
Wijzigen artikel 9.1 door na de tekst: 
" ....... op een termijn van ten minste één week" 

invoegen de tekst: 
"en in geval van een kandidaatstelling van ten minste drie weken," 

Toelichting: 
Artikel 14.2 verlangt van het bestuur bij de oproeping de kandidaat van het bestuur te 
noemen. Artikel14.4 laat de termijn van kandidaatstelling veertien dagen voor de 
ledenvergadering sluiten. Thans wordt in het algemeen bij een kandidaatstelling drie weken 
gehanteerd. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. De termijnen voor kandidaatstelling worden in de kandidaatstellingsreglementen 
geregeld. Deze zijn hier niet aan de orde. Het kandidaatstellingsreglement is overigens een 
lex specialis en gaat derhalve boven het HR. 

Voorstel A3: 
Afdeling Hilversum (briefnr. 824165) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 9 lid 1 (bijeenroeping ledenvergaderingen) 

Tekst: 
Tekst veranderen in: ééntiende deel van het aantalleden dat tot de afdeling behoort met een 
maximum van 25 leden. Deze regel verder consistent doorvoeren in alle andere artikelen 
waar deze vertegenwoordiging genoemd werd. 
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Toelichting: 
Voor grote afdeling is aantal van maximaal 10 te weinig. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel A4: 
Afdeling Waalre (briefnr. 823973) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 9.2 (bijeenroeping ledenvergadering) 

Tekst: 
In de eerste volzin "maximum" vervangen door "minimum". 

Toelichting: 
Het betreft hier kennelijk een schrijffout 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Hier wordt wel degelijk "maximum" bedoeld 

Voorstel A5: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 9.3 (bijeenroeping ledenvergadering) 

Tekst: 
art. 9 lid 3: "dagblad" wijzigen in "blad" 

Toelichting: 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Het orgaan waarin gepubliceerd wordt moet een ruim verspreidingsgebied hebben. 
Een 'dagblad' suggereert een veel breder karakter. 

Voorstel A6: 
Afdeling Waalre (briefnr. 823973) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 9.4 (bijeenroeping ledenvergadering) 

Tekst: 
Het gestelde "of het eigen reglement" schrappen. 

Toelichting: 
Volgens de toelichting op de statuten, punt 5, en op het HR, punt 14, zijn er na goedkeuring 
van het nieuwe HR geen eigen reglementen meer. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Dit is onjuist. Eigen reglementen zijn niet meer nodig, maar mogen nog wel worden 
vastgesteld, mits in overeenstemming met het HR van de partij. 
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Voorstel A 7: 
Afdeling Amstelveen (briefnr. 824052): 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 9.4 (bijeenroeping ledenvergadering) 

Tekst: 
Schrappen in artikel 9.4 van de tekst: 

" ........ ( centralevergadering) ....... . 
" ........ of het eigen reglement.. .. . 
en het vervangen van het woord: 
"reglementen" door de woorden: 
"het huishoudelijk reglement" 

Toelichting: 
-Artikel 9 betreft de ledenvergaderingen (van de afdeling). Artikel 10 betreft de 
centralevergaderingen. (zie de koppen!) 
- De eigen reglementen zijn volgens toelichting bij de statuten (punt 5) komen te vervallen. 
-'Reglementen' slaat op het huishoudelijk reglement. (E.e.a. komt op meer plaatsen voor!!) 

Advies hoofdbestuur: 
Schrappen van (centralevergadering) overnemen. Zie nota van wijziging. Voor het overige 
afwijzen. Eigen reglementen zijn mogelijk, zie A6. "Reglementen" slaat ook op de 
kandidaatstellingsreglementen. 

Voorstel AS: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 

Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 10 (bijeenroeping centralevergadering) 

Tekst: 
art. 1 0 lid 3: "dagblad" wijzigen in "blad" 

Toelichting: 

Advies hoofdbestuur: 

Afwijzen. Zie voorstel A5. 

Voorstel A9: 
Afdeling Amstelveen (briefnr. 824052) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 10.4 (bijeenroeping centralevergadering) 

Tekst: 
Toevoegen in artikel10.4 van de tekst overeenkomstig het artikel 9.4 na vervanging van het 
woord 'ledenvergadering' door het woord 'centralevergadering'. Daarna is het logisch, dat 
10.4 en 10.5 respectievelijk worden vernummerd naar 10.5 en 1 0.6. 

Toelichting: 
Artikel 9 betreft de ledenvergaderingen (van de afdeling). 
Artikel 10 betreft de centralevergadering (zie de koppen!) 
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Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

8. Besturen 
Voorstel 810: 
Afdeling Amstelveen (briefnr. 824052) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 12.6 (samenstelling besturen) 

Tekst: 
Wijziging artikel 12.6 door na de tekst: 
" ........... aan het bestuur van een afdeling respectievelijk centrale wordt" 
invoegen de tekst: 
"indien gewenst" 

Toelichting: 
In de toelichting op de statuten wordt onder punt 8 vermeld, dat aan de deelname van 
kamerleden aan het hoofdbestuur bezwaren kleven in verband met de rol bij de 
kandidaatstelling. Bij de afdelingsbesturen doet zich het bezwaar van 
belangenverstrengeling evenzeer voor. Een strikte scheiding van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden lijkt ons wenselijk. Hierover wordt soms anders gedacht. Daarom 
vinden wij de verplichting tot deelname van een fractielid aan het bestuur niet wenselijk. En 
als dat de bedoeling van het 'overleg' is dient dat duidelijker te worden aangegeven. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Het hoofdbestuur hecht er uitdrukkelijk aan dat een lid van de fractie als adviseur 
(= met adviserende stem) de bestuursvergaderingen bijwoont, evenals dat het 
vanzelfsprekend is dat een lid van het bestuur de fractievergaderingen bijwoont als adviseur. 
Indien kandidaatstelling op de agenda staat, is het ook zeer gebruikelijk dat adviseurs die 
daarbij belang hebben, zich van de vergadering verschonen. 

Voorstel 811: 
Afdeling Waalre (briefnr.823973) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 12.6 (samenstelling besturen) 

Tekst: 
zie toelichting 

Toelichting: 
Aangenomen wordt dat de gegeven tekst bedoeld is als een facultatieve werkwijze en niet 
als een verplichting zoals blijkt uit de toelichting op het HR, pt 3 waartegen ernstige 
bezwaren bestaan. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie B1 0. 
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Voorstel 812: 
Afdeling Amstelveen (briefnr. 824052) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 13.3 (zittingsduur bestuursleden) 

Tekst: 
Wijziging artikel 13.3 van de tekst: 
" ........ na een onafgebroken zittingsperiode van zes jaar" 

in de tekst: 
" ........ na een onafgebroken zittingsperiode van negen jaar, of zes jaar in een dezelfde 
functie" 

Toelichting: 
Deze tekst sluit beter aan hij het huidige reglement voor de afdelingen. In een tijd, dat het 
vaak moeilijk is om vacatures te vervullen met nieuwe mensen, moeten de regels eerder 
worden versoepeld dan aangescherpt. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Het hoofdbestuur hecht aan een heldere lijn: een zittingsperiode behelst 2 maal 3 
jaar met als uitzondering een verlenging tot 9 jaar. Indien de mogelijkheid wordt versoepeld, 
dan wordt in de praktijk ook soepeler gezocht naar nieuwe mensen. 

Voorstel 813: 
Afdeling Amstelveen (briefnr. 824052) 
Betreft: huishoudelijk reglement (zittingsduur bestuursleden) 

Tekst: 
Laten vervallen in artikel 13.5 van de tekst: 
"De totale zittingsduur kan echter nimmer meer dan 9 jaar bedragen." 
En vervangen door toevoegen van nieuw artikel 13.6 met de tekst: 
"Voor het bestuur van een centrale geldt, dat de totale zittingsduur nimmer meer kan 
bedragen dan 9 jaar." 

Toelichting: 
In een tijd, dat het vaak moeilijk is om vacatures te vervullen met nieuwe mensen, moeten 
de regels eerder worden versoepeld dan aangescherpt. De unanimiteit en de 
gekwalificeerde meerderheid geven voldoende waarborgen op het afdelingsniveau. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie B12. 

Voorstel 814: 
Kamercentrale Leiden (briefnr. 823915) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 35 (zittingsduur bestuursleden) 

Tekst: 
HR 35.2 Een door de jaarlijkse centralevergadering benoemde afgevaardigde, die is 
gekozen ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af in de jaarlijkse 
ledenvergadering waarin die plaats volgens het rooster ingevuld had moeten worden en is 
tweemaal herkiesbaar. 
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Toelichting: 
Naar analogie van art. 13.2 betreffende de verkiezing van bestuursleden. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel 815: 
Afdeling Amstelveen (briefnr. 824052) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 14.4 (kandidaatstelling afdelingsbestuur) 

Tekst: 
Wijziging artikel14.4 van de tekst: 
" ....... sluit ten minste veertien dagen voor .... . 
in de tekst: 
" ...... sluit ten minste zeven dagen voor 

Toelichting: 
Thans wordt in het algemeen bij een kandidaatstelling drie weken gehanteerd. Bij de 
verdeling van de tijdsruimte is het elegant de leden de ruimte te geven aan de leden. Een 
week denktijd voor het bestuur is in de praktijk voldoende gebleken. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Het bestuur moet immers een week voor de vergadering de stukken kunnen 
verzenden. (artikel 9.1 HR) 

Voorstel 816: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 15.2 (kandidaatstelling centralebestuur) 

Tekst: 
art. 15 lid 2: "ledenvergadering" wijzigen in "centralevergadering" 

Toelichting: 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

C. Provincie- en districtcentrales 
Voorstel C17: 

Ondercentrale HaarlemNelsen (briefnr. 824052) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 4 (provinciale kieskringen) 

Tekst: 
De Algemene vergadering bijeen: 
- besluit alle voorstellen met betrekking tot de provinciale kieskring te laten vervallen en 
- een artikel in het huishoudelijk reglement op te nemen waarin de samenstelling van het 

bestuur van een provinciecentrale is opgenomen, overeenkomstig hetgeen in het 
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reglement op de kandidaatstelling voor leden van de Provinciale Staten (PS) onder artikel 
1.4 onder b 

- in artikel 4 van het huishoudelijk reglement het begrip "provinciale kieskring" te vervangen 
in "provinciecentrale" 

Toelichting: 
- in de voorstellen van het hoofdbestuur in zowel de statuten als het huishoudelijk 

reglement verwarring kan ontstaan met betrekking tot de begripsbepaling, de organisatie 
en de taken, rechten en verplichtingen rond de provinciale kieskring en de 
provinciecentrale 
in de voorstellen van het hoofdbestuur het begrip 'Provinciale Kieskring" in de statuten en 
het huishoudelijk reglement heeft opgenomen, doch dat geen sprake is van enigerlei 
vorm taak binnen de WO-organisatie, ook niet binnen het reglement op de 
kandidaatstelling voor leden van de Provinciale Staten (PS) 
in het huishoudelijk reglement geen artikel is opgenomen waarin de samenstelling van het 
bestuur van een provinciecentrale is opgenomen, overeenkomstig hetgeen in het 
reglement op de kandidaatstelling voor leden van de Provinciale Staten (PS) onder artikel 
1.4 onderbis opgenomen. 
in het huishoudelijk reglement een artikel ontbreekt waarin de taken, rechten en 
verplichtingen van een provinciecentrale staan omschreven. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel C18: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 4 (provinciale kieskringen) 

Tekst: 
art. 4: 

Toelichting: 

In de titel moet "provinciale kieskringen" worden gewijzigd in 
"provinciecentrales". De tekst van het artikel dient eveneens daaraan te 
worden aangepast. 

Dit amendement beoogt de consistentie tussen de titel (en de tekst) van dit artikel met de in 
art. 3 en art. 5 gebruikte titels te bevorderen. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel C19: 
Afdeling Amstelveen (briefnr. 824052) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 18 en 19 (provincie- en districtcentrales) 

Tekst: 
De Algemene Vergadering bijeen: 
constaterende dat: 
* de tekst van artikel18 en 19 beide de provinciale kieskring als onderwerp hebben, terwijl 

de kop verwijst naar respectievelijk de provinciale kieskring en de districtcentrale; 
overwegende dat: 
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* vervanging in de tekst van enerzijds de woorden 'provinciale kieskring' vervangen wordt 
door 'provinciale kieskring of districtcentrale' en anderzijds het woord 'centrale' wordt 
vervangen door het woord 'ondercentrale' de betekenis en de herkomst van de tekst 
duidelijker wordt; 

* de teksten van het tweede lid van beide artikelen meer gelijk luidende zouden kunnen zijn 
en bovendien nog rept van 'specifieke reglementen', die gezien de inleiding zouden zijn 
komen te vervallen besluit het hoofdbestuur uit te nodigen voor deze artikelen met een 
nieuw voorstel te komen; 

en gaat over tot de orde van de dag 

Toelichting: 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel C20: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 18 (provinciecentrales) 

Tekst: 
art. 18: 

Toelichting: 

In de titel moet "provinciale kieskringen" worden gewijzigd in 
"provinciecentrales". De tekst van het artikel dient eveneens daaraan te 
worden aangepast. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel C21: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 19 ( districtcentrales) 

Tekst: 
art. 19: 

Toelichting: 

De hier gebruikte teksten voor een districtcentrale sluiten niet geheel aan op 
de in art. 5 lid f van de Statuten gebruikte terminologie 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 
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D. Contributie 
Voorstel 022: 
Ondercentrale HaarlemNelsen (briefnr. 824053) 
Betreft: huishoudelijk reglement, algemeen (contributie) 

Tekst: 
De Algemene vergadering bijeen: 
constaterende dat: 
- in het voorstel van het hoofdbestuur de ereleden en leden van verdienste niet meer worden 
uitgezonderd van het betalen van contributie. 
Besluit de ereleden en de leden van verdienste in de WO uitgezonderd blijven van het 
betalen van contributie. 

Toelichting: 

- een dergelijk voorstel tegenover betrokkenen een intrekking inhoudt van verkregen 
voorrechten 

-het aantalleden waarop dit betrekking heeft slechts zeer gering is (minder dan 0,5%) 
-de overgrote meerderheid van deze leden (zo niet allen) blijk geeft tot het vrijwillig geven 

van een extra financiële bijdrage 
- de effecten hiervan op de financiële positie van de WO in al haar geledingen uitermate 

gering, zo niet nihil is 
- de voordelen van deze maatregel niet opwegen tegen de ergernissen die dit veroorzaakt. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging statuten t.a.v. voorstel 060. 

Voorstel 023: 
Ondercentrale HaarlemNelsen (briefnr. 824053) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 26.2 (contributie) 

Tekst: 
Voorgesteld wordt in artikel 26.2 de passage 'de penningmeester van de WO' te wijzigen in 
'de penningmeester van de WD(-afdeling)' 

Toelichting: 
Een korting op de contributie is gebaseerd op persoonlijke omstandigheden. De 
penningmeester van de lokale afdeling is veelal beter in staat te kunnen beoordelen of een 
korting op de contributie gerechtvaardigd is. Om die reden stellen wij voor zowel de landelijk 
als ook de afdelingspenningmeester deze mogelijkheid te bieden. Wellicht heeft het 
hoofdbestuur dit ook zo bedoeld. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Het bestuur van een afdeling kan schriftelijk advies uitbrengen aan het 
hoofdbestuur. De beslissingsbevoegdheid voor korting op de contributie ligt echter bij de 
landelijke penningmeester, die eindverantwoordelijke is voor de landelijke contributie. 
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Voorstel 024: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 27.6 (contributie) 

Tekst: 
art. 27 lid 6: wijzigen "secretarissen" in "penningmeesters" 

Toelichting: 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel 025: 
Kamercentrale Rotterdam (briefnr. 823963) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 26.7 (contributie) 

Tekst: 
Toevoegen Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 4, artikel 26.7: 
"De ledenvergadering van een afdeling is bevoegd een jaarlijkse bijdrage vast te stellen, 
waarmee het bedrag hoger is dan de door de algemene vergadering vastgestelde bedragen. 
Dit meerdere gedeelte wordt door het hoofdbestuur in zijn geheel aan de betrokken afdeling 
afgedragen. 

Toelichting: 
Indien een afdeling gezien haar kostenstructuur, behoefte heeft aan een (bescheiden) 
opslag op de contributie en deze opslag door de afdelingsvergadering niet als bezwaarlijk 
wordt gezien, zou het weinig liberaal zijn wanneer dit centraal vanuit de partij zou worden 
verhinderd. 
NB: Deze tekst is gelijk aan de tekst in het huidige huishoudelijk reglement (art. 64.6). 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. De WD is één vereniging waarvoor de contributie voor de leden wordt vastgesteld 
door de algemene vergadering. Uiteraard is het mogelijk dat afdelingen een eigen (vrijwillige) 
bijdrage vragen aan hun leden, maar deze moet niet centraal worden geïnd als contributie. 

Voorstel 026: 
Afdeling Hilversum (briefnr. 824165) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 26.1.1 (contributie) 

Tekst: 
De ledenvergadering is bevoegd een jaarlijkse bijdrage voor de leden van de afdeling vast te 
stellen waarvan het bedrag hoger is dan de door de algemeen vergadering van de WD 
vastgestelde bijdragen; dit meerdere gedeelte wordt door het hoofdbestuur aan de afdeling 
afgedragen. 
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Toelichting: 
De mogelijkheid moet voor afdelingen worden geboden die voor deze constructie kiezen ter 
vervanging van bedelbrieven binnen de afdeling. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. ZieD 25 

Voorstel 027: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 28.2 (contributie) 

Tekst: 
art. 28 lid 2: wijzigen "twee gedeelten" in "drie gedeelten", "het eerste gedeelte" in 

"de eerste twee gedeelten", "het tweede gedeelte" in "het derde 
gedeelte" 

Indien dit amendement niet wordt overgenomen, wordt voorgesteld het 
bevoorschottingspercentage van 50% te wijzigen in 80%. 

Toelichting: 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie nota van wijziging. Het hoofdbestuur stelt voor het voorschot te baseren op 
afdracht van de daadwerkelijk per 1 maart ontvangen contributie. 

E. Stemmingen 
Voorstel E28: 
Ondercentrale HaarlemNelsen (briefnr. 824053) 
Betreft: huishoudelijk reglement (stemmingen) 

Tekst: 
Voorgesteld wordt om in artikel 25.3 na sub ben na sub d onder 2 toe te voegen: 
b1 Indien niet bepaald kan worden welke twee kandidaten bij de eerste stemming 

de meeste stemmen hebben verworven, dient een tussenstemming hierover 
uitsluitsel te geven. 

Toelichting: 
indien bij een eerste stemming de uitslag zou luiden: 
Jan 16 stemmen Jan 
Piet 11 stemmen Piet 
lrma 
Mieke 

11 stemmen 
3 stemmen 

of lrma 
Mieke 

11 stemmen 
11 stemmen 
11 stemmen 
10 stemmen 

dan is het niet mogelijk te bepalen welke twee kandidaten in de volgende ronde doorgaan. 
Dan zal een tussenstemming hierover uitsluitsel moeten geven. De OC HaarlemNelsen acht 
het onwenselijk in zo'n situatie het lot hierin te laten bepalen op grond van artikel 25.5. 
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Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel E29: 
Kamercentrale Rotterdam (briefnr. 823963) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 25 (stemmingen) 

Tekst 
Huishoudelijk reglement art 25 lid 3 d2 

Er vindt directe schriftelijke of electronische stemming plaats tussen alle gestelde 
kandidaten 

Toelichting: 
In de kandidaatstellingsprocedures wordt gesproken over wijzigingsvoorstellen op de 
kandidatenlijst. Dit zou de indruk kunnen wekken dat het over zaken gaat maar het gaat over 
personen en dient daarom schriftelijk (of electronisch) te gebeuren. 
Tijdens de vorige ALV in Noordwijkerhout was dit toegezegd door het HB en daarom is een 
amendement van deze strekking op de kandidaatstellingsreglementen van de afdeling/KC 
Rotterdam ingetrokken. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

F. Overig 
Voorstel F30: 
Afdeling Elburg (briefnr. 823962) 
Betreft: huishoudelijk reglement, algemeen (ondercentrales) 

Tekst: 
Voorgesteld wordt in het Huishoudelijk Reglement de volgende wijzigingen aan te brengen: 
artikel 1, lid d: toevoegen "ondercentrales". 
Artikel 3 nieuw lid e. het indien gewenst binnen haar gebied bevorderen van de oprichting 
van Ondercentrales 
nieuw artikel 6, luidende als volgt: 

ArtikelS 
ONDERCENTRALES 

De taken, rechten en verplichtingen van (het bestuur van) een ondercentrale zijn: 

a. het bevorderen van een coördinatie van de activiteiten van de afdelingen binnen haar 
gebied, die dienstig zijn aan de doelstellingen van de WO; 

b. het benoemen van een vertegenwoordig(st)er en een plaatsvervanger naar 
vergaderingen van de Kamercentrales; 

c. al hetgeen overigens bevorderlijk is aan het doel van de WD." 
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Toelichting: 
Groot bezwaar bestaat tegen de opheffing van Ondercentrales en het mogelijk maken van 
vrijwillige samenwerkingsverbanden. Binnen het gebied Noordwest-Veluwe is gebleken, dat 
de betreffende Ondercentrale een belangrijke rol vervult in het kader van het functioneren 
van afdelingen. Gezamenlijk worden grotere projecten zoals public relations in het kader van 
de gemeenteraadsverkiezingen aangepakt. Ook het beleggen van avonden met landelijke 
sprekers is een van de verdiensten van de ondercentrale Noordwest-Veluwe. Indien wordt 
uitgegaan van een vrijwillig samenwerkingsverband is de consequentie, dat de afdelingen de 
financiële middelen aan het vrijwillig samenwerkingsverband ter beschikking moeten stellen. 
Gelet op de financiële situatie van de afdelingen bestaat daarover dan de nodige twijfel. 
Handhaving van de ondercentrales met beschikbaarstelling van financiële middelen vanuit 
Den Haag wordt dan ook gewenst geacht. 

Door de voorgestelde tekst wordt de beslissing over de instelling van ondercentrales 
opgedragen aan de betreffende provinciecentrale. Dit orgaan kan dan beoordelen of de 
instelling van de ondercentrales al dan niet wenselijk is. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Zie motivering in nota van wijziging statuten. 

Voorstel F31: 
Afdeling Maassluis (briefnr. 823871) 
Betreft: huishoudelijk reglement, algemeen (cumulatie van functies) 

Tekst: 
1. De afdeling Maassluis stelt het volgende voor: 

In het huishoudelijk reglement van de partij alsnog een cumulatiebepaling op te nemen 
van de volgende inhoud: 
"Onverenigbaarheid van functies 
Het is niet toegestaan meer dan één functie in gekozen openbare lichamen en/of andere 
besturen/organen binnen de WO te vervullen. 
Een bestuur/orgaan stelt dientengevolge geen persoon op een verkiesbare plaats op de 
kandidatenlijst van de hiervoor bedoelde openbare lichamen, besturen, organen, indien 
die persoon daarin reeds een andere functie vervult, tenzij die persoon voorafgaande aan 
de kandidaatstelling schriftelijk heeft verklaard bij een eventuele benoeming de reeds 
vervulde functies op te zeggen en binnen vier maanden ter beschikking te stellen. 
Het bovenstaande is niet van toepassing indien zich geen andere kandidaat/kandidaten 
voor een door de genoemde persoon te vervullen functie heeft/hebben aangemeld en/of 
voor de genoemde persoon op te zeggen functie geen andere kandidaat beschikbaar is." 

2. Mocht daartoe niet worden besloten, dan aan de afdelingen over te laten of zij 
cumulatiebepalingen in hun reglement wensen op te nemen, dan wel te handhaven. 

Toelichting: 
Cumulatie van functies 
Begin tachtiger jaren is in de partij een discussie gestart over cumulatie van functies. Er 
werd een commissie ingesteld om de voor- en nadelen van mogelijke cumulatiebepalingen 
op een rijtje te zetten en met voorstellen te komen. 
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering in Amersfoort op 1 5 en 1 6 april 1 983, waarin een 
discussie over dit onderwerp zou worden gehouden mede aan de hand van daarover 
ingediende moties en amendementen, werd een motie aanvaard, waarin werd uitgesproken 
dat er geen behoefte bestond een en ander landelijk te regelen. Als gevolg daarvan werd er 
derhalve geen inhoudelijke discussie meer gevoerd en kwamen de overige ingediende 
moties en amendementen over dit onderwerp niet meer aan de orde. Al eerder was 
besloten om aan de afdelingen over te laten om al dan niet cumulatiebepalingen in hun 
afdelingsreglement op te nemen. Maassluis heeft dit indertijd gedaan. 
Deze cumulatiebepaling luidt als volgt: 

'Onverenigbaarheid van functies 
Onverminderd het bepaalde in de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
WO en onverminderd het bepaalde in reglementen van binnen de WO bestaande organen, 
is het niet toegestaan meer dan één functie in gekozen openbare lichamen en/of andere 
besturen/organen binnen de WO te vervullen. 
De afdeling stelt dientengevolge geen persoon op een verkiesbare plaats op de 
kandidatenlijst van de hiervoor bedoelde openbare lichamen, besturen, organen, indien die 
persoon daarin reeds een andere functie vervult, tenzij die persoon voorafgaande aan de 
kandidaatstelling schriftelijk tegenover het bestuur heeft verklaard bij een eventuele 
benoeming de reeds vervulde functie op te zeggen en binnen vier maanden ter beschikking 
te stellen. 
Het bovenstaande is niet van toepassing indien rich geen andere kandidaat/kandidaten voor 
een door de genoemde persoon te vervullen functie heeft/hebben aangemeld en/of voor de 
genoemde persoon op te zeggen functie geen andere kandidaat beschikbaar is.' 

Het afdelingsreglement verkreeg goedkeuring van het Hoofdbestuur (dd. 25 januari 1980). 
Dit werd nog eens bevestigd bij brief van 22 juni 1983. 

De ledenvergadering van de afdeling Maassluis, bijeen op 18 maart 1997, heeft besloten 
aan deze cumulatiebepaling vast te houden en heeft het afdelingsbestuur opgedragen om 
het Hoofdbestuur te verzoeken alsnog een cumulatiebepaling, als van Maassluis, in de 
reglementen op te nemen en daarover een uitspraak te vragen van de Algemene 
Ledenvergadering, bijeen op 23/24 mei 1997 te Venlo. Mocht de Algemene 
Ledenvergadering besluiten dat er geen aanleiding is om zo'n uitspraak te doen, dan stelt de 
afdeling Maassluis voor dat aan de afdelingen wordt overgelaten cumulatiebepalingen in hun 
reglement op te nemen c.q. te handhaven. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. De partij heeft zich recent, in de Algemene Vergadering van 27/28 mei 1994 te 
Breda (47e AV) tegen het idee van regulering van deze problematiek uitgesproken. Conform 
de laatste regel van de toelichting van MAASSLUIS is er echter geen bezwaar tegen dat een 
ledenvergadering desgewenst dit zelf regelt (in een reglement). 

Voorstel F32: 
Afdeling Hilversum (briefnr. 824165) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 13 lid a (cumulatie van functies) 
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Tekst: 
Onverenigbaar met elkaar zijn het lidmaatschap van het bestuur in een benoemde functie 
met: 
lidmaatschap in benoemde functie van gemeenteraad. 

Toelichting: 
In het HR wordt geen onverenigbaarheid van functies genoemd, terwijl een in functie 
benoemd bestuurslid niet samen gaat met een in functie benoemd gemeenteraadslid. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen, zie F31. 

Voorstel F33: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 1 (begripsbepalingen) 

Tekst: 
art. 1 sub 1: laten vervallen: "of stelselmatig" 

Toelichting: 
een stelselmatige advisering is niet in overeenstemming met het ad hoc karakter van die 
commissies, zie ook Statuten art. 5 lid k. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie motivering in nota van wijziging statuten. 

Voorstel F34: 
Ondercentrale HaarlemNelsen (briefnr. 824053) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 1 (begripsbepalingen) 

Tekst: 
wijziging art. 1 sub p: 
p Gekwalificeerde meerderheid: 

twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarbij blanco en ongeldig 
uitgebrachte stemmen geacht worden niet te zijn uitgebracht afgerond naar boven tot 
een geheel getal. 

Toelichting: 
het twee derde gedeelte van de tekst in het voorstel van het hoofdbestuur is een letterlijke 
kopie van de tekst uit artikel 1 sub o, waar sprake is van een gewone meerderheid 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging statuten. 

Voorstel F35: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 1 (begripsbepaling) 
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Tekst: 
art. 1 lid p: tweede zinsdeel wijzigen in: 

en waarbij een gebroken getal naar boven wordt afgerond tot het 
eerstvolgende gehele getal, waarbij eveneens ......... . 

Toelichting: 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging statuten. 

Voorstel F36: 
Afdeling Amstelveen (briefnr. 824052) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 1 (begripsbepalingen) 

Tekst: 
In artikel 1.p laten vervallen van de tekst: 
"; bij een oneven aantal ..... zijn uitgebracht." 

Toelichting: 
Overbodige tekst als in 1.o. Oh die tekstverwerkers toch ! 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging statuten. 

Voorstel F37: 
Afdeling Hilversum (briefnr. 824165) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 2 lid d (afdelingen) 

Tekst: 
Toevoegen: voortkomend uit de besluitvorming van de Algemene Vergadering 

T oe/ichting: 
De taak van de afdelingen staat nergens anders omschreven dan in het huishoudelijk 
reglement en in de statuten. De artikelen 2c en 2d geven de vrijheid aan het hoofdbestuur 
om alles te delegeren aan de afdelingen. Limitering komt voort uit de statuten en het 
huishoudelijk reglement en uit de besluitvorming voorkomend uit de Algemene Vergadering. 

Advies hoofdbestuur: 
Dit is overbodig. Het hoofdbestuur voert zijn taken uit op basis van artikel 4.2 statuten. Hierin 
staat de machtiging van de algemene vergadering vermeld. 

Voorstel F38: 
Afdeling Hilversum (briefnr. 824165) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 3 lid d (kamercentrales) 

Tekst: 
Artikellaten vervallen, positie Vrouwen in de WO niet anders dan andere doelgroepen. 
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Toelichting: 
Positieve discriminatie wordt afgewezen, de positie van Vrouwen is niet anders dan die van 
jongeren of ouderen. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Positieve actie is al jaren een speerpunt in het beleid van het hoofdbestuur. 

Voorstel F39: 
Afdeling Waalre (briefnr. 823973) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 7.4 (financiële commissie) 

Tekst: 
Tussen "een" en "commissie" in de eerste volzin invoegen: financiële. 

Toelichting: 
Cfm de benaming in statuten artikel 20.3 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel F40: 
Kamercentrale Leiden (briefnr. 823915) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 22.1 (kennisgeving beschrijvingsbrief) 

Tekst: 
HR 22.1 '1 november' vervangen in '1 oktober'. 

Toelichting: 
HR 45 (oud) geeft een periode van 3 maanden (tussen 15 september en 15 december) voor 
kandidaatstelling hoofdbestuursleden. Een 1 maand voor deze procedure is voor de 
afdelingen te kort; verkorting tot 2 maanden is redelijk. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel F41: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 39 (bijzondere groepen) 

Tekst: 
art. 39 lid 1: schrappen: "statuten en/of' 

Toelichting: 
Binnen één vereniging kan geen sprake zijn van meerdere statuten 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Dit is onjuist. Dit betreft de organisatie Vrouwen in de WD, de 
Bestuurdersvereniging en de Liberale Internationale Groep Nederland. 
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Voorstel F42: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 38 (commissies) 

Tekst: 
art. 38 lid 3a: wijzigen "beleidsterrein" in "werkterrein" (zie art. 1 lid k) 

Toelichting: 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel F43: 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 38 (commissies) 

Tekst: 
art. 38 lid 4a: 

Toelichting: 

Advies hoofdbestuur: 

schrappen: "of stelselmatig" 
wijzigen "beleidsterrein" in "werkterrein" (zie art. 1 lid 1 incl. 
voorgestelde wijziging) 

Overnemen. Zie F33/F42 

Voorstel F44: 
Afdeling Hilversum (briefnr. 824165) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 33.3 (bezoldigde functionarissen) 

Tekst: 
Toevoegen: de bezoldigde functionarissen zoals genoemd in art. 33.3 mogen .... 

Toelichting: 
Anders is iedere bezoldigde functionaris uitgesloten, dus ook de medewerkers van het 
algemeen secretariaat. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Dit wordt arbeidsrechtelijk geregeld en behoort derhalve niet thuis in een 
huishoudelijk reglement. 

Voorstel F45: 
Afdeling Hilversum (briefnr. 824165) 
Betreft: huishoudelijk reglement, artikel 38.6 (commissies) 
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Tekst: 
Afdelingsbesturen zijn bevoegd onder hun verantwoordelijkheid bepaalde taakonderdelen te 
laten uitvoeren door door het afdelingsbestuur gevormde commissies. 

Toelichting: 
In het HR ontbreken de commissies, in de statuten zijn ze wel opgenomen. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Dit kunnen afdelingen zelf regelen. 
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AGENDAPUNT 3: REKENING EN VERANTWOORDING 

TOELICHTING 
OP DE REKENING EN VERANTWOORDING 

OVER 1996 

Inleiding 
Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van de partij wordt hierbij de rekening en 
verantwoording van het in 1996 gevoerde financiële beleid ter goedkeuring aangeboden. De 
cijfers vallen onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. De jaarrekening is 
gecontroleerd door KPMG Accountants NV, waarbij een goedkeurende verklaring is afgege
ven. 

Uitgangspunten 
Voor de begroting 1996 golden de volgende uitgangspunten: 

1. Een sluitende begroting. 
De uitgaven mogen de inkomsten niet overstijgen, de begroting dient minimaal sluitend te 
zijn. 

2. Opbouw eigen vermogen 
Voor een verantwoorde bedrijfsvoering van onze vereniging is een eigen vermogen van f 
500.000 het absolute minimum. Om dit te bereiken is in de begroting hiervoor f 75.000 

gereserveerd. 
3. Verkiezingstands op peil 

Het verkiezingstands dient eind 1997 f 1.150.000 te bedragen. In de begroting 1996 is 

hiervoor f 135.000 gereserveerd. 

Realisatie 1996 

Inkomsten 
De totale inkomsten zijn f 285.000 hoger dan begroot. Verreweg het grootste gedeelte 
bestaat echter uit incidentele inkomsten, waar directe kosten tegenover staan. Hieronder valt 
de subsidie van de overheid ten behoeve van de organisaties. 
De structurele inkomsten voor het hoofdbestuur bestaan uit de contributie opbrengsten, die 
f 13.000 hoger zijn uitgevallen dan begroot. De contributie is in 1996 niet verhoogd. De 

meeropbrengst is op de gebruikelijke wijze verdeeld tussen de afdelingen, kamercentrales, 
ondercentrales en hoofdbestuur. Ten aanzien van de overige inkomsten voor het 
hoofdbestuur vallen de giften hoger uit dan is begroot; het ontvangen bedrag van f 26.000 

steekt overigens magertjes af tegen de f 566.000 giften die van de leden voor de afdelingen 

zijn ontvangen. 
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Diensten die voor derden worden verricht zijn hoger uitgevallen dan begroot. De ontvangen 
rente is lager uitgevallen dan begroot. Uit externe bron is voor 1996 een doelsubsidie van f 
106.000 ontvangen ten behoeve van het voorzetten van de ledenwerfactie. De kosten 
hiervoor zijn verantwoord onder de post kosten ledenwerving/ledenbehoud. 

Uitgaven 
In 1996 zijn de ontstane vacatures op het algemeen secretariaat onder meer die van 
directeur en administrateur opgevuld. De personeelskosten, waaronder de pensioenpremies, 
zijn hierdoor toegenomen. Tevens is dit jaar voor het eerst de backservice 
pensioenaanspraken in het resultaat verwerkt. De hogere kosten voor pensioenpremie en 
backservice bedragen ca f 90.000. Het totaal van de personeelskosten overschrijdt de 
begroting echter niet. 

De besparing op de bureaukosten bestaat voornamelijk uit een bedrag van f 38.000 op de 
post administratieve ondersteuning ten opzichte van de begroting. Afschrijvingskasten 
inventaris en computers zijn circa f 10.000 lager dan begroot. In het verslagjaar zijn 
zeventien nieuwe personal computers aangeschaft, waarbij het gehele secretariaat middels 
een opgebouwd netwerk volledig is geautomatiseerd. De communicatiekosten, met name 
porti/vracht zijn f 12.000 hoger, terwijl telefoon- en faxkosten ruim f 22.000 onder de 
begroting zijn gebleven. 

Met de ontvangen doelsubsidie voor ledenwerving en ledenbehoud zijn een aantal 
activiteiten gefinancierd. Ondermeer is aan telemarketing f 30.000 besteed. Aan 
ledenwerfmateriaal, zoals welkomstpakketten en folders is f 42.000 besteed. Ten behoeve 
van de studentencampagne is f 22.000 uitgegeven. Uitgaven voor overige activiteiten 
hebben f 11.000 bedragen. Hieronder vallen: landelijke jongerendag, nieuwe ledendag, dag 
Den Haag en incentives. 

De kosten voor Vorming en Scholing en Midden- en Oost- Europa zijn hoger uitgevallen 
vanwege hogere doorberekening voor personeels-, bureau- en kantoorkosten. 

Resultaat 
Het uiteindelijke resultaat over 1996 bedraagt f 23.000 en is aan het eigen vermogen 
toegevoegd. 

Begroting 1997 
De sluitende begroting 1997, welke zal worden behandeld in samenhang met de beleidsnota 
van het hoofdbestuur, vormt één geïntegreerde begroting voor de WD en de Haya van 
Somerenstichting (Vorming en Scholing en Midden- en Oost-Europa). De van de overheid te 
ontvangen doelsubsidies voor Vorming en Scholing en Midden- en Oost-Europa worden aan 
deze portefeuilles besteed, alsmede de subsidie voor de zendtijd voor politieke partijen op 
radio en TV. 
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Eigen vermogen 
Het eigen vermogen per ultimo 1995 bedraagt f 441.000. 
Door opbouw van het eigen vermogen met f 75.000 en door toevoeging van het 
exploitatieresultaat over 1996 bedraagt het eigen vermogen eind 1996 f 539.000. 

Het streefbedrag van een half miljoen gulden is derhalve bereikt, waardoor er in de 
komende jaren mogelijkerwijs budget zal kunnen vrijkomen voor extra beleid. Uiteraard geldt 
dit alleen als het ledenaantal = inkomsten niet daalt en de begrotingsdiscipline wordt 
gehandhaafd. 

Verkiezingstands 
Uit het verkiezingsfonds zijn de gemaakte kosten ten behoeve van de 
herindelingsverkiezingen in Noord-Brabant en Zeeland voldaan. Door een dotatie ten laste 
van de exploitatierekening 1996 van f 135.000 is de stand van dit fonds ultimo 1996 f 
934.000. In 1997 is voor toevoeging aan dit fonds f 185.000 begroot. Het saldo van dit fonds 
komt daarmee ultimo 1997 uit op f 1.119.000 en blijft daarmee f 31.000 onder de 
doelstelling. Desondanks is dit fonds voor gemeenteraad en Tweede Kamerverkiezingen in 
1998 en Provinciale Staten en Europese Verkiezingen in 1999 aan de magere kant. Vanaf 
1998 zal de toevoeging structureel hoger moeten zijn om het fonds op peil te houden. 

Tot slot 
In het jaar 1996 is goed gepresteerd. De uitgangspunten zijn gerealiseerd, terwijl het jaar 
met een bescheiden positief resultaat is afgesloten. Het eigen vermogen vormt een reële 
buffer. Het verkiezingsfonds is marginaal op peil gebracht. Toch is enige mate van 
terughoudendheid geboden, in de meerjarenbegroting is nagenoeg geen ruimte voor nieuw 
beleid. Het ledenaantal dient minimaal gelijk te blijven om het huidig beleid voort te kunnen 
zetten. De liquiditeitspositie van de partij is in 1996 verder verbeterd, ook in de komende 
jaren zal een strak beleid ten aanzien van budgettering en begrotingsbeleid moeten worden 
gevoerd om de liquiditeitspositie te handhaven. Een gezamenlijke opdracht voor het 
hoofdbestuur, maar ook voor de lokale en regionale bestuurders, is het behoud van het 
huidige ledenaantal en zo mogelijk een aanwas van nieuwe leden. Met het verkiezingsjaar in 
het vooruitzicht moet dit toch zeker lukken. 

Den Haag, 19 maart 1997 

Jhr R.G.P. Sandberg 
penningmeester 
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RESULTAAT (x f 1000) 

Begroting Begroting Werkelijk 
1997 1996 1996 

INKOMSTEN 4.881 4.874 5.159 

UITGAVEN -4.806 -4.799 -5.028 

AF: tekort in 1994 - - -

AF: opbouw -75 -75 -75 
eigen vermogen 

batenliasten AP 0 0 -9 

dotatie RTV - - -24 

RESULTAAT 0 0 23 

Hierna zijn achtereenvolgens opgenomen: 
1. Balans 
2a. Inkomsten 
2b. Uitgaven 
3a. Toelichting op de contributie inkomsten 
3b. Toelichting op de ontvangen en afgedragen giften aan afdelingen 
4. Toelichting op andere inkomsten 
5. Toelichting op de uitgaven: Subsidies 
6. Toelichting op de uitgaven: Vorming en scholing 
7. Toelichting op de uitgaven: Midden-en Oost-Europa 
8. Toelichting op de uitgaven: Pr en voorlichting 
9. Toelichting op de uitgaven: Vrijheid en Democratie 
10. Verkiezingstands 

NB. De begroting 1997 is onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene 
vergadering 
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Werkelijk 
1995 

5.266 

-4.815 

-187 

-75 

6 

-26 

169 



1. BALANS (x f 1000) 

ACTIVA 31/12 Mutatie 31/12 

Vaste activa 
1996 1995 

Thorbeckehuis 730 0 730 

Nieuwbouw/renovatie 288 -59 347 

Overige duurzame activa 462 58 404 

Vlottende activa 

Voorraad informatiemateriaal 125 -37 162 

Overlopende activa 620 190 430 

Liquide middelen 3.862 344 3518 

TOTAAL 6.087 496 5591 

PASSIVA 31/12 Mutatie 31/12 
1996 1995 

Verenigingsvermogen 539 93 441 

Fondsen en voorzieningen 

Verkiezingstands 934 242 692 

Voorziening onderhoud 100 0 100 
Thorbeckehuis 

Radio- en Televisiefonds 71 29 47 

Reservering 50-jarig jubileum 105 64 41 

Schulden 

Lease termijnen 189 -49 238 

Overlopende passiva 4.149 117 4.032 

TOTAAL 6.087 496 5.591 
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2a. INKOMSTEN (x f 1 000) 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1997 1996 1996 1995 

Contributie aandeel 3.043 3.030 3.043 3.068 
hoofdbestuur 

Overige inkomsten 258 272 279 402 

Verkoop informatiemateriaal 50 50 154 141 

Subsidies overheid 1.005 997 1.018 1.006 

Cursusbijdragen deelnemers 41 41 32 40 
vorming en scholing 

Bijdragen Bestuurdersvereniging 184 184 203 210 
en Organisatie Vrouwen 

Bijdragen Haya van 300 300 430 399 
Somerenstichting 

TOTAAL 4.881 4.874 5.159 5.266 
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2b. UITGAVEN (x f 1000) 
Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 

1997 1996 1996 1995 

BASISKOSTEN 

Personeelskosten 1.592 1.574 1.523 1.327 

Reis- en verblijfkosten 62 66 51 101 

Huisvestingskosten 189 246 195 258 

Bureaukosten 247 324 273 302 

Communicatiekosten 322 328 313 289 

Ledenadministratie 144 151 144 137 

Subsidies 120 120 120 146 

Diversen 3 6 4 3 

CLUSTER POLITIEK 

Inh. Discussie I partijcommissie 56 56 55 20 

Internationale zaken 95 96 96 86 

Midden - en Oost-Europa 281 281 376 360 

CLUSTER KWALITEITSZORG 

Vorming en Scholing 463 478 626 651 

Jongerenbeleid 38 31 33 1 

Kaderplanning en begeleiding 20 18 19 7 

CLUSTER COMMUNICATIE EN 
BESTUUR 

Pr en voorlichting 403 343 464 327 

Ledenwerving I Ledenbehoud 160 99 126 160 

Vrijheid en Democratie 357 354 384 362 

Bestuur 254 228 226 278 

TOTAAL 4.806 4.799 5.028 4.815 
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3a. TOELICHTING OP DE CONTRIBUTIE INKOMSTEN (x f 1 000) 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1997 1996 1996 1995 

Aantallen contributie inningen 53000 53250 53544 53841 

TOT AAL ONTVANGEN 4.975 4.953 4.967 4.997 
CONTRIBUTIE 

AF: Toeslag WO- 284 283 284 286 
Bestuurdersvereniging 

TOT AAL TE VERDELEN 4.691 4.670 4.683 4.711 
CONTRIBUTIE I 

AF: Aandeel Kamercentrales 375 373 372 376 

AF: Aandeel Ondercentrales 141 140 140 141 

AF: Aanvulling Ondercentrales 6 6 5 5 

AF: Aandeel Afdelingen 1.126 1.121 1.123 1121 

Resteert: 
3.043 3.030 3.043 3.068 

aandeel hoofdbestuur 

3b. TOELICHTING OP DE ONTVANGEN EN AFGEDRAGEN 
GIFTEN AAN AFDELINGEN (x f 1000) 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1997 1996 1996 1995 

Aantallen 12500 12500 12272 13379 

Bedrag giften leden 550 550 540 572 

Bedrag giften nieuwe leden 25 25 26 27 

TOTAAL 575 575 566 599 
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4.TOELICHTING OP ANDERE INKOMSTEN (x f 1000) 

Overige inkomsten Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1997 1996 1996 1995 

Giften 16 16 27 20 

Externe financiering 147 86 106 160 

Diensten voor derden 45 70 91 93 

Rente 50 100 55 129 

TOTAAL 258 272 279 402 

Subsidies overheid 

Vorming en Scholing 568 560 568 557 

Midden- en Oost-Europa 343 343 342 343 

Radio en Televisie 94 94 108 106 

TOTAAL 1.005 997 1.018 1.006 

VVD-Bestuurdersvereniging 

-directe personeelskosten 123 123 140 143 

-bureau en huisvestingskosten 25 25 25 25 

Org. Vrouwen in de VVD 

-directe personeelskosten 19 19 21 18 

-bureau en huisvestingskosten 17 17 17 24 

TOTAAL 184 184 203 210 

(Haya) Vorming en scholing 

-indirecte personeelskosten 91 91 177 139 

-bureau en huisvestingskosten 136 136 142 157 

(Haya) Midden/Oost-Europa 

-indirecte personeelskosten 48 48 58 42 

-bureau en huisvestingskosten 25 25 53 61 

TOTAAL 300 300 430 399 
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5. TOELICHTING OP DE UITGAVEN: SUBSIDIES (x 1000) 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1997 1996 1996 1995 

Stichting Organisatie Vrouwen in 65 65 65 
deWD 

Nagekomen kosten over 1994 - - -
Haya van Somerenstichting 

Prof. mr. B.M. Telderstichting 50 50 50 

J.O.V.D. 5 5 5 

TOTAAL 120 120 120 

De WD draagt ook bij in de exploitatiekosten van de Haya van Somerenstichting. Omdat 
beide begrotingen hier geconsolideerd worden weergeven is deze subsidie daarin niet 
terug te vinden. Deze subsidie bedraagt: 

65 

26 

50 

5 

146 

Haya van Somerenstichting I 0 I 0 11 60 11 52 

6.TOELICHTING OP DE UITGAVEN: VORMING EN SCHOLING (x f 1000) 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1997 1996 1996 1995 

Organisatiekosten 265 264 479 481 

Vergaderkosten 15 16 10 11 

Kosten cursussen 124 122 90 92 

Kosten landelijke activiteiten 58 76 47 67 

TOTAAL UITGAVEN 478 478 626 651 
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7. TOELICHTING OP DE UITGAVEN: MIDDEN-EN OOST-EUROPA (x f 1000) 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1997 1996 1996 1995 

Organisatiekosten projecten 106 106 204 207 

Projecten Midden Oost Europa 175 175 172 153 

TOTAAL UITGAVEN 281 281 376 360 

8. TOELICHTING OP DE UITGAVEN: PR EN VOORLICHTING 
(x f 1000) 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1997 1996 1996 1995 

Pa rtijvoorl ichti ng 168 108 130 107 

Reserveringen jubileum 50 50 50 0 

Kosten informatiemateriaal 50 50 149 125 

Dotatie aan verkiezingstands 135 135 135 95 

TOTAAL 403 343 464 327 

9. TOELICHTING OP DE UITGAVEN: VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
(xf1000) 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1997 1996 1996 1995 

Druk- en verzendkosten, 349 343 383 338 
aandeel in ledenadministratieko-
sten 

Overige exploitatiekosten 52 51 52 48 

Doorberekening publikaties -44 -40 -48 -20 

Opbrengst advertenties - - -3 -4 

TOTAAL 357 354 384 362 
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10. TOELICHTING OP DE UITGAVEN: 
VERKIEZINGSFONDS (x f 1 000) 

Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk 
1997 1996 1996 1995 

Saldo per 1 januari 765 630 692 957 

INKOMSTEN 

dotatie 185 135 135 95 
t.l.v. exploitatierekening 

Financiële actie - - - -

Andere opbrengsten - - 130 10 

UITGAVEN 

Europese verkiezingen - - - 10 

Tweede-Kamerverkiezingen - - - 10 

Provinciale Statenverkiezingen - - - 370 

Gemeenteraadsverkiezingen - - 23 -

Kosten financiële acties - - - -

Saldo per 31 december 950 765 934 692 
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AGENDAPUNT 9: 
VRIJ EN VERANTWOORDELIJK 
NOTA VAN WIJZIGING 

Nota van wijziging behorend bij het rapport Vrij en verantwoordelijk. Een liberaal 
toekomstperspectief 

OPGESTELD DOOR DE COMMISSIE 'LIBERALISME 21STE EEUW 

Inleiding 
De discussie stimuleren over de betekenis van de liberale ideeën en idealen in het licht van de 
grote maatschappelijke uitdagingen aan het begin van de 21 ste eeuw, dat was de taak van de 
commissie 'Liberalisme 21ste eeuw'. Zij heeft getracht haar opdracht uit te voeren door drie 
dingen te doen: de kerngedachten van de liberale filosofie, gericht op het ideaal van de 
verantwoordelijke mens in een vrije samenleving, onder woorden brengen; de voornaamste 
structurele ontwikkelingen van het fin de millennium in hun samenhang bekijken; en de 
contouren schetsen van een doordacht Nederlands liberale programma op middellange termijn 
dat de eeuwige kloof tussen norm en feit, tussen ideaal en werkelijkheid enigszins verkleint. 

Na de presentatie van Vrij en verantwoordelijk. Een liberaal toekomst perspectief heeft de 
commissie 'Liberalisme 21ste eeuw' vooral goed geluisterd. Met genoegen heeft zij 
geconstateerd dat in de WO grote belangstelling bestaat voor het concept-rapport. De 
concept-nota is door veel partijgenoten aandachtig bestudeerd en vormde het uitgangspunt 
voor interessante gedachtenwisselingen tijdens vijf druk bezochte discussiebijeenkomsten. 
Van een aantalleden en partij-instanties mocht de commissie bovendien schriftelijke reacties 
ontvangen. Al diegenen die de moeite hebben genomen commentaar te leveren op Vrij en 
verantwoordelijk, is de commissie bijzonder erkentelijk. 

Het meedenken van actieve partijgenoten heeft bij de commissie de behoefte doen ontstaan 
de tekst op verschillende plaatsen te preciseren, te nuanceren of uit te breiden. De paragraaf 
'Tekstwijzigingen' van dit commentaar bevat de veranderingen die zij naar aanleiding van de 
opbouwende kritiek vanuit de partij in het rapport wil aanbrengen. 

Op de vijftigste Algemene Vergadering van de WO op 23 en 24 mei in Venlo is een 
belangrijke plaats ingeruimd voor een bespreking van Vrij en verantwoordelijk. In de paragraaf 
'Advies inzake amendementen, moties en voorstellen' geeft de commissie aan welke van de 
uitspraken die afdelingen, kamercentrales en partij-instanties aan de vergadering hebben 
voorgelegd, door haar worden ondersteund. 

Overigens lijkt het goed hier nog eens te benadrukken dat de commissie de taak had enkele 
decennia vooruit te kijken en - in een rapport met een beperkte omvang - de grote liberale 
lijnen te schetsen. Tijdens de discussiebijeenkomsten in het land werden vaak - uiterst 
interessante - actuele kwesties aan de orde gesteld, maar de commissie heeft juist zo veel 
mogelijk willen abstraheren van de actualiteit. De inhoud van de discussienota mag niet over 
enkele jaren verouderd zijn. Voor gedetailleerde praktische aanbevelingen is het wachten op 
het rapport van de commissie die het verkiezingsprogramma moet opstellen. 

Doelbewust gekozen is niet alleen voor een lange-termijn visie en een overzichtelijk 
discussiestuk dat zich door stijl en omvang betrekkelijk makkelijk laat lezen, maar ook voor een 
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brede samenstelling van de commissie. Door hun aantal en hun verscheidenheid hebben de 
commissieleden vanzelfsprekend water in de wijn moeten doen. Het sluiten van compromissen 
heeft ertoe bijgedragen dat de commissie 'Liberalisme 21ste eeuw' niet met curieuze 
opvattingen de aandacht van alle media op zich heeft gevestigd. Het heeft er eveneens toe 
geleid dat met Vrij en verantwoordelijk een evenwichtig rapport is gepubliceerd dat kan dienen 
als inhoudelijk draagvlak voor een pluriforme partij als de WD. 

Tekstwijzigingen 
De stelling uit Vrij en verantwoordelijk dat niemand de wijsheid in pacht heeft (p. 3), strekt zich 
uiteraard ook uit de commissie 'Liberalisme 21ste eeuw'. Van de discussies over haar 
concept-rapport heeft ze onder meer opgestoken dat zij bepaalde gedachten zorgvuldiger of 
genuanceerder had kunnen formuleren. Dankbaar gebruikmakend van waardevolle suggesties 
van vele kanten heeft de commissie besloten de volgende tekstwijzigingen door te voeren. 

Pagina 3, zeventiende regel van onder: 'Onverdraagzaamheid ... onverdraagzamen.' wordt 
vervangen door 'Onverdraagzaamheid veronderstelt onfeilbaarheid aan de zijde van de 
onverdraagzamen en staat haaks op het diepgewortelde respect voor de medemens dat 
liberalen kenmerkt.' 

Pagina 4, achtste en negende regel: ·Het individu ... uitmaakt.' wordt vervangen door 'Voor 
liberalen ontleent het individu zijn waarde niet aan de groep of maatschappij waarvan het deel 
uitmaakt.' 

Pagina 7, zevende en achtste regel: 'Vrijheid ... associaties' wordt vervangen door 'Individuele 
vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, 
vrijwillige associaties'. 

Pagina 8, negentiende en achttiende regel van onder: 'Vrijwel ... kunnen sturen.' wordt 
vervangen door 'Vrijwel autonoom zijn deze ontwikkelingen in de zin dat liberale democratieën 
slechts in beperkte mate in staat zijn te sturen, hoewel burgers wel gewezen kunnen worden 
op hun medeverantwoordelijkheid om negatieve ontwikkelingen te keren.' 

Pagina 8, laatste regel/pagina 9 eerste vier regels: 'Het traditionele ... medische technologie.' 
wordt vervangen door 'Aan de hand van traditionele liberale waarden zullen liberalen een 
standpunt moeten bepalen ten aanzien van de grenzen van de toepassing van de zich snel 
ontwikkelende medische technologie.' 

Pagina 9, zesde regel: 'vrij' wordt geschrapt. 

Pagina 9, achtste, negende en tiende regel: 'Zij biedt ... gevaar' wordt vervangen door 'Zo 
biedt zij in autoritaire stelsels de overheid de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een streng 
controlerende Big Brother. Bovendien kan de informatietechnologie het maatschappelijk leven 
zo complex maken dat het gevaar'. (einde alinea) 

Pagina 9, zevende tot en met vijfde regel van onder: 'Van de bevolkingsgroei ... 
immigratiedruk.' wordt geschrapt. 

Pagina 10, dertiende en veertiende regel: 'Ook neemt' wordt vervangen door 'Ook allerlei 
vormen van fundamentalisme die we hier en daar signaleren, wijzen op onzekerheid. Voorts 
neemt'. 

Aanvullende Beschrijvingsbrief 50e JAV 1997 I 23-04-97 pagina 79 



Pagina 15, achtste en negende regel: 'Beter bij ... kerntaken.' wordt vervangen door ·Beter bij 
onze welvarende en grotendeels geëmancipeerde samenleving past dan ook de 
waarborgstaat waarbij de overheid zich beperkt tot kerntaken.' 

Pagina 15, elfde regel van onder: na 'voorkomen.' wordt toegevoegd 'Tevens dient gestreefd 
te worden naar een vergroting van de mogelijkheden om arbeid en zorgtaken te combineren.' 

Pagina 16, negende tot en met vijfde regel van onder: ·Een dergelijke ... rechtsgelijkheid.' 
wordt vervangen door 'Zo komt positieve discriminatie al gauw in botsing met het belangrijke 
principe van de rechtsgelijkheid, terwijl zij bovendien ook vaak stigmatiserend werkt en 
maatschappelijke onlustgevoelens oproept. Dit laat onverlet dat speciale aandacht voor 
bepaalde categorieën mensen die in het verleden achterop zijn geraakt, als tijdelijke maatregel 
heilzaam kan werken.' 

Pagina 17, dertiende regel: na tweede alinea wordt toegevoegd 'Het spreekt vanzelf dat de 
overheid zich ook dient te houden aan wetten en regels. Een overheid moet zich kenmerken 
door bestuurlijke integriteit en behoort burgers zelf het goede voorbeeld te geven.' 

Pagina 20, achttiende en zeventiende regel van onder: 'weerhouden ... ontwikkelingshulp.' 
wordt vervangen door 'weerhouden bij de ontwikkelingssamenwerking aandacht te besteden 
aan de bevolkingspolitiek.' 

Pagina 21, eerste regel: 'in onze westerse samenleving' wordt geschrapt. 

Pagina 22, tweede regel: 'normstelling' wordt vervangen door 'normstelling en middelen'. 

Pagina 22, dertiende, veertiende en vijftiende regel: 'Omdat een ... broodnodig.' wordt 
vervangen door ·Extra investeringen in de fysieke infrasctructuur, zowel binnen als buiten de 
Randstad, zijn broodnodig.' 

Pagina 24, eerste drie alinea's van de paragraaf 'Volksgezondheid': 'De veroudering ... 
mogelijk te maken' wordt vervangen door: 
'De gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening staan in Nederland 
internationaal gezien op een hoog peil. Hoewel de uitgaven hiervoor reeds hoog zijn (ruim 
negen procent van het Bruto Binnenlands Product), vertonen zij nog altijd een opwaartse druk 
ten gevolge van onder andere veroudering van de bevolking, kostbaarder methoden van 
onderzoek en therapie, omvangrijke medische consumptie en ondoelmatige behandelingen in 
het verzekeringspakket. Maatregelen dienen te worden genomen die enerzijds de 
kostenstijging beperken en anderzijds de kwaliteit van de zorg en de keuzevrijheid met 
betrekking tot de aard van de gevraagde zorg vergroten. 

Uitgangspunt voor liberalen is dat een goede, doelmatige gezondheidszorg voor iedere 
Nederlander en ingezetene toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Dit geldt eveneens voor de 
maatschappelijke dienstverlening. De niet te verzekeren risico's moeten worden ondergebracht 
in een verplichte volksverzekering. Met betrekking tot de wel te verzekeren risico's moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen noodzakelijke zorg die voor een ieder beschikbaar moet 
zijn, en aanvullende zorg. Bij de aanvullende zorg is zeker ruimte voor concurrentie tussen 
zorgverzekeraars, al dan niet in samenwerking met zorgverleners. Bij de - verzekerbare -
noodzakelijke zorg dient de overheid regels te stellen om beschikbaarheid en betaaibaarheid 
van de zorg voor een ieder te garanderen. Het pakket van noodzakelijke zorg moet op 
doeltreffendheid en doelmatigheid worden getoetst. 
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Het stellen van prioriteiten in de gezondheidszorg op macroniveau en eventuele selectie van 
patiënten op microniveau dienen op een open, inzichtelijke wijze te geschieden. Naar de 
kwaliteit van het medisch, paramedisch en verpleegkundig handelen moet bijzondere aandacht 
uitgaan. Overweging verdient het verplichten van onafhankelijke medica/ audits (c.q. 
intercollegiale toetsing) om overbodige verrichtingen en verstrekkingen (bijvoorbeeld van 
geneesmiddelen) te signaleren en corrigerende maatregelen bij herhaalde verspilling mogelijk 
te maken. Verspilling kan ook worden tegengegaan door het individu op zijn 
verantwoordelijkheid aan te spreken.' 

Pagina 25, zesde regel: na 'voorstaan.' wordt toegevoegd ·overigens is en blijft de vraag of de 
overheid gerechtigd is op te treden als hoeder van het leven tegen de wens van het individu in.' 

Pagina 25, negende en tiende regel: 'Liberalen ... discriminatie.' vervangen door 'Liberalen 
gaan uit van de menselijke gelijkwaardigheid en kennen mensen dus gelijke rechten toe.' 

Pagina 25, veertiende tot en met achttiende regel: ·vrouwonvriendelijke ... vergemakkelijken.' 
wordt vervangen door 'Vrouwonvriendelijke gewoonten en tradities zullen waarschijnlijk 
geleidelijk slijten naarmate steeds meer vrouwen op eigen kracht de maatschappelijke ladder 
beklimmen. Om het potentieel van vrouwen en mannen optimaal te benutten is het wel van 
belang maatregelen te nemen die zowel de combinatie van arbeid en zorg bevorderen als het 
besef vergroten dat de verantwoordelijkheid voor het opvoeden van kinderen gedeeld dient te 
worden.' 

Pagina 26, derde en vierde regel: 'Hoewel zij ... te voeren.' wordt geschrapt 

Pagina 26, elfde en twaalfde regel: ·werk is ... te verwerven.' wordt vervangen door 'Werk is 
samen met een gedegen opleiding de beste manier om onafhankelijkheid te verwerven.' 

Pagina 27, eerste en tweede regel: 'Voor een ... bij uitstek' wordt vervangen door 'Samen met 
de opvoeding door de ouders vormt het onderwijs voor een samenleving de beste mogelijkheid 
haar voornaamste waarden uit te dragen en over te dragen. Onderwijs is een belangrijk 
middel'. 

Pagina 27, vijftiende regel: 'basisonderwijs, voorafgaande' wordt vervangen door ·onderwijs 
dat voorafgaat'. 

Pagina 27, zeventiende regel: 'basisonderwijs' wordt vervangen door 'funderend onderwijs 
(basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs)'. 

Pagina 27, zeventiende regel van onder: na 'zonneklaar' wordt toegevoegd·, terwijl ook de 
waarde van het leren omgaan met informatie- en communicatietechnologie in onze moderne 
samenleving voor zich spreekt'. 

Pagina 28, vijfde regel: na 'afdoende.' wordt toegevoegd 'De stroomlijning van 
schoolloopbanen, onder meer door versterking van de selecterende werking in de tweede fase 
van het voortgezet onderwijs, dient met kracht te worden bevorderd.' 

Pagina 28, tweede en derde regel: 'De noodzaak ... kunnen' wordt vervangen door 'Hoger
onderwijsinstellingen moeten aan de poort kunnen'. 
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Pagina 31, twaalfde en elfde regel van onder: 'Daar waar ... verantwoordelijk is' wordt 
vervangen door ·Daar waar de verantwoordelijkheid bij de Unie gelegd wordt'. 

Pagina 32, negende en achtste regel van onder: ·Zowel het ... werken.' wordt vervangen door 
·Bij het vaststellen van de omvang van de hulp zal de situatie van de mensenrechten in het 
ontvangende land een voornaam criterium dienen te zijn.' 

Pagina 32, laatste regel: 'dan ook bij te dragen' wordt vervangen door 'daarom onder meer bij 
te dragen'. 

Pagina 34, vierde regel van onder: alinea toevoegen na ·confronteren.': 'De markteconomie is 
geen doel op zichzelf. Maatschappelijke instellingen dienen ertoe het welzijn van het individu te 
vergroten. Indien de markt er niet in slaagt een minimum aan welvaart voor alle burgers te 
garanderen, behoort de overheid in te grijpen. In de sociale markteconomie die liberalen 
voorstaan, heeft de overheid, als beschermend en dienend orgaan van de individuele mens en 
de samenleving, een bijzondere taak ten aanzien van bepaalde groepen, zoals gehandicapten, 
chronisch zieken en mensen met een slechte gezondheid. Ook moet de overheid daar 
optreden waar de markt leidt tot onaanvaardbare onevenwichtigheden en dient zij het ontstaan 
van een maatschappelijke tweedeling zo veel mogelijk te voorkomen.' 

Pagina 35, zestiende, zeventiende en achttiende regel: ·Een belangrijke ... dragen' wordt 
vervangen door ·Een cruciale rol speelt hierbij het onderwijs dat, samen met de opvoeding 
door ouders, voor een samenleving de beste mogelijkheid vormt haar voornaamste waarden 
uit te dragen en over te dragen.' 

Pagina 35, achttiende regel: 'het middel bij uitstek' wordt vervangen door ·een belangrijk 
middel'. 

Reactie op amendementen, moties en voorstellen 
Op de Algemene Vergadering van de WD op 23 en 24 mei 1997 ligt een aantal uitspraken 
naar aanleiding van Vrij en verantwoordelijk voor. De bovenstaande tekstwijzigingen laten zien 
dat de commissie 'Liberalisme 21ste eeuw' dankbaar gebruik heeft gemaakt van de suggesties 
in de amendementen, moties en voorstellen. 

Verheugd was de commissie zeker over de moties waarin wordt opgeroepen tot het nader 
uitwerken van de liberale visie ten aanzien van een aantal maatschappelijke onderwerpen. De 
al met al vrij ambitieuze opzet van Vrij en verantwoordelijk werkt onvermijdelijk een zekere 
algemeenheid in de hand. Het concept-rapport geeft op basis van het liberale gedachtegoed 
richting aan, maar hoe de wegen die worden gewezen, in de komende jaren het best 
bewandeld kunnen worden, dient in veel gevallen nog grondig( er) te worden onderzocht. 
Problemen die zijn aangestipt, verdienen een uitgebreidere behandeling; oplossingen die 
worden gesuggereerd, zouden beter uitgelegd en onderbouwd kunnen worden. Hopelijk vormt 
Vrij en verantwoordelijk. Een liberaal toekomstperspectief een stimulans een aantal thema's 
dat het concept-rapport aansnijdt, uit te werken door middel van themadagen van de WD, 
notities van partijcommissies, seminars en studies van de Teldersstichting, beschouwingen 
van individuele partijleden, et cetera. 

Van de volgende amendementen, moties en voorstellen onderschrijft de commissie 
'Liberalisme 21ste eeuw' de strekking: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 
28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 50, 51 en 52. 
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AGENDAPUNT 9: 
VRIJ EN VERANTWOORDELIJK 
Wijzigingsvoorstellen 

Motie 1 
afdeling Amsterdam (briefnr. 824001) 
Betreft: bespreking van het rapport "Vrij en verantwoordelijk" 

De WO, in vergadering bijeen te Venlo op 23 en 24 mei 1997, 

Toelichting: 
Gehoord de discussie in den lande inzake het rapport "Vrij en verantwoordelijk" 

van mening zijnde dat het rapport 'Vrij en verantwoordelijk" tezamen met de opmerkingen en 
kenbaar gemaakte opvattingen ter zake in den lande tijdens de discussiebijeenkomsten 
materiaal biedt voor een verdergaande en vernieuwende stellingname van de WO ten 
aanzien van tal van beleidsterreinen, 

Voorts van mening zijnde dat de inhoud van dit rapport de vaststelling van het 
verkiezingsprogramma 1998-2002 niet moet doorkruisen, 

Tekst: 
Verzoekt het hoofdbestuur en de leden ter vergadering aanwezig de discussie over het 
rapport "Vrij en verantwoordelijk" thans niet verder te voeren, 

Verzoekt het hoofdbestuur van de WO voorts in overleg met vertegenwoordigers/sters van 
kamercentrales te komen tot instelling van verscheidene discussievoorbereidende 
werkgroepen voor de diverse beleidsterreinen en een vervolgprocedure vast te stellen ten 
behoeve van een fundamentele beleidsdiscussie binnen de WO, 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Het hoofdbestuur onderschrijft de toelichting van de motie, waarin wordt 
aangegeven dat de nota en de discussies materiaal bieden voor verdergaande en 
vernieuwende stellingname van de WD. Bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma. Het 
hoofdbestuur is dan ook voornemens een vervolgprocedure vast te stellen om, in overleg 
met vertegenwoordigers/sters van de kamercentrales, in discussievoorbereidende groepen 
de fundamentele beleidsdiscussie binnen de WO voort te zetten. 

Om de vaststelling van het verkiezingsprogramma 1998 - 2002 niet te doorkruisen dient de 
bijna afgeronde discussie terzake van "Vrij en verantwoordelijk" in dit congres te worden 
afgesloten. 
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Motie 2 
KC Leiden (briefnr. 824253) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - algemeen 

De 50ste Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WO, in vergadering bijeen op 23 en 24 
mei 1997 te Venlo; 

kennisnemend van het rapport "Vrij en verantwoordelijk"; 

van oordeel dat het rapport een uitgangspunt biedt voor verdere discussie en 
standpuntbepaling; 

overwegend dat een visie op langere termijn over een aantal onderwerpen nader uitgewerkt 
dient te worden; 

verzoekt het hoofdbestuur daarvoor de noodzakelijke voorbereidingen te treffen waarbij in 
elk geval de volgende thema's in aanmerking dienen te komen: 
• het informatie- en communicatiebeleid in relatie met onder meer infrastructuur, ruimtelijke 

ordening, verkeer en onderwijs; 
• de kerntaken van de overheid in relatie met de overheidsfinanciën en het belastingstelsel; 
• de technologische ontwikkeling in relatie met ethische vraagstukken; 

en gaat over tot de orde van de dag 

Toelichting: 
De in het dictum van de motie opgenomen opsomming is niet limitatief. 
In de centralevergadering van de kamercentrale zijn de volgende onderwerpen genoemd: 
• de kerntaken van de overheid in relatie tot de uitgesproken zwakke groepen in de 

samenleving; 
• de relatie economie en milieu 
• ten aanzien van het onderwerp "Infrastructuur" aan te geven dat een verdere fysieke 

infrastructurele ontwikkeling van de Randstad ongewenst is en dat het daarom 
aanbeveling verdient te onderzoeken welke mogelijkheden moderne technologieën als 
ondergrondse infrastructuur bieden voor de mobiliteit van de mens in de 21 e eeuw; 

• het onderdeel "Onderwijs, Cultuur en Wetenschap" is teveel gericht op enkele knelpunten 
binnen het onderwijsbesteL Er dient een algemene visie verwoord te worden, hierbij dient 
aandacht te worden besteed aan: 
• de optimale ontplooiingskansen van jonge mensen; 
• de beschikbaarheid van goed gestructureerd onderwijs in kwalitatieve en kwantitatieve 

zin met aandacht voor intellectuele, sociale en practische vaardigheden; 
• de aansluiting van het niveau en type onderwijs bij de aard, aanleg en belangstelling 

van de student; 
• de selectie aan de poort van het hoger onderwijs op geschiktheidskenmerken van de 

student; 
• de rol van het onderwijs bij het streven naar een continu concurrerende sector 

dienstverlening 
• ten aanzien van het onderwerp "Ontwikkelingssamenwerking" aan te geven dat een 

goede economische ontplooiing van de zogenoemde derde wereldlanden met name 
gericht moet zijn op de zelfredzaamheid van de betreffende landen. 
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Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Motie 3 
Kc/afd. Rotterdam (briefnr. 824257) 
betreft: Rapport "Vrij en verantwoordelijk" - algemeen 

De 50ste Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WO, in vergadering bijeen op 23 en 24 
mei 1997 te Venlo, 

kennisnemend van her rapport "Vrij en verantwoordelijk" 

overwegende dat dit rapport een aanzet is voor een concrete uitwerking van, en discussie 
over het liberale standpunt ten aanzien van een aantal verwachte ontwikkelingen 

alsmede overwegend dat op tal van terreinen een visie op langere termijn nog uitgewerkt 
dient te worden 

verzoekt het Hoofdbestuur op de volgende terreinen het ontwikkelen van deze liberale visie 
en een discussie daarover te stimuleren: 

• de relatie tussen het individu, zijn omgeving en de overheid (wat is de invulling van 
"modern burgerschap) 

• opvoeding, de rol van opvoeders en maatschappelijke verbanden daarom heen, als 
elementen die leiden tot verantwoord burgerschap 

• de relatie tussen technologische vooruitgang en ethische vraagstukken 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Motie 4 
Kc/afd. Rotterdam (briefnr. 824257) 
betreft: Rapport "Vrij en verantwoordelijk" - algemeen 

De soe Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WO, in vergadering bijeen op 23 en 24 mei 
1997 te Venlo, 

kennisnemend van het rapport "Vrij en verantwoordelijk" 

overwegend dat 
• het rapport "Vrij en verantwoordelijk" een analyse geeft van de milieuproblematiek tot nu 

toe en de verwachtingen voor de volgende eeuw 
• op onderdelen enkele oplossingen geeft voor de invulling van een liberaal milieubeleid 
• de bezinning op de uitdagingen van de 21e eeuw er, ten aanzien van milieuproblematiek, 

toe kan leiden dat bewoners van de westerse wereld sterker dan voorheen hun eigen 
gedrag moeten bijstellen 
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• het bij modern milieubeleid niet alleen gaat om het vaststellen van heldere, eenduidige 
regels die appelleren aan de individuele verantwoordelijkheid, naleefbaar en 
handhaafbaar zijn 

• op het gebied van de individuele (mede) verantwoordelijkheid voor oplossing en/of 
terugdringing van milieuproblemen een nadere uitwerking gewenst is, opdat de 
verantwoordelijkheid niet ontaardt in vrijblijvendheid 

verzoekt het hoofdbestuur initiatieven te nemen om, rekening houdend met de uitdagingen 
van de 21e eeuw, als WO te komen tot een nadere, visie op het thema "milieu in relatie tot 
individuele en collectieve verantwoordelijkheid" 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Motie 5 
Kc/afd. Rotterdam (briefnr. 824257) 
Betreft: Rapport "Vrij en verantwoordelijk" - algemeen 

De soe Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WO, in vergadering bijeen op 23 en 24 mei 
1997 te Venlo, 

kennisnemend van het rapport "Vrij en verantwoordelijk" 

overwegend dat op het terrein van telematica het rapport een eerste aanzet geeft tot 
visievorming van de WD. Opkomst van de telematica brengt kansen en bedreigingen met 
zich mee die om een liberaal antwoord vragen. 

Hierbij valt te denken aan (niet limitatief): 
• de wijze waarop het onderwijs inspeelt op deze ontwikkelingen; 
• de gevolgen voor de belastingheffing (bijvoorbeeld bestellen en betalen via internet); 
• de investeringen in technologiebeleid en de rol van de overheid daarin; 
• de tegenstelling die kan ontstaan tussen zij die wel aan alle nieuwe ontwikkelingen deel 

hebben, en zij die 'achterop' raken; 
• de veranderende interactie tussen de overheid en haar burgers. 

Verzoekt het hoofdbestuur om initiatieven te nemen om als WO te komen tot een nader 
uitgewerkte liberale visie op dit thema 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Advies: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Motie 6 
KC Utrecht (briefnr. 824254) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - algemeen 

Tekst: 
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De soe Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WO, in vergadering bijeen op 23 en 24 mei 
1997 te Venlo, 

kennisnemend van het rapport "Vrij en verantwoordelijk" 

overwegende dat 

in het rapport "Vrij en verantwoordelijk" wordt gesteld dat het individu voor liberalen een doel 
in zichzelf is; 

het individu waarderen als een doel op zichzelf in de beeldvorming als egoïstisch kan 
worden ervaren en lijkt te ontkennen dat er grenzen zijn aan de individuele vrijheid; 

er gevaren kleven aan het individualisme, te veel nadruk op het individu kan betekenen dat 
het gedrag van mensen kan uitmonden in materialisme, asociaal gedrag, egoïsme, 
onverschilligheid en zelfs tot criminaliteit; 

er ook in liberale ogen aandacht nodig is voor de verantwoordelijkheid die elk individu heeft 
voor de samenleving en de naaste; 

normen en waarden ook voor liberalen een belangrijk thema zijn en in een veranderende 
(informatie) samenleving steeds om een actueel antwoord vragen, 

spreekt als haar mening uit: 

dat het individu centraal staat in de liberale gedachtengang, maar dat de relatie tussen 
individu en samenleving vanuit liberaal perspectief nader uitgewerkt dient te worden in het 
verkiezingsprogram voor de Tweede Kamer. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. De commissie verkiezingsprogramma dient vrij te zijn in haar handelen. Een en 
ander kan wel aan de orde komen bij de behandeling van het ontwerp
verkiezingsprogramma. 

Motie 7 
KC Utrecht (briefnr. 824254) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - algemeen 

De soe Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WO, in vergadering bijeen op 23 en 24 mei 
1997 te Venlo; 

kennisnemend van het rapport "Vrij en verantwoordelijk"; 

overwegende dat: 

de verdere vorming van een informatie-samenleving als gevolg van de voortschrijdende 
technologische ontwikkelingen onafwendbaar lijkt; 
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een dergelijke informatie-samenleving niet slechts inherente bedreigingen (privacy, 
tweedeling op basis van leeftijd, opleiding, financiën etc. ), maar tevens tal van kansen; 

voor deze kansen, die ondermeer liggen op het vlak van economische groei als gevolg van 
innovatie, afname van mobiliteit als gevolg van telewerken, criminaliteitspreventie, 
fraudebestrijding e.d. weinig aandacht blijkt in het rapport "Vrij en verantwoordelijk"; 

de toonzetting van het rapport verder nogal negatief is (Big Brother, toenemende 
onbeheersbaarheid, beperkte mogelijkheden de technologie te sturen etc.) 

verzoekt het hoofdbestuur initiatieven te nemen om: 

te komen tot een visie op zowel de positieve als de negatieve effecten van de informatie
samenleving en de wijze waarop daarop kan (moet) worden ingespeeld 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Advies: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Motie 8 
KC Utrecht (briefnr. 824254) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - algemeen 

Tekst: 
De soe Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WD, in vergadering bijeen op 23 en 24 mei 
1997 te Venlo, 

kennisnemend van het rapport "Vrij en verantwoordelijk" 

overwegende dat 

het toenemend ruimtebeslag in Nederland niet rechtstreeks samenhangt met de 
bevolkingsgroei, 

er een toenemende behoefte in ons land is aan meer ruimte voor wonen, werken, recreëren, 
consumeren en zich verplaatsen per inwoner; 

er grenzen zijn aan de mogelijkheden om die toenemende behoefte aan ruimte te kunnen 
invullen; 

spreekt als haar mening uit: 

dat de trend van een steeds grotere ruimtebehoefte per inwoner met het oog op toekomstige 
generaties zo langzamerhand omgebogen dient te worden, waarbij dit op een 
marktconforme wijze dient te gebeuren binnen een door de overheid te bepalen kader 

en gaat over tot de orde van de dag 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. De strekking van de motie is onduidelijk. 
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Motie 9: 
KC Utrecht (briefnr. 824254) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - algemeen 

Tekst: 
De soe Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WO, in vergadering bijeen op 23 en 24 mei 
1997 te Venlo, 

kennisnemend van het rapport "Vrij en verantwoordelijk" 

overwegende dat 

- de overheid zich sterk heeft teruggetrokken als partij in de sociale zekerheid-discussie; 
- het bedrijfsleven de verantwoordelijkheid heeft gekregen die vroeger op het terrein van de 

overheid lag, waarbij te denken valt aan WAD, ziektewet, AHW etc; 
- de sanctie-mogelijkheden bij misbruik voor bedrijven ontbreken en het ontslagrecht vooral 

voor 40+ categorieën zeer stroperig is, waardoor in potentie schade ontstaat aan de 
economische bedrijvigheid; 

- afvloeiing voor de 40+ categorie, mede door de inflexibele arbeidsmarkt, gepaard gaat 
met hoge schadevergoedingen; 

- door het ontbreken van een sociaal vangnet waarin oudere werknemers kunnen worden 
ondergebracht kost dit het midden- en kleinbedrijf, wanneer zij toch maatregelen willen 
treffen, veel van hun financiële reserves 

- door de aantasting van deze reserves blijven innovatieve ontwikkelingen en investeringen 
achter of kunnen deze slechts op beperkte schaal worden uitgevoerd; 

spreekt als haar mening uit dat 

- de positie van het midden- en kleinbedrijf als motor van de Nederlandse economie door 
het afbouwen van de sociale voorzieningen wordt aangetast en daardoor averechts werkt 
op de economische groei van Nederland. Bij het verder vormgeven van het sociale stelsel 
voor de 21e eeuw, dient eerst een herbezinning op de nu ingeslagen weg plaats te 
vinden. Het eigen risico voor bedrijven en instellingen mag slechts beperkt tot aantasting 
van de economische groei leiden; 

en gaat over tot de orde van de dag 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Niet duidelijk is waarom het eigen risico voor bedrijven en instellingen tot 
aantasting van de economische groei zou leiden. 

Motie 10 
KC Utrecht (briefnr. 824254) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - algemeen 

Tekst: 
De soe Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WO, in vergadering bijeen op 23 en 24 mei 
1997 te Venlo, 
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kennisnemend van het rapport "Vrij en verantwoordelijk" 

overwegende dat 

- de betrokkenheid van de burgers bij de politiek afneemt, ondermeer tot uiting komend in 
een afnemende opkomst bij verkiezingen; 

- de voortgaande afkalving van het ledental van de gezamenlijke politieke partijen 
verontrustend is; 

- deze ontwikkelingen de democratische legitimatie van volksvertegenwoordigers in 
toenemende mate ondergraaft; 

- burgers over steeds meer vaardigheden beschikken om zich actief met politieke 
processen in te laten; 

constaterende dat: 

- een groot deel van de burgers het lidmaatschap van een politieke partij niet langer ziet als 
de meest voor de hand liggende wijze om politiek actief te worden; 

- er een sterke toename is te constateren van ene-issue-partijen en bewegingen, waarbij 
een algemene belangenafweging naar de achtergrond dreigt te worden gedrongen; 

- de technologie steeds meer mogelijkheden biedt om de burgers direct te betrekken bij 
politieke processen in onze samenleving; 

spreekt als haar mening uit: 

- dat de WO een visie dient te ontwikkelen op de wijze waarop in de 21 e eeuw de 
volksvertegenwoordiging vorm moet worden gegeven 

en gaat over tot de orde van de dag 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging. 

Motie 11 
KC Utrecht (briefnr. 824254) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - algemeen 

Tekst: 
De 50e Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WO, in vergadering bijeen op 23 en 24 mei 
1997 te Venlo, 

kennisnemend van het rapport "Vrij en verantwoordelijk" 

overwegende dat 

- er sedert enige tijd binnen de WO terecht aandacht wordt gevraagd aan de groeiende 
groep allochtone stemmers; 
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- in de praktijk een gemiddelde politieke bijeenkomst zich kenmerkt door vooral de 
aanwezigheid van zonnebankgebruikers en vakantievierders; 

- er in de praktijk meer wordt gepraat over deze groepen dan met deze groepen; 

- er in den lande door veel bestuurders steeds weer opnieuw het wiel wordt uitgevonden 
als het gaat om communicatie met, en participatie van, de allochtonen; 

verzoekt het hoofdbestuur om 

- te bevorderen dat de groep allochtonen daadwerkelijk participeren in bestuurlijk (dus ook 
WD) Nederland, waarbij er behoefte is aan duidelijke handvatten voor individuele 
afdelingen/fracties hoe dit concreet vorm is te geven; 

en gaat over tot de orde van de dag 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Sluit aan op het pleidooi voor integratie van allochtonen. 

Motie 12: 
KC Utrecht (briefnr. 824254) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - algemeen 

Tekst: 
De soe Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WD, in vergadering bijeen op 23 en 24 mei 
1997 te Venlo, 

kennisnemend van het rapport "Vrij en verantwoordelijk" 

overwegende dat 

- het rapport "Vrij en verantwoordelijk" slechts uitgaat van de huidige vormen van vervoer; 

- het verbazingwekkend is dat om een mens te transporteren er vervoersmiddelen nodig 
lijken te zijn met een gewicht van 1000 kg of meer; 

- het grootste deel van de auto's wordt gebruikt door enkel de bestuurders, die om zich te 
verplaatsen elk een wegoppervlak nodig hebben van ca. 8 tot 1Om2; 

- er te weinig aandacht is voor het beter benutten van de bestaande infrastructuur en er te 
snel wordt gegrepen naar het middel om het land dicht te leggen met wegen ten behoeve 
van niet benutte vervoersm2; 

verzoekt het hoofdbestuur om bij het vraagstuk van de mobiliteit in het 
verkiezingsprogramma: 

- te betrekken hoe bereikt kan worden dat de vervoermiddelen van de toekomst voldoen 
aan de wensen van het individuele vervoer, veiligheid, milieu-eisen en het beter benutten 
van de bestaande infrastructuur 
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en gaat over tot de orde van de dag 

Advies: 
Ontraden. De commissie verkiezingsprogramma dient vrij te zijn in haar handelen. Een en 
ander kan wel aan de orde komen bij de behandeling van het ontwerp
verkiezingsprogramma. 

Motie 13 
KC Utrecht (briefnr. 824254) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - algemeen 

Tekst: 

De soe jaarlijkse algemene vergadering van de WO, in vergadering bijeen op 23 en 24 mei 
te Venlo, 

overwegend dat: 

onze samenleving niet alleen behoefte heeft aan breed en hoog opgeleide mensen maar 
tevens aan mensen met degelijke vakopleiding; 

het imago van algemeen vormende opleidingen beduidend beter is dan dat van 
praktijkgerichte opleidingen; 

er in het (lagere) technische onderwijs een tendens is naar een meer algemene opleiding, 
terwijl er bij het bedrijfsleven juist behoefte is aan bekwamen ambachtslieden; 

dit imago in belangrijke mate de school (type) keuze door ouders en leerlingen blijkt te 
bepalen; 

de overheid dit imago met gerichte campagnes kan beïnvloeden; 

spreekt als haar mening dat: 

een herwaardering door de overheid van opleidingen waarin met name praktische 
vaardigheden worden aangeleerd op zijn plaats is. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Advies: 
Overnemen. Sluit aan op het pleidooi voor voorbereding in het onderwijs op deelname aan 
het arbeidsproces. 

Motie 14 
KC Utrecht (briefnr. 824254) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - algemeen 

Tekst: 
De 50e Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WO, in vergadering bijeen op 23 en 24 mei 
1997 te Venlo, 
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kennisnemend van het rapport "Vrij en verantwoordelijk" 

overwegende dat 

de uitbreiding van de NAVO een onderwerp is dat sedert enige tijd de internationale agenda 
domineert; 

een uitbreiding van de NAVO nimmer de politieke en militaire stabiliteit mag aantasten; 

voorkomen moet worden dat Rusland in dezelfde rol (isolement, interne instabiliteit, wankele 
democratie) wordt gedrukt als Duitsland tussen de beide wereldoorlogen; 

met het ineenstorten van het Warschaupact het traditionele vijandbeeld lijkt te zijn 
verdwenen; 

verzoekt het hoofdbestuur initiatieven te nemen zodat: 

de WD een visie ontwikkelt op het (Europees) veiligheidsbeleid in de 21e eeuw en de rol van 
Nederland daarin 

en gaat over tot de orde van de dag 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Hierbij kan worden opgemerkt dat de Teldersstichting voor 1997 een studie 
over het -Europese- veiligheidsbeleid heeft gepland. 

Motie 15 
KC Utrecht (briefnr. 824254) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - algemeen 

Tekst: 
De soe Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WD, in vergadering bijeen op 23 en 24 mei 
1997 te Venlo, 

kennisnemend van het rapport "Vrij en verantwoordelijk" 

overwegende dat 

in het rapport "Vrij en verantwoordelijk" terecht aandacht wordt besteed aan de effectiviteit 
van de Nederlandse ontwikkelingshulp, maar er ten onrechte alleen gesproken wordt over 
Nederlandse organisaties; 

het Nederlandse belastinggeld niet enkel effectief door Nederlandse organisaties dient te 
worden besteed, maar dat dit ook dient op te gaan voor de organisaties in 
ontwikkelingslanden zelf; 

spreekt als haar mening uit dat: 

voor een effectieve besteding van Nederlandse publieke middelen er niet alleen een goede 
controle dient te bestaan op hetgeen er in Nederland gebeurt, maar ook op de gang van 
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zaken in het ontwikkelingsland. Eerst als aan beide zijden toetsing plaatsvindt kan een 
effectieve besteding van middelen geoptimaliseerd worden 

en gaat over tot de orde van de dag 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Sluit aan op het pleidooi voor democratische controle en effectiviteit van 
ontwikkelingssamenwerking. 

Voorstel16 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 1 

Tekst: 
blz. 3 zin: Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en 
gelijkwaardigheid: dit zijn de normatieve fundamenten van een beschaafde samenleving. Het 
zijn eveneens de centrale waarden van het liberalisme. 

'gelijkwaardigheid' wijzigen in 'formele gelijkheid'. 

Toelichting: 
Betreft gelijkwaardigheid. Liberalen hebben altijd geijverd voor formele gelijkheid. De term 
gelijkwaardigheid werkt verwarrend. Met name voor vrouwen is de term gelijkheid van groot 
belang. Tijdens de Wereldvrouwenconferentie in Beijing in 1995 is geijverd om de term 
'equality' (gelijkheid) in de uitkomsten te krijgen in plaats van 'equity' (gelijkwaardig of 
rechtvaardig). Indien mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn betekent dit dat vrouwen niets 
zouden hebben aan gelijke rechten als mannen. Op basis van de uitkomsten van Beijing 
zullen Staten zich echter moeten inzetten om rechtsongelijkheid tussen vrouwen en mannen 
uit hun wetboeken te schrappen. In dit verband kan ook verwezen worden naar het 
Handvest van de Verenigde Naties: "All human beings are barn free and equal in dignity and 
rights" en het VN-vrouwenverdrag. 

Overigens is de OVWO niet tegen het gebruik van de term 'gelijkwaardigheid' als gesproken 
wordt over gelijkheid in materiële zin. Bijvoorbeeld: mannen en vrouwen zijn niet 
gelijk(waardig) (materieel). Zij dienen evenwel gelijke rechten te krijgen (formeel). 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. De term gelijkwaardigheid is ingeburgerd in Nederland en wordt gehanteerd in 
vele WO-documenten, zoals het beginselprogramma. De term is bovendien duidelijker dan 
het begrip "formele gelijkheid". 

Voorstel17: 
Afdeling Waalre (briefnr. 824255) 
Betreft: Rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 1 - pagina 3, regel 1 0 van boven 

De kern van het liberalisme is het streven naar een zo groot mogelijke vrijheid van de mens. 

Lees: ... een zo groot mogelijke vrijheid van de burger 
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Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. De motie wekt de indruk dat het liberale vrijheidsstreven zich beperkt tot één 
categorie mensen, terwijl het zich uitstrekt tot alle mensen. 

Voorstel 18: 
Afdeling Leersum (briefnr. 824258) 
Betreft: Rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 1 - pagina 3, paragraaf "De centrale 
waarden van het liberalisme" 

Tekst: 
De zinnen: "De liberalen zijn ervan overtuigd dat ..... onfeilbaarheid aan de zijde van de 
onverdraagzamen". 

VeNangen door: 
"Verdraagzaamheid is een centraal begrip in het liberalisme. Liberalen nemen stelling tegen 
intolerantie vanuit een diepgeworteld respect voor de medemens." 

Toelichting: 
In de tekst van het concept-rapport wordt de onwenselijkheid van intolerantie slechts 
beargumenteerd vanuit de onmogelijkheid van onfeilbaarheid. Dit is een louter rationele en 
beperkte onderbouwing. Tolerantie wordt ingegeven door het respect voor het anders zijn 
van de medemens. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging (voorstel heeft geleid tot tekstwijziging) .. 

Voorstel 19: 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256). 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 1 

Tekst: 
blz.4. zin: Mensen zijn volgens liberalen wel gelijkwaardig ............. "norm" schrappen. 

Toelichting: 
Het vervolg van de alinea is verwarrend omdat plotseling over de norm gelijkwaardigheid 
wordt gesproken, terwijl gelijkwaardig een hoedanigheid betreft. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Bij gelijkwaardigheid gaat het niet om een hoedanigheid, maar om een norm, om 
een uitspraak over de wijze hoe mensen behandeld behoren te worden. 

Voorstel 20: 
Afdeling Waalre (briefnr. 824255) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 1 - pagina 4 regel 7 van boven 

Tekst: 
Het individu zien liberalen als een doel in zichzelf 
Lees: .. Het welzijn van de individuele burger zien liberalen als een doel in zichzelf 
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Toelichting: 
Het liberalisme is een politiek, geen alomvattende levensfilosofie. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging (voorstel heeft -mede- geleid tot tekstwijziging). 

Voorstel 21: 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 1 

Tekst: 
blz. 5. zin: Tot slot past het idee van de democratie goed binnen het liberale gedachtengoed, 
omdat het uitgaat van de gelijkwaardigheid van individuen. In een democratie heeft 
iedereen, ongeacht inkomen, afkomst, ras en wat al niet meer, het recht zijn zegje te doen. 

"gelijkwaardig" wijzigen in "formeel gelijk". Voor vervolgzin gebruik maken van artikel 1 
Grondwet. 

Toelichting: 
Ook hier is de term gelijkwaardig niet op zijn plaats. Opsomming in opvolgende zin komt 
onvolledig over. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden (zie redenen hierboven uiteengezet - voorstel 16). 

Voorstel 22: 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256). 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 1 

Tekst: 
blz.7. zin: Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid, 
gelijkwaardigheid, individu als doel in zichzelf, vrijwillige associaties, rechtstaat, 
representatieve democratie, spontane processen, sociale markteconomie, internationale 
rechtsorde .... 

Toevoegen na "gelijkwaardigheid" "formele gelijkheid". 

Toelichting: 
Eerste vijf uit deze opsommingen werden op blz. 3. nog centrale waarden van het 
liberalisme genoemd. Hier zijn het opeens erg bekende begrippen, misschien zelfs liberale 
gemeenplaatsen. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden (zie redenen hierboven uiteengezet- voorstel16). 

Voorstel 23: 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 2 
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Tekst: 
blz.8. zin: Vrijwel autonoom zijn deze ontwikkelingen in die zin dat liberale democratieën ze 
nauwelijks kunnen sturen. 

toevoegen: "maar wel kunnen burgers op hun medeverantwoordelijkheid worden gewezen". 

Toelichting: 
Sturen zal inderdaad lastig zijn. Wel kunnen burgers op hun medeverantwoordelijkheid 
worden gewezen. In dit verband kan gewezen worden op het aanbod van kinderporno op 
Internet. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel 24: 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 2 

Tekst: 
blz.9: zin: Kenmerkend voor de demografische ontwikkeling in ons eigen land zijn een 
stijging van het aantal allochtonen en de zogenaamde "vergrijzing". Van de bevolkingsgroei 
in arme landen ondervindt Nederland directe gevolgen door een toenemende 
immigratiedruk. 

Vervangen door: "Kenmerkend voor demografische ontwikkeling in ons eigen land zijn een 
relatieve stijging van het aantal allochtonen en de zogenaamde vergrijzing." 
Verder laatste zin schrappen. 

Toelichting: 
Nederland is één van de dichtst bevolkte landen van de wereld en dat ligt niet in de eerste 
plaats aan de allochtonen. Vijfenzestig jaar geleden had Nederland een even grote bevolking 
als België. Nu hebben wij een bevolking van bijna 16 miljoen tegenover België 10 miljoen. In 
Nederland worden per jaar ongeveer 200.000 kinderen geboren. Het cijfer van immigratie ligt 
in verhouding stukken lager. Wel is het zo dat van die 200.000 kinderen een, in verhouding, 
aanzienlijk percentage allochtone ouders heeft. Verder is het niet zo dat de bevolkingsgroei 
in arme landen leidt tot immigratiedruk. Juist de onderdrukkende regimes maken van hun 
inwoners vluchtelingen. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel 25: 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 3 

Tekst: 
blz. 13 zin: Vooral het onderricht in moderne vreemde talen verdient hier aandacht. 
Vooral het onderricht in moderne vreemde talen en communicatietechnieken is van belang. 
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Toelichting: 
Onderwijs in moderne vreemde talen is zeker van belang, maar ook onderwijs in 
communicatietechnieken en technologie is van belang. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging (heeft -mede- geleid tot tekstwijziging in het 
hoofdstuk Onderwijs). 

Voorstel 26: 
Afdeling Waalre (briefnr. 824255) 
Betreft: Rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 3 - pagina 13 regel 3 van onder 

Tekst: 
Een flexibelere arbeidsmarkt biedt meer mensen de gelegenheid zelf in hun eigen 
onderhoud te voorzien 

Lees: .. Een flexibeler arbeidsmarkt is een van de voorwaarden om meer mensen de 
gelegenheid te geven in hun eigen onderhoud te voorzien. 

Toelichting: 
Het werkloosheidsvraagstuk wordt niet opgelost met alleen een grotere flexibiliteit van de 
arbeidsmarkt. Er zijn meer oorzaken, zoals sociale desintegratie. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. In de bestaande tekst wordt niet gesteld dat een flexibeler arbeidsmarkt het enige 
middel zou zijn om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten. 

Voorstel 27: 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 3 

Tekst: 
blz.15 zin: Beter bij onze geëmancipeerde en welvarende samenleving past dan ook de 
waarborgstaat, waarbij de overheid zich beperkt tot kerntaken. 

Toevoegen "grotendeels" voor geëmancipeerde samenleving. 

Toelichting: 
Onze samenleving is op een aantal terreinen nog niet in voldoende mate geëmancipeerd te 
noemen. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel 28: 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256). 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 3 
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Tekst: 
blz.15. Zin: Voorts moet de overheid het ontstaan van een maatschappelijke tweedeling, 
bijvoorbeeld doordat mensen door een gebrek aan kennis en vaardigheden onvoldoende 
toegang tot de arbeidsmarkt hebben, zoveel mogelijk voorkomen. 

Vervangen door: 
Voorts moet de overheid het ontstaan van een maatschappelijke tweedeling, bijvoorbeeld 
door onvoldoende toegang tot de arbeidsmarkt door gebrek aan kennis, vaardigheden en 
mogelijkheden om arbeid en zorgtaken te combineren, zoveel mogelijk zien te voorkomen. 

Toelichting: 
Onvoldoende toegang tot de arbeidsmarkt komt niet alleen door gebrek aan kennis en 
vaardigheden. Ook gebrek aan mogelijkheden om bijvoorbeeld arbeid en zorgtaken te 
combineren verminderen de toegang tot de arbeidsmarkt. Dit is met name voor vrouwen een 
probleem. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging (heeft -mede- geleid tot tekstwijziging). 

Voorstel 29: 
Afdeling Den Haag (briefnr. 824055) 
Betreft: Rapport "Vrij en verantwoordelijk"- hoofdstuk 4- pagina 16, 4e alinea 

Overwegende dat op grond van de waarden sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid 
het noodzakelijk kan blijken dat een zekere vorm van positieve actie tijdelijk kan worden 
gehanteerd, 

meent dat het hanteren van het woord "voortrekken" in deze alinea in elk geval moet worden 
vermeden en dat de alinea moet worden geherformuleerd, rekening houdend met hiervoor 
genoemde overweging. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel 30: 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 4 

Tekst: 
blz.16: Een dergelijke toetsing leidt bijvoorbeeld tot de conclusie dat het voortrekken van 
categorieën mensen, hoe lovenswaardig de intenties ook mogen zijn, een hachelijke zaak is. 
Positieve discriminatie werkt niet alleen stigmatiserend en roept niet alleen maatschappelijke 
onlustgevoelens op, zij komt ook in botsing met het belangrijke principe van rechtsgelijkheid. 

Vervangen door: 
Beleidsdoelstellingen en - instrumenten dienen steeds getoetst te worden aan de beginselen 
van de rechtstaat. Een dergelijke toetsing leidt bijvoorbeeld tot de conclusie dat speciale 
aandacht van bepaalde categorieën mensen, vanwege een mede door discriminatie 
verstoord maatschappelijk evenwicht, een in beginsel noodzakelijke doch steeds een 
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tijdelijke zaak dient te zijn. Positieve actie werkt anders te zeer stigmatiserend en kan 
daardoor maatschappelijke onlustgevoelens opwekken. Ook komt het principe van 
rechtsgelijkheid in het geding. Voorwaarde is wel dat het verstoorde evenwicht zich verder 
autonoom kan herstellen. 

Toelichting: 
Verwijzing naar algemene commentaar. De heer Opstelten heeft voor dit deel de OVVVD 
aangemoedigd op 14 februari om zelf met een tekstvoorstel te komen. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging (heeft -mede- geleid tot tekstwijziging). 

Voorstel 31 
Afdeling Den Haag (briefnr. 824055) 
Betreft: Rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 4 - pagina 17, na de 2e alinea 

Tekst: 
Overwegende dat van de overheid verwacht mag worden dat zij het goede voorbeeld geeft, 
stelt voor aan de tweede alinea toe te voegen: 

"De overheid dient echter niet alleen een consequent handhavingsbeleid te voeren maar 
zich ook zelf te houden aan de wetten en regels die zij de burgers oplegt." 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging (heeft geleid tot tekstwijziging). 

Voorstel 32: 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 4 

Tekst: 
Blz.19. zin: Liberalen zijn overigens ....... verbinden mensen met elkaar en vormen een 
onmisbare buffer tussen individu en overheid. 

"buffer" vervangen door "schakel". 

Toelichting: 
Een "buffer" houdt contacten tegen. Dat kan hier niet de bedoeling zijn. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Met de term buffer wordt hier bedoeld dat allerlei maatschappelijke organisaties 
het individu beschermen tegen een opdringerige overheid. 

Voorstel 33: 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256). 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 5 
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Tekst: 
blz.21/22.zin: Ons land zal er alles aan moeten doen om te bereiken dat mondiaal voldoende 
aandacht wordt besteed aan de oplossing van deze problemen, internationaal overleg en 
internationale normstelling zijn onontbeerlijk. 

Toevoegen: "en middelen" na "normstelling". 

Toelichting: 
Hiervoor zullen ook middelen noodzakelijk zijn. In het vorige landelijke 
verkiezingsprogramma staat hierover: "Het grote belang van het wereldmilieu vereist dat wij 
meer middelen voor internationale milieuhulp opzij zetten". Ook staat er dat er meer 
milieuhulp naar Oost-Europa moet gaan. "Duizend km ten oosten van Nederland is onze 
milieugulden aanzienlijk beter in te zetten dan in eigen land". 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging (heeft geleid tot tekstwijziging). 

Voorstel 34 
Afdeling Den Haag (briefnr. 824055) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 5 - pagina 22 

Overwegende dat het niet nodig is de zorg voor het openbaar vervoer ten volle in handen 
van de overheid te leggen, 

dat in het licht van de Nederlandse verkeersproblemen de overheid wel degelijk de 
verantwoording draagt voor een goed stelsel van openbaar vervoer, 

acht het wenselijk dat de taak van de overheid met betrekking tot het openbaar vervoer in de 
tweede alinea duidelijker wordt omschreven. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Het nauwkeurig omschrijven van de overheidstaken inzake het openbaar vervoer 
vraagt te veel ruimte. Dit onderwerp kan beter worden behandeld in een vervolgproject of in 
het verkiezingsprogramma. 

Voorstel 35 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 6 

Tekst: 
blz.24. zin: De ondoelmatigheid in de gezondheidszorg dient bestreden te worden met een 
stelsel van gereguleerde concurrentie. 

De ondoelmatigheid in de gezondheidszorg dient bestreden te worden door de introductie 
van meer marktwerking. In volgende zin woordje "wel" toevoegen en de daaropvolgende zin 
woordje "daaraan". 
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Toelichting: 
"gereguleerde concurrentie" is een pleonasme. Aan concurrentie zijn altijd regels gebonden, 
in ieder geval mededingingsregels. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging (heeft mede geleid tot tekstwijziging). 

Voorstel 36 
Afdeling Leersum (briefnr. 824258) 
Betreft: Rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 6, pagina 24 

De zinnen: "Binnen de van staatswege gestelde regels......... . ..... tot een gunstige 
prijs/kwaliteit verhouding". 

Vervangen door: "Binnen de van staatswege gestelde regels wordt onvoldoende gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid tot concurrentie. Het tegengaan van verspilling en waarborgen 
van de keuzevrijheid kan worden versterkt door de patiënt aan te spreken op zijn eigen 
financiële verantwoordelijkheid. Dit zalleiden tot een gunstige prijs/kwaliteit-verhouding. 

Toelichting: 
Het huidige tekstvoorstel houdt onvoldoende rekening met een ongelimiteerde vraag van de 
zijde van de patiënten. Eigen bijdragen zijn onontbeerlijk ter regulering hiervan. Zwitserland, 
dat een eigen bijdrage kent van 10% bij alle medische handelingen, vertoont de geringste 
stijging van de kosten in de gezondheidszorg van de gehele wereld. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging (heeft mede geleid tot tekstwijziging). 

Voorstel 37 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 6 

Tekst: 
blz.25. zin: Liberalen gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen en nemen dus stelling 
tegen elke vorm van discriminatie. 

Toevoegen na "gelijkwaardigheid" "en kennen aan hen gelijke rechten toe". Rest van de zin 
schrappen. 

Toelichting: 
Opmerkelijk om in de paragraaf "emancipatie" in de eerste zin meteen te spreken over 
discriminatie. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging (heeft geleid tot tekstwijzging). 

Voorstel 38 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 6 

Aanvullende Beschrijvingsbrief 50e JA V 1997 I 23-04-97 pagina 1 02 



Tekst: 
blz.25 zin: De voornaamste barrière waarmee vrouwen in hun streven naar emancipatie nu 
en in de nabije toekomst vooral te kampen hebben, is een culturele. Vrouwonvriendelijke 
gewoonten en tradities zullen echter geleidelijk slijten naarmate steeds meer vrouwen op 
eigen kracht de maatschappelijke ladder beklimmen. 

Vervangen door: Een voorname barrière voor vrouwen in hun streven naar emancipatie is 
thans en in de nabije toekomst weliswaar een culturele, doch deze zal niet alleen opgeheven 
worden doordat vrouwen op eigen kracht de maatschappelijke ladder beklimmen. Om het 
potentieel van vrouwen en mannen optimaal te benutten, zijn onder andere maatregelen 
nodig, die zowel de combinatie van arbeid en zorg bevorderen als het besef vergroten dat 
deze verantwoordelijkheden gedeeld moeten worden en ongelijke machtsverhoudingen 
moeten worden inperkt. 

Toelichting: 
Komt over als een fatalistische instelling. Natuurlijk, als je maar lang genoeg wacht komt 
alles wel goed. Eerder in het commentaar is al aangegeven dat van de overheid een actieve 
rol wordt verwacht. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging (heeft mede geleid tot tekstwijziging). 

Voorstel 39 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 6 

Tekst: 
blz.26. zin: Hoewel de overheid, gezien het grondwettelijk recht op eigen organisaties, een 
eventuele verzuiling niet kan tegenhouden, dient zij op dit punt een ontmoedigingsbeleid te 
voeren. 

zin schrappen. 

Toelichting: 
Ontmoedigingsbeleid draagt in zich dat er actief ontmoedigd wordt. Dat is dus tegen de 
Grondwet. De overheid moet zich daar helemaal niet mee bemoeien. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel40 
Afdeling Den Haag (briefnr. 824055) 
Betreft: Rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 6 - pagina 26, Emancipatie, laatste 
alinea 

Tekst: 
Overwegende dat voor het verwerven van werk een behoorlijke en voltooide opleiding een 
eerste voorwaarde is, 
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acht het wenselijk dat dit met zoveel woorden wordt vermeld bij de voorwaarden om aan de 
slag te komen. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging (heeft mede geleid tot tekstwijziging). 

Voorstel 41 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256). 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 6 

Tekst: 
blz.26. zin: Van belang is de bevordering van inzicht in de wortels van die beschaving, in de 
Grieks-Romeinse, joods-christelijke en humanistische fundamenten van onze cultuur. 

Toevoegen na fundamenten: en de Verlichting. 

Toelichting: 
Ook de "Verlichting" is van grote invloed geweest op onze cultuur en het maatschappelijk 
leven, met name waar het gaat om de emancipatie van de derde stand. Voor liberalen van 
groot belang. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. De 'Verlichting' valt onder de 'humanistische fundamenten van onze cultuur'. 

Voorstel42 
Afdeling Den Haag (briefnr. 824055) 
Betreft: Rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 6 - pagina 26, De publieke moraal 

Overwegende dat de Nederlandse taal de drager is van onze cultuur en dat het in de huidige 
maatschappij niet alleen vaak schort aan kennis van onze geschiedenis maar ook aan 
respect en waardering voor onze taal, 

acht het wenselijk in dit hoofdstuk eveneens op te nemen dat de Nederlandse taal een 
onlosmakelijk onderdeel is van de Nederlandse cultuur en dat daarom van de overheid 
zowel als van de burger actieve inzet mag worden verwacht om het Nederlands in ere te 
houden. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Het belang van de Nederlandse taal als bindend element wordt al bovenaan 
pagina 26 benadrukt: "de taal is gansch het volk". 

Voorstel43 
Afdeling Waalre (briefnr. 824255) 
Betreft: Rapport "Vrij en verantwoordelijk" -hoofdstuk 7- pagina 27, regel 2 van boven 

Tekst: 
Voor een samenleving vormt het onderwijs de beste mogelijkheid haar belangrijkste 
waarden uit te dragen en over te dragen. Onderwijs is eveneens het middel bij uitstek om de 
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mens in staat te stellen zich ... te ontplooien en zelfstandig de richting van zijn leven te 
bepalen 

Lees: 
De overdracht van normen en waarden aan de volgende generatie vindt allereerst plaats bij 
de opvoeding door de ouders. Het onderwijs kan daarbij een waardevolle ondersteuning 
geven. Tevens verschaft het onderwijs aan de mens de middelen zich ... te ontplooien en de 
richting van zijn loopbaan te bepalen. 

Toelichting: 
Het onderwijs kan de opvoeding in het ouderlijk huis niet vervangen. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging (heeft geleid tot tekstwijziging). 

Voorstel44 
Afdeling Waalre (briefnr. 824255) 
Betreft: Rapport "Vrij en verantwoordelijk"- hoofdstuk 7- pagina 27, paragraaf "Leren leren". 

Tekst: 
De zinnen: "Het is een illusie te menen dat het basisonderwijs..... . ... Het accent bij het 
basisonderwijs moet dan ook liggen op het leren leren," 

Vervangen door: 
"Het is een illusie te menen dat het onderwijs, voorafgaande aan de beroepsuitoefening, 
jongeren voldoende vaardigheden voor de rest van hun productieve leven bij kan brengen. 
Het accent bij het funderend onderwijs (basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet 
onderwijs) dient te liggen op het aanleren van basisvaardigheden en achtergrondkennis die 
nodig zijn voor zowel verdere studie als het deelnemen aan de samenleving. In de tweede 
fase van het voortgezet onderwijs en in het tertiair onderwijs wordt in toenemende mate van 
belang het leren leren. 

Toelichting: 
Het basisonderwijs gaat zelden aan de beroepsuitoefening vooraf. Het algemene begrip 
"onderwijs" dekt beter de zeer uiteenlopende onderwijsroutes die aan de beroepsarbeid 
vooraf gaan. Het sterk accentueren van "Leren leren" getuigt onderwijssociologisch en 
onderwijskundig van een gedateerde opvatting. De benadrukking van "leren leren" gaat in 
het funderend onderwijs snel ten koste van voor het functioneren in de samenleving 
noodzakelijke basiskennis en -vaardigheden 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging (heeft geleid tot tekstwijziging). 

Voorstel45 
Afdeling Leersum (briefnr. 824258) 
Betreft: Rapport Vrij en Verantwoordelijk" - hoofdstuk 7 - pagina 28 - paragraaf "Van kwaliteit 
naar kwaliteit". 
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Tekst: 
De zin: "De selectie die nu in het voortgezet onderwijs plaatsvindt, is bij lange na niet 
afdoende. Indien studierichtingen structureel tot werkloosheid blijken te leiden, moet de 
overheid de instroom van studenten beperken door middel van een numerus clausus". 

Vervangen door: 
"De stroomlijning van de schoolloopbanen onder meer middels herziening van de tweede 
fase voortgezet onderwijs waarmee een versterking van de selecterende werking wordt 
beoogd, dient met kracht te worden bevorderd." 

Toelichting: 
Selectie moet bij voorkeur niet een eenmalig gebeuren aan het einde van het voortgezet 
onderwijs zijn. Die vorm van selectie is ontoereikend om de geschiktheid voor de 
vervolgopleiding te bepalen. Het sorteren van leerlingen naar bij hun capaciteiten passende 
leerwegen is een proces dat zich over meerdere jaren moet uitstrekken. 

-Numerus ciausus als instrument is alleen bruikbaar in een beperkt aantal zeer 
specialistische opleidingen met name in de (para) medische sector. De man-power-demand
benadering die aan het numerus ciaususinstrument ten grondslag ligt, gaat uit van een 
eenzijdige causale relatie tussen opleiding en beroepsuitoefening. De geweldige spreiding 
van opgeleiden over uiteenlopende functies wijst uit, dat een dergelijke relatie veelal niet 
bestaat. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging (heeft -mede- geleid tot tekstwijziging). 

Voorstel 46: 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 7 

Tekst: 
blz.28. zin: De noodzaak te investeren in de meest getalenteerden brengt met zich dat hoger 
onderwijsinstellingen aan de poort moeten kunnen selecteren op geschiktheidskenmerken 
van de student. 

Het is noodzaak te investeren in ieders talenten, waarbij de meest getalenteerden voldoende 
aandacht krijgen, hetgeen met zich meebrengt dat hoger onderwijsinstellingen aan de poort 
moeten kunnen selecteren op geschiktheidskenmerken van de student. 

Toelichting: 
Het is noodzaak om in ieders talenten te investeren. Dit laat onverlet investering in meest 
getalenteerden. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging (heeft -mede- geleid tot tekstwijziging). 

Voorstel47 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 7 
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Tekst: 
blz.28. Permanente educatie 

Toevoegen: Ook voor mensen die allangere tijd aan het arbeidsproces deelnemen zijn 
voorzieningen (bijvoorbeeld scholingsverlof) nodig die een permanente educatie bevorderen. 

Toelichting: 
In deze paragraaf ontbreekt de notie dat ook een behoefte bestaat bij mensen, die al langere 
tijd in het arbeidsproces zitten aan scholing. Dit gebeurt natuurlijk ook in bedrijven en 
instellingen, maar ook blijkt steeds meer behoefte te bestaan aan scholingsverlof, waarbij 
een werknemer voor een bepaalde periode zijn loopbaan kan onderbreken. Recent is de wet 
loopbaanonderbreking, die initiatieven bevat op dit punt ter advisering aan de Stichting van 
de Arbeid aangeboden. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Het pleidooi in de tekst voor een 'intensivering van de her-, om - en bijscholing' 
met het oog op de toenemende deelname van vrouwen en ouderen aan het arbeidsproces 
maakt de toevoeging in het voorstel overbodig. 

Voorstel 48: 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 8 

Tekst: 
blz. 31. zin: Versterking van het integratieproces kan plaatsvinden zonder dat een duidelijk 
einddoel wordt aangegeven. 

zin schrappen. 

Toelichting: 
Zin komt cryptisch over. Integratie kan nooit een doel op zich zijn, maar moet tot iets leiden, 
bijvoorbeeld dat we er met z'n allen beter op worden. Juist omdat het einddoel niet duidelijk 
is stokt het integratieproces. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Het werken met blauwdrukken ('een duidelijk einddoel') is onliberaal en geeft 
aanleiding tot verhitte discussies die de Europese samenwerking bemoeilijken. 

Voorstel49 
Afdeling Waalre (briefnr. 824255) 
Betreft: Rapport "Vrij en verantwoordelijk"- hoofdstuk 8- pagina 31, na regel 23 

Tekst: 
Dit betekent dat niet meer moet worden geïntegreerd dan noodzakelijk of voor de nationale 
bevolking aanvaardbaar is. 

Invoegen: 
Zo is het de vraag of de invoering van een gemeenschappelijke munt van onontkoombare 
noodzaak is. 
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T oe!ichting: 
Harmonisatie van het financieel-economische en fiscaal beleid is in de Europese Unie vrijwel 
afwezig, de gezagsstructuur rondom een Europese centrale bank is niet geregeld en 
belangrijke lidstaten nemen niet deel. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. De aanvaardbaarheid van de invoering van een gemeenschappelijke munt is een 
actuele kwestie die beter door de verkiezingsprogrammacommissie kan worden besproken. 

Voorstel 50 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 8 

Tekst: 
blz.31 zin: Daar waar de Unie wel verantwoordelijk is, moeten besluiten op een effectieve en 
democratische wijze genomen worden. 

Daar waar de verantwoordelijkheid bij de Unie gelegd wordt, moeten besluiten op een 
effectieve en democratische wijze genomen worden. 

Toelichting: 
Besluiten worden in Unie-verband meestal niet op effectieve en democratische wijze 
genomen. Dat bemoeilijkt nu juist de legitimatie van de besluiten. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel 51 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 8 

Tekst: 
blz.32. zin: Zowel het verhogen als (het dreigen met) het verlagen van hulp kan heilzaam 
werken. 

zin schrappen en vervangen door: Bij het vaststellen van de hoogte van hulp zal de situatie 
van de mensenrechten in een bepaald land een voornaam criterium dienen te zijn. 

Toelichting: 
Heilzaam voor wie ? Geheel komt paternalistisch/regentenachtig over. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Zie nota van wijziging. 

Voorstel 52 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256) 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 8 
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Tekst: 
blz 32. zin: Ontwikkelingssamenwerking dient dan ook bij te dragen tot een oriëntatie op de 
markt. 

Ontwikkelingssamenwerking dient bij te dragen aan een economische zelfstandigheid door 
een marktgericht beleid en good governance. 

Toelichting: 
"oriëntatie op de markt" klinkt wat magertjes en is ook niet voldoende voor economische 
ontwikkeling. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. Zie nota van wijziging (heeft geleid tot tekstwijziging). 

Voorstel53 
Afdeling Waalre (briefnr. 824255) 
Betreft: rapport Vrij en Verantwoordelijk - hoofdstuk 8 - pagina 33, regel 9 

De steun aan ontwikkelingslanden .... zou primair verleend dienen te worden door de 
overheid. 

Lees: 
Om een efficiënte en effectieve besteding van de ontwikkelingsgelden te waarborgen, 
verdient het aanbeveling de uit Nederlandse belasting verkregen gelden niet alleen via 
plaatselijke overheden te besteden, maar ook toe te kennen aan algemeen erkende 
partikuliere organisaties. 

Toelichting: 
Het is bekend dat aan de overheid van een ontwikkelingsland verstrekte gelden niet altijd ten 
goede komen aan diegenen die het het hardste nodig hebben. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. De overheid waarvan in de tekst gesproken wordt, is de Nederlandse overheid, 
niet de overheid in ontwikkelingslanden. 

Voorstel 54 
Organisatie Vrouwen in de VVD (briefnr. 824256). 
Betreft: rapport "Vrij en verantwoordelijk" - hoofdstuk 8 

Tekst: 
blz.33 zin: Omdat een brede aanwezigheid en profilering van ons land in de wereld van 
belang is, dienen wij met een aanzienlijk aantal ontwikkelingslanden hulprelaties te (blijven) 
onderhouden. 

zin schrappen en vervangen door: Bij het (blijven) onderhouden van hulprelaties met 
ontwikkelingslanden zal steeds de afweging gemaakt moeten worden tussen het belang van 
ontwikkelingssamenwerking als onderdeel van het buitenlandse beleid en de effectiviteit van 
de hulp. 
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Toelichting: 
Over versnippering gesproken ! Natuurlijk is ontwikkelingssamenwerking voor ons land van 
belang, maar liberalen hebben jarenlang zware kritiek gehad op de versnippering van 
ontwikkelingsgelden over te veellanden (symboolhulp). 

Zie ook Teldersgeschrift "De markt helpt mee". 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Het voorstel suggereert een onvermijdelijke tegenstelling tussen het belang van 
ontwikkelingssamenwerking als onderdeel van het buitenlands beleid en de effectiviteit van 
de hulp, terwijl van een dergelijke strijdigheid niet perse sprake is. 
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AGENDAPUNT 10: BEGROTING 1997 

Voorstel 
Ondercentrale HaarlemNelsen (briefnr. 824054) 
Betreft: agendapunt 4, begroting 1997 

Tekst: 

De Algemene vergadering bijeen: 

constaterende dat: 
meerdere malen door het algemeen secretariaat publicaties worden toegezonden waarvoor 
kosten in rekening worden gebracht zonder dat dit door de betrokken afdeling is besteld 

spreekt uit dat: 

geen sprake meer zal zijn van gedwongen afname van publikaties van het algemeen 
secretariaat tegen betaling zonder bestelling vooraf, tenzij het reglement van de partij dit 
vereist. 

Toelichting: 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Naar de mening van het hoofdbestuur is sommige informatie, zoals het jaarboek, 
het vademecum voor de bestuurders en vooral de kandidaatstellingsreglementen van 
zodanige importantie voor het goed functioneren van de partij, dat deze informatie standaard 
en ongevraagd moet worden toegezonden aan alle afdelingen en centrales. Binnen iedere 
entiteit moet in ieder geval de secretaris, maar tenminste ook een tweede persoon, 
bijvoorbeeld de voorzitter, over de toegang te beschikken tot deze informatie. Informatie als 
het vademecum voor de bestuurders en de kandidaatstellingsreglementen zijn gedurende 
meer jaren bruikbaar als bron van informatie. Een systeem van toezending slechts op 
bestelling zou per definitie deze structurele informatievoorziening frustreren; daarnaast moet 
ook worden gerealiseerd dat zulke informatiestromen bij beperkte afname niet te financieren 
zijn en derhalve niet meer door het hoofdbestuur kunnen worden verzorgd. 
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AGENDAPUNT 14: 
MODERNISERING VAN HET CONTRIBUTIESTELSEL 

Voorstel: 1 
Afdeling Sittard (briefnr. 823787) 
Betreft: contributiestelsel 

Tekst: 
De feitelijke verhoging van de contributie door afwenteling van de kosten voor 
acceptgiroformulieren op de leden kunnen wij niet ondersteunen. De JAV stelt de 
verplichtingen van de leden (=contributie) vast. Voorgesteld wordt het tarief van de 
contributie zodanig vast te stellen dat leden, die van de incassomethode gebruik wensen te 
maken, hiervan 'voordeel' hebben. 

De voorgestelde mogelijkheid tot contributiebetaling in termijnen ondersteunen wij 
volmondig. 

Toelichting: 
In het voorstel tot modernisering van het contributiestelsel moet gebruikmaking van de 
incassomethode als een 'kortingsregeling' overkomen. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Het hoofdbestuur onderschrijft dat leden die van de incassomethode gebruik willen 
maken, hiervoor moeten worden beloond met een korting. Dat houdt het voorstel nu ook in. 
Het hoofdbestuur heeft echter in de afgelopen jaren de (steeds toenemende) kosten voor 
inning van de contributie voor zijn rekening genomen zonder de contributie daarvoor te 
verhogen en zou door op de huidige tarieven een korting te verlenen het inflatoire effect van 
genoemde kosten negeren en daarmee de structurele inkomsten uithollen. Een alternatief is 
een flinke verhoging van de contributie en daarop een kortingsregeling toe te passen. Dit 
heeft het hoofdbestuur willen voorkomen. 

Voorstel: 2 
Afdeling Voorschoten (briefnr. 824008) 
Betreft: contributie 

Tekst: 
Afdeling Voorschoten stelt voor de contributie voor nieuwe leden in alle gevallen 67,00 
(65,00) te laten zijn en blijven zodat men makkelijker lid wordt en blijft (lage drempel)/ 

Toelichting: 
Wij ervaren steeds weer dat de hoogte van de contributie voor aspirant leden en leden een 
belangrijk item is. Er is een actie geweest waarin op 't aanmeldingskaartje gedrukt staat dat 
een nieuw lid over het eerste jaar de helft van de contributie verschuldigd is. Dat lijkt ons een 
goede suggestie om dat structureel zo te laten. 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. De 49e jaarlijkse algemene vergadering in april 1996 te Noordwijkerhout heeft deze 
halfgeldregeling juist afgeschaft. 
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Voorstel: 3 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: contributie 

Tekst: 
ad a. stelsel, GEREDUCEERDE TARIEVEN, Post-actieve leden 
schrappen: "en/of ww, wwv, rww, wao (80-1 00%), vut, pensioen" 

Toelichting: 
Waar wij er bij de overheid steeds op aandringen dat wet- en regelgeving uitvoerbaar, 
controleerbaar en niet-fraudegevoelig moet zijn, moet onze eigen regelgeving ook aan die 
criteria voldoen. Voorgesteld wordt alleen het leeftijdscriterium te hanteren. Terugvallen op 
70-80-% van het laatstverdiende loon kan bovendien aanzienlijk hoger zijn dan het inkomen 
van actieve WO-ers die een baan op het minimumloonniveau hebben. 

In gevallen waar financiële omstandigheden een lager contributie wenselijk achten, ook bij 
niet post-actieven, kan art. 26 lid 2 van het nieuwe Huishoudelijk Reglement uitkomst 
bieden. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Er zullen door het hoofdbestuur criteria worden ontwikkeld, waaraan de 
aanvragers zullen moeten voldoen om een beroep op artikel 26.2 gehonoreerd te zien. Het 
moge echter wel duidelijk zijn, dat in dat geval de betrokkene een contributie is verschuldigd 
die gelijk is aan die van de post-actieve leden. 

Voorstel: 4 
Ondercentrale HaarlemNelsen (briefnr. 824054) 
Betreft: contributie 

Tekst: 
Bij de afdracht van de contributie wordt in stap 1 aangegeven dat het verschuldigde 
contributiebedrag onder meer wordt verminderd met de toeslag voor de administratie- en 
verwerkingskosten. Voorgesteld wordt het begrip 'administratiekosten' alleen betrekking te 
laten hebben op die administratiekosten die een rechtstreekse relatie hebben met de inning 
van de contributie. 

Toelichting: 
De strekking van dit amendement is er in gelegen dat in feite geen onbedoelde 
'kostenvrijbrief' wordt gegeven om andere kosten als aftrekpost in rekening te brengen die 
geen relatie hebben met de contributie-inning en betreft derhalve de voortdurende bewaking 
van kostenefficiency. Wij vermoeden dat het hoofdbestuur dit als zodanig ook heeft bedoeld. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Het hoofdbestuur stelt voor bij de bepaling van de hoogte van de 
contributietarieven door de algemene vergadering, tevens de kosten voor de respectievelijke 
inningsmethoden aan te geven. Dit schept over en weer maximale duidelijkheid. 
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Voorstel: 5 
Afdeling Maasland (briefnr. 824153) 
Betreft: contributie 

Tekst: 
ad b. afdracht 

Toelichting: 

Advies hoofdbestuur: 

Bij instandhouding van ondercentrales dient het percentage van 9 
weer te worden gewijzigd in 8 en dient 3% van het 
basiscontributiebedrag voor de ondercentrales beschikbaar te komen. 

Overnemen. Dit is een logisch gevolg van een zodanig besluit. 

Voorstel : 6 
Afdeling Dalfsen (briefnr. 824164) 
Betreft: contributie 

Tekst: 
Reeds benoemde ereleden en leden van verdienste blijven uitgezonderd van het betalen 
van contributie. 

Toelichting: 
De ledenvergadering van de afdeling Dalfsen maakt LUID EN DUIDELIJK kenbaar, dat zij 
tegen het voorstel is, om leden van verdienste en ereleden in de toekomst contributie te 
laten betalen. 
De afdeling Dalfsen maakt zich vooral zorgen over de staten van Leden van Verdienste, 
omdat zij uit dankbaarheid er één heeft benoemd. Maar wat ons betreft geldt het 
onderstaande ook voor ereleden en ook voor nog-te-benoemen ereleden en leden van 
verdienste: 
- een lid van verdienste wordt door de afdeling benoemd 
- de financiële consequentie komt ten laste van de afdeling: deze wordt namelijk 

ingehouden op de afdracht van contributies. De afdeling weet dus, waar zij aan begint 
- een eenmaal gegeven privilege, behorend bij een eretitel, kan men niet op een willekeurig 

moment terugnemen 
- het financieel gewin zal minimaal of nihil zijn (er zijn nu 193 leden van verdienste), terwijl 

de verloren goodwill, naar wij hopen, maximaal zal zijn. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking afwijzen. Zie nota van wijziging de bij statuten, met betrekking tot voorstel D60. 

Voorstel: 7 
Afdeling Voorschoten (briefnr. 824008) 
Betreft: contributie 

Tekst: 
Blz. 9: het vierde punt betreffende ereleden en leden van verdienste schrappen. Opbrengst 
staat niet gelijk aan de goodwill van deze leden. 
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Toelichting: 
Wij vinden dat ereleden en leden van verdienste het hebben verdiend dat zij geen contributie 
behoeven te betalen. Van deze leden komt overigens vaak een donatie. Vandaar schrappen. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking afwijzen. Zie voorstel 6. 

Voorstel: 8 
Kamercentrale Leiden (briefnr. 823915) 
Betreft: contributie 

Tekst: 
De 50e Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WD, in vergadering bijeen op 23 en 24 mei 
1997 ten Venlo: 
kennis nemend van het onder agendapunt 14 van de beschrijvingsbrief door het 
hoofdbestuur gedane voorstel met betrekking tot de modernisering van het contributiestelsel; 

overwegende, dat het hierbij gaat om een meer technische modernisering; 
dat reeds in 1994 door de commissie Bestuurlijke Organisatie in zijn rapport "In alle 
duidelijkheid" onder andere is geconcludeerd, dat de WD op korte termijn nieuwe 
varianten van het partij-lidmaatschap moet onderzoeken; 

dat dergelijke nieuwe varianten ook een duidelijke relatie zullen/moeten hebben met het 
contributie-regime; dat het bedoelde onderzoek in een brede context mede als gevolg van 
de zich nog steeds voortzettende dalende tendens van het ledental steeds urgenter wordt; 

verzoekt het hoofdbestuur op korte termijn een commissie uit de partijleden te installeren, 
dat een onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden van nieuwe varianten van het partij
lidmaatschap, waarover uiterlijk in de volgende jaarlijkse algemene vergadering een besluit 
kan worden genomen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
motie spreekt voor zich 

Advies hoofdbestuur: 
Afwijzen. Naar aanleiding van 'in alle duidelijkheid' is in 1995 de mogelijkheid van varianten 
van het lidmaatschap onderzocht. Als gevolg van dat onderzoek werd aan de 49e JAV een 
voorstel voorgelegd om de halfgeld regeling voor nieuwe leden af te schaffen en het thans 
geagendeerde voorstel voor modernisering van het contributiestelsel is daar ook een gevolg 
van. Besloten is echter om andere varianten van lidmaatschap niet in te voeren omdat bleek 
dat de strikte voorwaarde dat het resultaat van nieuwe varianten van lidmaatschap 
tenminste budgetneutraal is voor de begroting, niet kon worden gerealiseerd. 
Momenteel is echter nog een onderzoek in voorbereiding naar de mogelijkheid voor 
sympathisanten van de WD. Het hoofdbestuur verwacht deze resultaten na de zomer van 
1997. Vooralsnog is het daarom niet zinvol een nieuwe commissie in te stellen en dit werk 
over te doen. 
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AGENDAPUNT 17 
VERKIEZING LEDEN VAN HET HOOFDBESTUUR 

benoeming van een secretaris van de organisatie (vacature c) 
Het hoofdbestuur stelt voor deze plaats kandidaat mevrouw drs. H.L. Pieters. Voor deze 
plaats zijn door de partij geen andere kandidaten gesteld, zodat de mevrouw Pieters door de 
voorzitter benoemd wordt verklaard. 

Een korte levensbeschrijving van mevrouw Pieters: 
Mevrouw Pieters is geboren in 1951 in Semarong. Zij heeft Nederlands en 
Communicatiewetenschappen gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds 
1987 is zij directrice/eigenares en projectmanager van STUDIO Communicatie, een 
communicatie-adviesbureau te Nijmegen. Daarnaast is zij ook aan verschillende 
hogescholen als docente taal en communicatie verbonden. Sinds 1984 is mevrouw Pieters 
lid van de WO en aangesloten bij de Organisatie Vrouwen in de WD. Van 1988 tot 1991 is 
zij lid geweest van de Landelijke Propaganda Commissie (LPC), verder was zij vanaf 1992 
redactielid van Vrijheid en Democratie. 
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50e JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 

23 EN 24 MEI1997 

NAAM: 

ADRES: 

WOONPLAATS: 

WO-AFDELING: 

VRAAG AAN: 

D WD EERSTE KAMERFRACTIE 
D WO TWEEDE KAMERFRACTIE 
D WD EUROPEES PARLEMENT 

I ONDERWERP: 

VRAAG: 

Dit formulier kunt u zenden naar het WO-algemeen secretariaat of inleveren voor het einde 
van de vergadering aan de balie op vrijdag 23 mei 1997 tijdens de JAV. 
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AANBEVOLEN AAN- EN AFRIJROUTE NAAR EN IN VENLO 
De Maaspoort Venlo B.V. 

Normaal 

Route I - TRUCKS 

A67 richting Duisburg 
Afrit: Venlo: (nr. 41 ); richting Venlo 
verder P-route richting Venlo-Centrum, richting parkeergarage Roermondsepoort; 
nabij garageingang rechtsaf richting Havenkade; rechtsaf Peperstraat 
Parkeren; Parkeerplaats aan de Maas tegenover de Puteanusstraat (terugrijden naar 
stationsrotonde richting Nijmegen). Voorbij rotonde 1 e weg links richting Maaskade. 

Route 11 - BUSSEN 

A67 richting Duisburg 
Afrit: Venlo: (nr. 41 ); richting Venlo 
verder P-route richting Venlo-Centrum, volg daarna: 
- Maaskade 
- nabij "knip" (afzetting op de Maaskade) gasten uit laten stappen -ongeveer 50 

meter vanaf achteringang theater - en daarna terugrijden naar parkeerplaats aan 
de Maas tegenover Puteaunusstraat. NB: De "truckroute" is eveneens geschikt. 
Doch ook voor bussen geldt alleen voor laden en lossen. 

Parkeren: Parkeerplaats aan de Maas tegenover de Puteaunusstraat. 
NB: Personenauto's kunnen ook deze route nemen en nabij de Maaspoort 
parkeren op de Kop van de Weerd. 

Op Marktdagen 

Op vrijdag- vanaf 18.00 uur- en op zaterdag- tot 17.00 uur- zijn de Havenkade en een 
deel van de Maaskade in verband met de zaterdagse markt geblokkeerd. Onderstaand een 
"vertrekroute" voor de vrijdagen en een "aankomstroute" voor de zaterdag in die periode. 

Route 111- Vertrek op vrijdagavond 
Vanaf achterzijde Maaspoort: 
wassenar 

Peperstraat - linksaf Kwietheuvel - linksaf Helschriksel - rechtsaf Lichtenberg -
linksaf Bolwaterstraat - rechtsaf Maaskade - rechtdoor Urbanusweg (voorbij Océ 
hoofdkantoor)- 1e weg rechtsaf Hakkestraat- stoplicht linksaf Nijmeegseweg naar 
A67. 

Route IV- Aankomst op zaterdagochtend 

Via de A67 richting Duisburg - afrit Venlo-Noord tot aan het einde afrit en dan 
rechtsaf- 1e weg rechts (stoplicht) Hakkestraat- einde weg links Urbanusweg-
rechtdoor Maaskade - 1 e weg links Bolwaterstraat - rechtsaf Lichtenberg - einde 
weg links Helschriksel - rechtsaf Kwietheuvel - achterzijde Maaspoort. 
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De Maaspoort Venlo-BV Aanrijroute 
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TWEEDE AANVULLENDE BESCHRIJVINGSBRIEF 
50STE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 
(98ste algemene vergadering) 

De openbare jaarlijkse algemene vergadering 
van de VVD wordt gehouden op vrijdag 23 en 
zaterdag 24 mei 1997 in De Maaspoort, Oude 
markt 30 te Venlo (077-3207222). 

In deze tweede aanvullende beschrijvingsbrief 
treft u een beknopt CV van de kandidaat voor het 
hoofdbestuur (plaats "Breukers") aan. 
De sluitingsdatum voor het indienen van medekandidaten was 
2 mei, door de partij zijn geen andere kandidaten gesteld. 

AGENDAPUNT 17 
VERKIEZING LEDEN VAN HET 
HOOFDBESTUUR 
benoeming van een secretaris van de organisatie (vacature d) 
Het hoofdbestuur stelt voor deze plaats kandidaat de heer ing. 
P.H. Tirion. Voor deze plaats zijn door de partij geen andere 
kandidaten gesteld, zodat de heer Tirion door de voorzitter 
benoemd wordt verklaard. 

Een korte levensbeschrijving van de heer Tirion: 
De heer Tirion is geboren in 1946. Hij heeft de HTS
Economische Bedrijfstechniek doorlopen. Hij is zijn loopbaan 
gestart in 1973 bij de Nederlandse Credietbank NV. Vanaf 
april1996 is de heer Tirion werkzaam bij Fortis Nederland, 
Support en Development. Bij Fortis is hij verantwoordelijk voor 
de invoering van de EURO binnen het bank- en 
verzekeringsbedrijf. Op maatschappelijk terrein is de heer 
Tirion actief als president van de Lions en vervult hij diverse 
bestuursfuncties bij een groep gezondheidszorginstellingen. 
Voor de VVD is hij penningmeester geweest bij de afdeling 
Doetinchem en bij de KC Gelderland, momenteel is hij 
voorzitter van de KC Gelderland (tot eind mei 1997). De heer 
Tirion heeft verder diverse lidmaatschappen vervuld van 
landelijke VVD commissies. 

Tweede aanvullende Beschrijvingsbrief 50e JAV 1997 I 07-05-97 



(Advertentie) 

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de WO op 23 en 24 mei in Venlo zal een belangrijke plaats 

worden ingeruimd voor de behandeling van het rapport Vrij en verantwoordelijk. Een fiberaal 

toekomstperspectief. Deze discussienota is vervaardigd door de commissie 'Liberalisme 21ste eeuw' die op 

2 mei vorig jaar werd geinstalleerd door partijvoorzitter Hoekzema. De commissie, onder leiding van de 

Utrechtse burgemeester Opstelten, kreeg als opdracht zich te buigen over de veranderende omstandigheden 

in de samenleving en liberale antwoorden te formuleren op de vragen die de maatschappelijke 

ontwikkelingen oproepen. Haar concept-rapport werd eind december gepresenteerd. 

Om de discussie over dit belangwekkende rapport te stimuleren geven elf gezaghebbende wetenschappers, 

bestuurders en politici hun visie in een 

themanummer van Liberaal Reveil over Vrij en verantwoordelijk 

Redactievoorzitter U. Rosenthal legt uit dat het rapport interessante uitspraken doet over de verhouding 

tussen vrijheid en verantwoordelijkheid en tussen rechten en plichten en tevens een heldere liberale visie 

formuleert op sociale verbanden en de democratische rechtsstaat. 

De waardering van Rosenthal voor Vrij en verantwoordelijk wordt niet door alle auteurs gedeeld. Thijs 

Wöltgens spreekt van een gebrek aan consistentie en samenhang, onzinnige formuleringen en een hoge 

berg clichés. De CDA'er Donner kritiseert de zelfgenoegzaamheid van de commissie-Opstelten die zou 

weigeren echte keuzen te maken en vlees noch vis zou bieden ten aanzien van de toekomst. JOVD

voorzitter Ciska Scheidel klaagt over vaagheid, oppervlakkigheid en ouderwetse formules. Voorts kraakt een 

zestal liberale deskundigen harde tot uiterst harde noten met betrekkîng tot sommige diagnoses en 

praktische aanbevelingen in het rapport. 

Het themanummer van Liberaal Reveil over het rapport van de commissie-Opstelten verschijnt op 25 april 

en kan worden aangevraagd bij de Teldersstichting, telefoon: (070)3631948. 



BIJLAGE 
bij agendapunt 6 
behandeling van het voorstel voor wijziging van de statuten en het 
huishoudelijk reglement 

SAMENSTELLING CEUR 

In zijn vergadering van 26 juni 1995 heeft het hoofdbestuur de COMMISSIE 
EVALUATIE EN UPDATE REGLEMENTEN (CEUR) ingesteld. 
De CEUR is als volgt samengesteld: 

voorzitter: 

leden: 
mevr. mr W.M.C. de Vrey-Vringer te Nieuwkoop 

ir A.J. Korff te Den Haag 
mevr. mr C.L. Liebregs te Voorburg 
mr. E. Mijnsberge te Den Haag 
J.W. Prins te Capelle a/d/ IJssel (scribent) 
prof mr J.R. Schaafsma te Wassenaar 
mevr. mr M.Th.M. Tangel te Rijswijk 
0. Tammens te Zwinderen 
ing. P.H. Tirion te Oasterbeek 

adviseur: 
mr D.W. Zwart (scribent) 

De commissie had als opdracht om het statuut en huishoudelijk reglement van de VVD 
te toetsen aan de praktijkervaringen en te komen met voorstellen voor verbetering. Bij 
het maken van deze voorstellen diende gestreefd te worden naar vereenvoudiging. 

Het tempo, waarin de "CEUR" heeft gewerkt is vrij hoog. Nadat de commissie in de 
periode juli- november 1995 de kandidaatstellingsreglementen had herzien, die in de 
49e Jaarlijkse Algemene Vergadering van 19 en 20 april1996 te Noordwijkerhout 
werden vastgesteld, maakte de commissie in januari 1996 een doorstart. Het thans 
voorliggende voorstel voor de 50e Jaarlijkse Algemene Vergadering te Venlo, is daarvan 
het resultaat. 
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Toelichting op de uitgangspunten bij de 

STATUTEN 
Algemeen 
Als uitvloeisel van onze toezegging in 1994, dat de nieuwe kandidaatstellingsprocedures zouden 
worden geëvalueerd, zijn in 1996 tijdens de algemene vergadering in Noordwijkerhout alle 
kandidaatstellingsreglementen herzien. 

Gelet op de relatie met het huishoudelijk reglement en de statuten hebben wij de commissie 
evaluatie en update reglementen (CEUR) gevraagd om ons eveneens te adviseren met 
betrekking tot een wijziging van genoemd huishoudelijk reglement en de statuten. Een bijkomend 
argument was, dat de huidige statuten al dateren van 27 mei 1988 en het huishoudelijk reglement 
van 10 december 1977. Uiteraard zijn er daarna wel enkele wijzigingen doorgevoerd, doch de 
respectabele leeftijd van beide stukken rechtvaardigen ons inziens toch wel een kritische 
beschouwing en wijziging ervan. 

Ook bij deze opdracht heeft de CEUR als basisprincipes genomen vereenvoudigingen betere 
leesbaarheid/hanteerbaarheid voor afdelingen, alsmede een doorwerking van het uitgangspunt: 
"het primaat van de afdelingen" en het streven om te komen "van lid tot deelnemer". 

De wijzigingen op hoofdlijnen 

1. de omschrijving van het begrip "leden" is gewijzigd. Was er voorheen sprake van ereleden, 
leden van verdienste, gewone leden en aspirant-leden, thans is er alleen sprake van gewone 
leden. Deze kunnen in bepaalde gevallen de titel erelid danwel lid van verdienste krijgen, 
terwijl de V.V.D. voorts personen tot haar werkzaamheden kan toelaten als aspirant-lid; voorts 
hebben wij in de statuten verankerd, dat alleen natuurlijke personen lid kunnen worden/ zijn 
van de V.V.D.; 

2. de aanvang van het lidmaatschap is ook duidelijk geregeld. Hierover bestond onder de werking 
van de vigerende statuten grote onduidelijkheid bij de afdelingen, hetgeen het meest tot 
uitdrukking kwam bij de bepaling van het stemrecht tijdens de verschillende vergaderingen. 
Enige eenduidigheid is derhalve gewenst. Thans wordt voorgesteld het lidmaatschap te laten 
aanvangen na een daartoe strekkend besluit van het hoofdbestuur. Dit besluit wordt eerst 
genomen na ontvangst van de voor de betreffende persoon geldende bijdrage; 

3. aan de oprichting en ontbinding van afdelingen zijn nieuwe getalscriteria verbonden. Waren 
deze getallen eerst respectievelijk 7 en 10 leden, thans worden deze gebracht op 10 en 25 
leden. Dit laat overigens onverlet ons streven om in verband met draagvlak te komen tot 
afdelingen met een omvang van tenminste 50 leden. In dat verband is dan ook artikel 13.10 in 
de statuten opgenomen. Hierdoor wordt het voor ons mogelijk om -uiteraard gemotiveerd en 
met de nodige rechtswaarborgen omkleed- te besluiten tot opheffing van een afdeling danwel 
tot samenvoeging ervan met (een) andere afdeling(en). 
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4. tijdens de algemene vergadering in 1988 te Veldhoven is in de partij uitvoerig gedebatteerd 
over het toen voorliggende voorstel van het hoofdbestuur om de ondercentrales op te heffen. 
Dit is toen niet gebeurd. Besloten is om de kamercentrales de bevoegdheid te geven om 
omvang en aantal van de ondercentrales met elkaar te bepalen. In die zin was dus al de lijn 
ingezet om de afdelingen meer invloed te geven op de manier van samenwerken in de partij. 
Gerelateerd aan de zich steeds verder gewijzigd hebbende praktijk, waarin diverse afdelingen 
steeds meer zoeken naar door hen zelf te bepalen samenwerking op onderdelen en uitvoering 
gevend aan het in 1996 vastgelegde primaat van de afdelingen stellen wij voor om het instituut 
ondercentrale binnen de partijstructuur om te vormen in een vrijwillig samenwerkingsverband 
tussen afdelingen op door hen te bepalen deelterreinen. In dit verband zijn wij ook bereid om 
een 2/3 deel van de bijdragen, die nu naar de ondercentrales gaan, af te dragen aan de 
afdelingen en 1/3 deel naar de kamercentrales. Hierdoor zijn de afdelingen en kamercentrales 
ook formeel in staat om zelf mate en omvang van de samenwerking te regelen en ook zelf te 
financieren; 

5. gelet op de grote hoeveelheid eigen afdelings- en centralereglementen en uitgaande van het 
feit, dat er slechts sprake is van één vereniging, stellen wij voor om alleen nog te werken met 
het huishoudelijk reglement. Hierin is alles geregeld wat noodzakelijkerwijs voor afdelingen en 
centrales geregeld moet worden. Dit houdt dus tevens in, dat alle modelreglementen komen te 
vervallen; 

6. in de samenstelling van het hoofdbestuur hebben wij ten aanzien van de adviserende leden 
een wijziging aangebracht. Als adviserende leden is niet meer opgenomen de 
vertegenwoordiger van de V.V.D.-Ieden in de Raad van Ministers, zo de V. V.D. deelneemt aan 
een regering. De reden, die daaraan ten grondslag ligt, is dat een bewindspersoon h geen 
verantwoordelijkheid heeft richting het bestuur van de partij. Door via een adviserend 
lidmaatschap te doen alsof die verantwoordelijkheid wel bestaat, kan de bewindspersoon zelfs 
wel eens meer of minder ernstig in verlegenheid worden gebracht. Enige coördinatie is 
overigens wel gewaarborgd door het zogeheten bewindsliedenoverleg, waarbij de 
partijvoorzitter ook aanwezig is; 

7. in de constructie, zoals wij die kennen, vertegenwoordigt het lid jonger dan 30 jaar geen 
organisatie binnen de V.V.D., zoals dat wel het geval is bij de vertegenwoordigers van de 
Stichting Organisatie Vrouwen in de V.V.D. en de Bestuurdersvereniging. Gelet op het feit, dat 
er steeds meer doelgroepen ontstaan, waar de partij aandacht aan dient te geven, zoals b.v. 
ouderen en allochtonen, komt het ons onjuist en ongewenst voor om deze doelgroepen via 
een vertegenwoordiger een adviserend lidmaatschap van ons bestuur te bieden. Het voorkomt 
ook de gedachte, dat men formeel invloed uitoefent op het beleid van het hoofdbestuur en dus 
de partij, omdat deze adviserende leden geen stemrecht hebben. Uiteraard is het altijd 
mogelijk om vertegenwoordigers van doelgroepen te kandideren als lid van het hoofdbestuur. 
Bij verkiezing heeft men dan ook stemrecht. Het hoofdbestuur heeft derhalve overwogen het 
adviserend lid jonger dan 30 jaar niet meer aan het hoofdbestuur toe te voegen, maar meent 
dat de bestaande stuctuur vooralsnog moet worden gehandhaafd, omdat de subsidieregeling 
van de overheid waarschijnlijk verandert per 1-1-1998; en de samenwerkingsovereenkomst 
WD-JOVD afloopt per 1-1-2000. Er onstaat dan een nieuwe situatie die ertoe zalleiden dat dit 
voorstel in de naaste toekomst, aan de hand van de dan bekende ontwikkelingen, opnieuw in 
overweging wordt genomen. 

8. de mogelijkheid, dat maximaal twee leden van de Kamerfracties zitting mogen hebben in het 
hoofdbestuur, hebben we met artikel 27 laten vervallen mede op grond van het van het feit dat 
het hoofdbestuur een belangrijke rol heeft bij de kandidaatstellingen, de fractievoorzitters al als 
adviseur aan het hoofdbestuur zijn toegevoegd en de schijn van belangenverstrengeling naar 
buiten moeilijk valt te vermijden. 
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STATUTEN 

Hoofdstuk 1 Algemeen 

Artikel1.: 
NAAM EN ZETEL 

1.1. De vereniging is genaamd: Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie. 

1.2. Zij kan worden aangeduid als: V.V.D. en alsmede als WD 

1.3. Zij heeft haar zetel te Den Haag. 

Artikel 2. 
BEGRIPSBEPALINGEN. 

In deze statuten en in de krachtens deze statuten vast te stellen 
reglementen wordt verstaan onder 

a. algemene vergadering: 
de vergadering van afgevaardigden van afdelingen van de WO als 
geregeld in de artikelen 19 tot en met 22; 

b. jaarlijkse algemene vergadering: 
de algemene vergadering, die ingevolge artikel 21 elk jaar vóór één 
juni wordt gehouden; 

c. hoofdbestuur: 
de door de algemene vergadering benoemde bestuursleden van de 

WO; 

d. centrales: 
de kamercentrales, provinciecentrales en districtscentrales, als 
omschreven in artikel 5; 

e. centralevergadering: 
1. indien tot de centrale meer dan één afdeling behoort: de 
vergadering van de afgevaardigden van de afdelingen, die tot die 
betreffende centrale behoren; 

2. indien de centrale uit één afdeling bestaat: de 
ledenvergadering van die afdeling; 

f. afdeling: 
een overeenkomstig artikel 17 opgerichte plaatselijke organisatie 
vandeWD; 

g. ledenvergadering van een afdeling: 
de vergadering van de leden, die tot die afdeling behoren; 

h. fractie: 
de als zodanig gezamenlijk in een vertegenwoordigend lichaam 
(Gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer, Eerste Kamer 
en Europees parlement) optredende leden van de WD; 

i. commissie van beroep: 
de in artikel 30 omschreven commissie. 

1 
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j. WD-Bestuurdersvereniging: 
de vereniging van de WO ter bevordering van de kennis van het 
bestuur van provincies, gemeenten, deelgemeenten en wijken, 
samenwerkingsverbanden en waterschappen. 

k. Stichting Organisatie Vrouwen in de WO 
de organisatie van bij de stichting aangesloten vrouwelijke leden ter 
bevordering van de politieke bewustwording van vrouwen en het 
vergroten van de participatie van liberale vrouwen in bestuurlijke, 
politieke en maatschappelijke functies. 

I. gewone meerderheid: 
bij een even uitgebracht aantal stemmen, de helft+ 1 hiervan, 
waarbij blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen geacht worden 
niet te zijn uitgebracht; bij een oneven aantal uitgebrachte 
stemmen, het eerste hele getal boven de helft hiervan, waarbij 
eveneens het aantal blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen 
geacht worden niet te zijn uitgebracht. 

m. gekwalificeerde meerderheid: 
tweederden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarbij 
blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen geacht worden niet te 
zijn uitgebracht; bij een oneven aantal uitgebrachte stemmen, het 
eerste hele getal boven de helft hiervan, waarbij eveneens het 
aantal blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen geacht worden 
niet te zijn uitgebracht. 

Artikel 3. 
DUUR. 

De WO is opgericht op vierentwintig januari 
negentienhonderdachtenveertig en op negen december 

negentienhonderdzevenenzeventig is de duur van de vereniging 
verlengd voor onbepaalde tijd. 

Artikel4. 
INRICHTING VAN DE VERENIGING 

4.1. Er is één vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

4.2. Het hoofdbestuur kan met machtiging van de algemene 
vergadering zijn werkzaamheden (doen) uitvoeren in centrales en 
afdelingen. 

4.3. De centrales en afdelingen zijn ingericht, zoals bij 
huishoudelijk reglement is bepaald. 

4.4. In de centralevergadering en in de algemene vergadering 
wordt slechts gestemd door afgevaardigden. 

Artikel 5. 
ORGANEN VAN DE VERENIGING 

De WO kent de navolgende organen: 

a. Afdeling 
een orgaan als bedoeld in artikel 17; 

b. Hoofdbestuur 
het bestuur van de WO; 

c. Kamercentrale 
de bundeling van afdelingen binnen kieskringen, waarin het Rijk 
ingevolge de Kieswet is verdeeld; 
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d. Provinciecentrale 
een overkoepelend orgaan, gevormd uit alle kamercentrales, die in 
één provincie voorkomen, dan wel, indien in de provincie slechts 
één kamercentrale voorkomt, die kamercentrale; 

e. Provinciale Kieskring 
alle afdelingen binnen de kieskringen, waarin elke provincie op 
basis van de Kieswet is verdeeld; 

f. Districtscentrale 
alle afdelingen binnen een gebied van een openbaar bestuurlijk 
lichaam, dat (delen van) meer dan één kamercentrale omvat; 

g. Partijraad 
een landelijk orgaan, dat in politiek opzicht een adviserende en 
stimulerende taak heeft; 

h. Commissie van beroep: 
een beroepsinstantie samengesteld uit door de algemene 
vergadering benoemde leden. 

i. Partijcommissies: 
commissies die het hoofdbestuur alsmede de fracties van de Eerste 
en de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de WO-leden van de 
fractie der Liberalen-Democraten in het Europese Parlement 
adviseren over vraagstukken, die tot hun werkterrein behoren. 

j. Landelijke commissies: 
commissies, die het hoofdbestuur stelselmatig adviseren over 
vraagstukken, die behoren tot het werkterrein van het hoofdbestuur; 

k. Ad hoc commissies: 
commissies, die het hoofdbestuur stelselmatig adviseren over 
vraagstukken, die behoren tot het werkterrein van het hoofdbestuur. 

ArtikelS. 
DOEL EN MIDDELEN. 

6.1. De WO stelt zich ten doel de toepassing te bevorderen van 
de liberale beginselen. 

6.2. Deze beginselen worden nader omschreven in een door de 
algemene vergadering vast te stellen beginselverklaring. 

6.3. De WO streeft dit doel na door alle wettige middelen die 
aan het doel bevorderlijk zijn, in het bijzonder door: 

a. het verder ontwikkelen, verdiepen en verbreiden van de liberale 
beginselen en het vergroten van hun invloed op onder andere de 
nationale en internationale politiek; 

b. het bevorderen van de verkiezing van leden van de WO in de 
vertegenwoordigende lichamen. 

Artikel7. 
VERTEGENWOORDIGING. 

De WD wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het 
hoofdbestuur. Bovendien komt die bevoegdheid gezamenlijk toe 
aan twee leden van het hoofdbestuur waaronder tenminste één in 
functie gekozen lid. 
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ArtikelS. 
GELDELIJK BEHEER. 

8.1. De inkomsten van de WO bestaan uit: 

a. De jaarlijkse contributie van de leden; 

b. Verkiezingsbijdragen; 

c. Giften en legaten; 

d. Subsidies van overheidswege; 

e. Erfstellingen, te aanvaarden onder voorbehoud van 
boedelbeschrijving; 

f. Rente van belegde gelden; 

g. Vergoedingen en opbrengsten voor en van publikaties; 

h. Alle andere baten. 

8.2. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 

8.3. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer, met 
uitzondering van de gelden waarover de penningmeesters van 
afdelingen en centrales een eigen beheer voeren. 

Hoofdstuk 2 Leden 

Artikel 9. 
LEDEN. 

9.1. De WO kent gewone leden; slechts natuurlijke personen 
kunnen lid zijn. 

9.2. In bijzondere gevallen kan aan een gewoon lid de titel erelid 
danwel lid van verdienste worden verleend. 

9.3. Tevens kan de WO personen tot haar werkzaamheden 
toelaten als aspirant-lid. 

Artikel10 
ERELEDEN. 

1 0.1. Erelid is degene, aan wie wegens zijn bijzondere 
verdiensten voor de WO deze titel door de algemene vergadering 
is verleend. 

1 0.2. De algemene vergadering kan aan een erelid tevens de titel 
van erevoorzitter verlenen. 

Artikel11 
LEDEN VAN VERDIENSTE. 

11.1. Lid van verdienste is degene, aan wie wegens zijn 
bijzondere verdiensten voor de WO in een afdeling of centrale, 
deze titel is verleend door de ledenvergadering van een afdeling 
danwel de centralevergadering van een centrale. 

11.2. De ledenvergadering van een afdeling danwel de 
centralevergadering van een centrale kan aan een lid van 
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verdienste tevens de titel van erevoorzitter van die afdeling danwel 
centrale verlenen. 

Artikel12. 
GEWONE LEDEN. 

Als gewoon lid van de WD kan worden toegelaten degene die de 
leeftijd van 18 jaren heeft bereikt of in het kalenderjaar van toelating 
bereikt en die niet tengevolge van een in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis het passief kiesrecht heeft verloren en die de 
liberale beginselen is toegedaan. 

Artikel13 
ASPIRANT -LEDEN. 

13.1 Als aspirant-lid kunnen tot de WD worden toegelaten zij die 
nog niet de bij de wet vastgestelde leeftijd voor het actief kiesrecht 
hebben bereikt of in het jaar van toelating bereiken en die overigens 
voldoen aan de in artikel 12 gestelde vereisten. 

13.2. Een aspirant-lid heeft geen stemrecht en kan niet worden 
benoemd in een bestuursfunctie; overigens heeft hij 
overeenkomstige rechten en verplichtingen als een gewoon lid. 

Artikel14 
AANVANG VAN HET LIDMAATSCHAP. 

14.1. Op schriftelijk verzoek beslist het hoofdbestuur over 
toelating tot het lidmaatschap van een persoon. Dit besluit wordt 
niet eerder genomen dan nadat de verschuldigde contributie is 
ontvangen door het hoofdbestuur. Het lidmaatschap wordt 
tenminste voor het gehele lopende kalenderjaar aangegaan. 

14.2. Een lid behoort tot de afdeling, in de gemeente waaronder 
zijn woonplaats ressorteert, behoudens het in artikel 14.3 bepaalde. 
Elke gemeente behoort tot een afdeling. 

14.3. Op diens verzoek kan een lid behoren tot een andere 
afdeling dan die in de gemeente waaronder zijn woonplaats 
ressorteert, danwel niet tot een afdeling behoren. Op zodanig 
verzoek beslist het hoofdbestuur, dat aan de inwilliging 
voorwaarden kan verbinden. 

14.4. Tegen een afwijzend besluit terzake staat voor de 
betrokkene beroep open bij de commissie van beroep. 

Artikel15 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. 

15.1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. de dood van het lid; 

b. schriftelijke opzegging door het lid; 

c. schriftelijke opzegging door het hoofdbestuur; 

d. ontzetting door het hoofdbestuur. 

15.2. Opzegging door het lid kan alleen plaatsvinden tegen het 
einde van het kalenderjaar, tenzij het lid verklaart de opzegging op 
kortere termijn te willen doen ingaan. De schriftelijke opzegging 
dient derhalve vóór 1 januari door het hoofdbestuur te zijn 
ontvangen. In geval van opzegging door een lid blijft de contributie 
voor het lopende jaar verschuldigd, er vindt in geen van deze 
gevallen verrekening van de betaalde contributie plaats. 
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15.3. Opzegging door het hoofdbestuur heeft plaats met 
onmiddellijke ingang behoudens schorsende werking door beroep 
(het bepaalde in 15.5): 

a. wegens nalatigheid de jaarlijkse contributie te voldoen; 

b. na het in kracht van gewijsde gaan van een vonnis, dat ten 
gevolge heeft, dat het actief en/of passief kiesrecht van het 
betrokken lid verloren gaat; 

c. wanneer een lid op andere wijze heeft opgehouden aan de in 
artikel 12 gestelde vereisten te voldoen; 

d. wanneer van de WO redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. 

15.4. Tot ontzetting is het hoofdbestuur bevoegd al dan niet op 
een gemotiveerd schriftelijk voorstel van de ledenvergadering van 
de afdeling, waartoe het lid behoort. Ontzetting kan alleen worden 
uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de Statuten, de 
door de algemene vergadering vastgestelde reglementen of 
besluiten of wanneer hij de WO op onredelijke wijze benadeelt. 

15.5. Tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 15.3 en 15.4 
staat voor het betreffende lid beroep open op de commissie van 
beroep. Tijdens de beroepstermijn en hangende het beroep is het 
lid geschorst. 

Artikel16 
RECHTEN VAN LEDEN 

16.1. De gewone leden en aspirant-leden hebben toegang tot de 
ledenvergaderingen van de afdeling waartoe zij behoren, tot de 
centralevergaderingen, waartoe hun afdeling behoort en tot de 
algemene vergaderingen. Zij zijn bevoegd daarin het woord te 
voeren. 

16.2. De gewone leden hebben stemrecht in de ledenvergadering 
van de afdeling waartoe zij behoren. Dit stemrecht is persoonlijk en 
niet overdraagbaar. 

16.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 31 kan in door de 
algemene vergadering vast te stellen reglementen op de 
kandidaatstelling voor leden van de vertegenwoordigende lichamen 
worden bepaald, dat in vergaderingen waarin een kandidatenlijst 
wordt vastgesteld in specifiek te omschrijven situaties aan 
eveneens aan te duiden leden geen stemrecht toekomt. 

16.4. Voorzover de uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten 
en verplichtingen van de leden niet worden geregeld in de statuten, 
worden zij geregeld in het huishoudelijk reglement en in andere 
door de algemene vergadering vast te stellen reglementen van de 
WD. 
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Hoofdstuk 3 Organisatie 

Artikel17. 
AFDELINGEN. 

17 .1. Het hoofdbestuur bepaalt in overeenstemming met artikel 
14, tot welke afdeling een gemeente behoort. 

17.2 In elke gemeente, waarin ten minste 10 leden van de WD 
hun woonplaats hebben, kan door de leden één afdeling worden 
opgericht. 

17.3 Voorzover er in een gemeente geen afdeling is gevormd, 
kunnen de daarin hun woonplaats hebbende leden van de WD tot 
een andere afdeling behoren. 

17.4 De vorming geschiedt door een besluit van een vergadering, 
waarvoor alle in de desbetreffende gemeente wonende leden van 
de WD worden uitgenodigd. 

17.5. Het besluit tot vorming behoeft de goedkeuring van het 
hoofdbestuur en treedt eerst in werking nadat deze goedkeuring is 
verleend. Alvorens de goedkeuring te verlenen, hoort het 
hoofdbestuur het bestuur van de kamercentrale tot welker gebied 
de desbetreffende gemeente behoort. 

17.6. Een afdeling, die op één januari van enig jaar minder dan 25 
leden telt, kan door het hoofdbestuur, het bestuur van de 
kamercentrale waartoe de afdeling behoort gehoord, worden 
ontbonden. 

17.7. Tegen een besluit tot ontbinding als bedoeld in artikel17.6. 
staat voor de leden behorende tot de betrokken afdeling beroep 
open bij de commissie van beroep. 

17.8. Een afdeling waarvan het gebied één gemeente omvat, kan 
overeenkomstig bij Huishoudelijk reglement vast te stellen regels in 
één of meer gedeelten van die gemeente onderafdelingen instellen. 

17.9. Het hoofdbestuur kan, gehoord de betreffende 
kamercentrale en afdeling, besluiten tot toestemming in danwel 
intrekking van de mogelijkheid, dat een afdeling meer dan één 
gemeente omvat. 

17.10 Indien binnen een afdeling (bestuurlijk) een onwerkbare 
situatie is ontstaan, die nadelig is voor de WD, heeft het 
hoofdbestuur de mogelijkheid om deze afdeling op te heffen danwel 
samen te voegen met een andere afdeling. Het bepaalde in artikel 
17.7 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel18. 
ORGANISATIE EN WERKZAAMHEDEN 

VAN AFDELINGEN EN CENTRALES 
18.1. De organisatie van afdelingen en centrales wordt geregeld 
in het huishoudelijk reglement. 

18.2. De werkzaamheden van afdelingen en centrales worden, 
voorzover niet in deze statuten omschreven, geregeld in het 
huishoudelijk reglement en in andere door de algemene 
vergadering vast te stellen reglementen. 



STATUTEN, VERSIE 21-02-97 8 

Hoofdstuk 4 De algemene vergadering 

Artikel19 
ALGEMENE VERGADERING. 

19.1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de 
WD. 

19.2. Haar komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of 
deze statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

19.3. De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldige 
besluiten nemen inzake onderwerpen, die in de beschrijvingsbrief 
voor de betrokken vergadering zijn vermeld. 

Artikel20. 
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING. 

20.1 Het hoofdbestuur roept de leden bijeen voor de jaarlijkse 
algemene vergadering, te houden voor één juni, op de wijze zoals 
in het huishoudelijk reglement is geregeld. 

20.2. In deze vergadering brengt het hoofdbestuur in ieder geval 
zijn jaarverslag uit, legt rekening en verantwoording af over zijn in 
het afgelopen boekjaar gevoerd beleid, worden de periodiek 
openvallende plaatsen in het hoofdbestuur vervuld en wordt de 
jaarlijkse contributie (eventueel) vastgesteld. 

20.3. Bij de behandeling van de rekening en verantwoording wordt 
de algemene vergadering voorgelicht door een financiële 
commissie bestaande uit drie leden, die daartoe met hun 
plaatsvervangers voor de duur van één jaar door de jaarlijkse 

algemene vergadering worden gekozen. 

20.4 De goedkeuring van de rekening en verantwoording door de 
algemene vergadering ontheft het hoofdbestuur van zijn 
aansprakelijkheid voor het in het verstreken jaar gevoerde beleid, 
voor zover daarvan uit die rekening en verantwoording blijkt. 

Artikel21 
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. 

21.1. Het hoofdbestuur roept voorts de algemene vergadering 
bijeen zo dikwijls het dit wenselijk vindt of wanneer het daartoe 
volgens de wet of de statuten verplicht is. 

21.2. De bijeenroeping geschiedt op een termijn van ten minste 
twee weken door toezending aan het bestuur van alle afdelingen 
van een brief die tijd en plaats van de vergadering en de te 
behandelen onderwerpen vermeldt. 

21.3. Het hoofdbestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een 
algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier 
weken, indien ten minste tien afdelingen, die samen bevoegd zijn 
tot het uitbrengen van ten minste ééntiende gedeelte van de 
stemmen in de algemene vergadering, daartoe schriftelijk 
verzoeken. 

21.4. Indien aan het in artikel 21.3. vermelde verzoek niet binnen 
twee weken is voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het hoofdbestuur de 
algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste 
één in het gehele land verspreid veel gelezen dagblad. 
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21.5. De leiding van de algemene vergadering is in handen van 
de voorzitter van het hoofdbestuur. 

21.6 Als de algemene vergadering is bijeengeroepen op de in 
artikel 21.4. omschreven wijze kan zij zelf in haar leiding voorzien. 

Artikel22 
STEMRECHT IN DE ALGEMENE VERGADERING. 

22.1. Het stemrecht in de algemene vergadering wordt uitsluitend 
uitgeoefend door afgevaardigden van de afdelingen. 

22.2 Deze afgevaardigden worden benoemd door de 
ledenvergadering van die afdeling. Tot hen behoren in ieder geval 
de bestuursleden en voorts degenen die door de afdeling zijn 
benoemd. Hiervan wordt tijdig schriftelijk opgave gedaan aan het 
hoofdbestuur. 

22.3. ledere afgevaardigde stemt in de algemene vergadering 
zonder last, naar vrije overtuiging. 

22.4 Behoudens het in artikel 22.5 bepaalde wordt voor iedere 
vijftig leden van een afdeling per één januari onderscheidenlijk één 
juli (de meest recente datum) van het lopende jaar één stem 
uitgebracht; daarbij wordt het aantal leden van elke afdeling naar 
boven afgerond tot vijftig of een veelvoud daarvan. 

22.5. Voor afdelingen, die na één januari onderscheidenlijk één 
juli zijn opgericht of waarvan de grenzen na die data gewijzigd zijn, 
wordt het aantal stemmen op de in artikel 22.4 bepaalde wijze 
vastgesteld op grondslag van het aantal leden, dat één week voor 
de dag der vergadering tot die afdeling behoort. 

Artikel23. 
VOORSTELLEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING. 

23.1. Het hoofdbestuur heeft de bevoegdheid voorstellen aan de 
algemene vergadering te doen. 

23.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 21.3 hebben de 
ledenvergaderingen van afdelingen en de centralevergaderingen 
van kamercentrales de bevoegdheid vóór een door het 
hoofdbestuur te bepalen en tijdig bekend te maken datum 
voorstellen bij het hoofdbestuur in te dienen, die in de 
eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering dienen te worden 
behandeld. Bij het huishoudelijk reglement kan worden bepaald, dat 
aan daarbij in te stellen commissies en groepen een soortgelijke 
bevoegdheid wordt toegekend. 

23.3. Het hoofdbestuur, de ledenvergaderingen van afdelingen, 
de centralevergaderingen van kamercentrales, alsmede de bij 
huishoudelijk reglement aangewezen commissies en groepen 
hebben de bevoegdheid schriftelijk gemotiveerde amendementen in 
te dienen op de voorstellen, die in de algemene vergadering aan de 
orde komen. Bij huishoudelijk reglement kunnen regelingen worden 
gesteld omtrent de wijze van indiening en behandeling van 
dergelijke amendementen. 

23.4. Het hoofdbestuur is bevoegd zijn voorstellen te wijzigen; met 
toestemming van de algemene vergadering komt eenzelfde 
bevoegdheid toe aan indieners van voorstellen en amendementen. 
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Artikel24 
REGLEMENTEN. 

24.1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement 
en overige reglementen vast; deze mogen niet in strijd zijn met de 
statuten en met het beginselprogramma. 

24.2. Bij huishoudelijk reglement en overige reglementen kunnen 
andere dan in de statuten genoemde organen worden ingesteld en 
tevens de samenstelling en bevoegdheden daarvan worden 
geregeld. 

Hoofdstuk 5: Hoofdbestuur 

Artikel 25. 
HOOFDBESTUUR. 

25.1. De WO wordt bestuurd door een hoofdbestuur. 

25.2. Het hoofdbestuur bestaat uit ten minste 11 en ten hoogste 
13 leden, dit aantal leden van het hoofdbestuur wordt door de 
algemene vergadering bepaald. 

25.3. Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende in functie 
benoemde leden: 

a. de voorzitter; 

b. de vice-voorzitter; 

c. de algemeen secretaris; 

d. de penningmeester; 

alsmede de niet in functie benoemde: 

e. overige leden. 

25.4. De vergaderingen van het hoofdbestuur worden met 
adviserende stem bijgewoond door: 

a. de voorzitter van elke Kamerfractie en de vertegenwoordiger van 
de WO-leden in het Europees parlement of hun vervanger; 
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b. de voorzitter van de Stichting Organisatie Vrouwen in de WO en 
de voorzitter van de WD-Bestuurdersvereniging of hun vervanger. 

c. een -na overleg met het hoofdbestuur van de jongerenorganisatie 
Vrijheid en Democratie- aangewezen lid van de WO beneden de 
30 jaar. 

25.5. De leden van het hoofdbestuur worden uit de gewone leden 
gekozen door de algemene vergadering. 

25.6. De taken van de (overige) leden van het hoofdbestuur 
worden, voorzover niet voortvloeiend uit de statuten of reglementen 
van de WO, elk jaar door het hoofdbestuur vastgesteld en kenbaar 
gemaakt aan de leden. 

25.7. Zowel het hoofdbestuur als de ledenvergadering van elke 
afdeling zijn bevoegd voor elke te voorziene plaats in het 
hoofdbestuur een kandidaat te stellen. 

25.8. Bij de te bepalen termijnen met betrekking tot de 
kandidaatstelling van leden van het hoofdbestuur bij het vervullen 
van vacatures, zowel bij periodiek als bij tussentijds openvallende 
plaatsen, dient ten minste het volgende in acht te worden genomen: 

a. tussen het moment van de kennisgeving, dat een plaats in het 
hoofdbestuur vervuld dient te worden wegens tussentijds of 
periodiek aftreden en het begin van de termijn waarbinnen 
kandidaten kunnen worden gesteld, dient één week te verlopen; 

b. de termijn waarbinnen kandidaten kunnen worden gesteld dient 
ten minste drie maanden te bedragen; 

c. tussen de verzending van de beschrijvingsbrief waarin de 
kandidaten zijn vermeld en de algemene vergadering waarin de 
stemming plaatsvindt dienen ten minste twee weken te verlopen. 

25.9. Indien één of meerdere leden van het hoofdbestuur tijdelijk 
niet in staat zijn hun functie te vervullen of indien tussentijds een 
plaats openvalt in het hoofdbestuur, blijven de overige leden 
bevoegd en kunnen uit hun midden één of meerdere leden 
aanwijzen de functie te vervullen totdat het betrokken lid zijn functie 
weer kan vervullen danwel totdat de jaarlijkse algemene 
vergadering in de opengevallen plaats voorziet. 

25.1 0. Het hoofdbestuur wordt bijeengeroepen zo dikwijls de 
voorzitter of een drietal leden van het hoofdbestuur dit wenselijk 
oordeelt, maar ten minste tienmaal per jaar. 

Artikel26. 
ZITTINGSDUUR LEDEN HOOFDBESTUUR. 

26.1. De leden van het hoofdbestuur worden gekozen voor de tijd 
van drie jaar en zijn éénmaal herkiesbaar. Elk jaar treedt éénderde 
of nagenoeg éénderde af aan de hand van een op te maken rooster 
van aftreden. 

26.2. Een lid van het hoofdbestuur, dat is gekozen ter vervulling 
van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af in de jaarlijkse 
algemene vergadering waarin die plaats volgens het rooster van 
aftreden ingevuld had moeten worden en is tweemaal herkiesbaar. 

26.3. Leden van het hoofdbestuur zijn na een onafgebroken 
zittingsduur van ten minste zes jaar, (met inachtneming van 
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hetgeen in artikel 26.2 is gesteld) gedurende één jaar niet 
herkiesbaar. 

26.4. Voor de toepassing van dit artikel wordt: 

a. een onderbreking van het lidmaatschap van het hoofdbestuur 
gedurende minder dan één jaar buiten beschouwing gelaten; 

b. de tijdsduur die verstrijkt tussen twee opeenvolgende jaarlijkse 
algemene vergaderingen met een jaar gelijkgesteld. 

26.5 De algemene vergadering heeft het recht leden van het 
hoofdbestuur te schorsen dan wel te ontslaan. 

26.6 De conform artikel 25.4 onder c aangewezen 
vertegenwoordiger wordt aangewezen voor de tijd van 3 jaar en kan 
éénmaal opnieuw worden aangewezen, tenzij hij inmiddels de 
leeftijd van 30 jaar heeft bereikt. 

Artikel27. 
ONVERENIGBAARHEID VAN FUNCTIES. 

Onverenigbaar met elkaar is het lidmaatschap van het hoofdbestuur 
met het lidmaatschap van: 
a. de Tweede Kamer; 
b. de Eerste Kamer; 
c. het Europees Parlement; 
d. de commissie van beroep. 

Artikel28. 
TAKEN HOOFDBESTUUR. 

28.1. Het hoofdbestuur is belast met de algemene leiding van de 
WO en met de uitvoering van de besluiten van de algemene 
vergadering. 

28.2. Het hoofdbestuur pleegt periodiek overleg met de 
voorzitters van de besturen van de kamercentrales of met hun 
plaatsvervangers. 

28.3. In het onder artikel 28.2. bedoelde overleg dienen ten 
minste aan de orde te worden gesteld: de begroting, de 
jaarplannen, de adviezen inzake kandidatenlijsten, de belangrijke te 
vervullen vacatures, alsmede belangrijke organisatorische en 
huishoudelijke aangelegenheden. 

28.4. Tot het onder artikel 28.2. bedoelde overleg kan het 
hoofdbestuur andere personen toelaten. 

28.5. Het hoofdbestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan 
van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren 
van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten 
waarbij de WO zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

28.6 Het hoofdbestuur is bevoegd onder zijn 
verantwoordelijkheid en op een in het huishoudelijk reglement te 
bepalen wijze, taakonderdelen te laten uitvoeren door 
partijcommissies, landelijke commissies of ad hoc commissies. 
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Hoofdstuk 6: Bijzondere organen 

Artikel29 
PARTIJRAAD. 

29.1. Er is een partijraad, die in politiek opzicht een adviserende 
en stimulerende taak heeft. 

29.2 De samenstelling van de partijraad wordt geregeld bij 
huishoudelijk reglement. 

29.3. De partijraad kan al dan niet gevraagd adviezen geven aan 
de algemene vergadering, het hoofdbestuur en de fracties. 

29.4. De partijraad kan politieke uitspraken doen en besluiten 
nemen namens de WD. 

29.5 De algemene vergadering kan te allen tijde over de in artikel 
29.4 bedoelde uitspraken en standpunten een ander standpunt 
innemen, hetwelk alsdan geldt als standpunt van de vereniging. 

Artikel JO 
COMMISSIE VAN BEROEP. 

30.1. Er is een commissie van beroep, bestaande uit een 
voorzitter, twee leden en drie plaatsvervangende leden door de 
algemene vergadering uit de leden te benoemen voor een periode 
van drie jaar. Deze periode kan eenmaal met drie jaar verlengd 
worden. 

30.2. De commissie van beroep neemt kennis van en doet 
onherroepelijk uitspraak in beroep, dat is ingesteld tegen: 

a. Een niet-toelating als bedoeld in artikel 14.1; 

b. een opzegging van het lidmaatschap door het hoofdbestuur als 
bedoeld in artikel 15.3, onder c en d; 

c. Een ontzetting als bedoeld in artikel 15.4.; 

d. een ontbinding van een afdeling als bedoeld in artikel17.6 
danwel17.10; 

30.3. Voorts neemt de commissie van beroep kennis van en doet 
onherroepelijk uitspraak in beroepen die zijn ingesteld krachtens het 
huishoudelijk reglement. 

30.4. Het beroep wordt ingesteld bij aangetekende brief en wel op 
straffe van niet ontvankelijkheid, binnen één maand na ontvangst 
van de kennisgeving van het besluit waartegen beroep wordt 
ingesteld; in deze kennisgeving is het recht van beroep vermeld, 
alsmede de termijn waarbinnen en de wijze waarop beroep moet 
worden ingesteld. 

30.5. Indien de commissie van beroep geen uitspraak heeft 
gedaan binnen zes maanden nadat het beroep is ingesteld, wordt 
dit beroep geacht gegrond te zijn verklaard en vervalt het besluit 
waartegen beroep is ingesteld met ingang van de dag volgende op 
die waarop de uitspraak uiterlijk had moeten worden gedaan. 
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Hoofdstuk 7: Overige bepalingen 

Artikel 31. 
KANDIDATUUR. 

31.1. Zij die overigens het recht hebben vergaderingen van de 
(besturen van) de WO, centrales of afdelingen bij te wonen, 
worden niet tot die vergaderingen of bijeenkomsten toegelaten 
indien en zolang daarin een functie in een bestuur of een plaats op 
een (voorlopige) kandidatenlijst voor enig vertegenwoordigend 
lichaam wordt besproken en in stemming gebracht, waarbij zij zelf 
betrokken zijn; zij mogen eerst dan weer tot de vergadering of 
bijeenkomst worden toegelaten nadat de besprekingen en de 
stemmingen over functies of plaatsen geheel zijn gesloten. 

31.2. Het in artikel 31.1. vervatte verbod geldt niet voor de tijd die 
nodig is om de betrokkene op eigen verzoek, op verzoek van het 
bestuur of op verzoek van de vergadering inlichtingen te laten 
geven, maar dan uitsluitend voor de tijd die daartoe nodig is. 

31.3. Het in artikel 31.1. vervatte verbod kan bij de ingevolge 
artikel 24.1. door de algemene vergadering vast te stellen 
reglementen worden beperkt en, voorzover het niet het stemrecht in 
de algemene vergadering betreft, worden uitgebreid. 

Artikel 32. 
ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN. 

32.1. In alle de gehele WO betreffende gevallen waarin door de 
statuten, het huishoudelijk reglement of andere reglementen niet is 
voorzien, beslist het hoofdbestuur als de algemene vergadering niet 
bijeen is; van zodanige besluiten doet het hoofdbestuur op 
voldoende duidelijke wijze mededelingen aan de leden. 

32.2. Indien een bepaling van de statuten, het huishoudelijk 
reglement of andere reglementen aanleiding geeft tot meer dan één 
uitlegging zal de uitlegging van het hoofdbestuur bindend zijn voor 
de WO, haar organen en haar leden, tenzij later de algemene 
vergadering een andere uitlegging geeft; in zodanig geval wordt de 
uitlegging van het hoofdbestuur geacht in de statuten, het 
huishoudelijk reglement of andere reglementen opgenomen te zijn 
geweest tot het besluit van de algemene vergadering; alle 
dienovereenkomstig vóór het besluit van de algemene vergadering 
verrichte handelingen of genomen besluiten behouden hun 
rechtskracht. 

32.3 De commissie van beroep is niet gebonden aan de in artikel 
32.2 genoemde bindende uitspraak van het hoofdbestuur, met 
uitzondering van het bepaalde in de reglementen op de 
kandidaatstelling voor de vertegenwoordigende lichamen. 

Artikel33. 
WIJZIGING STATUTEN 

33.1 Voorstellen tot wijziging van de statuten of van het 
huishoudelijk reglement kunnen alleen in behandeling worden 
genomen indien zij in de beschrijvingsbrief voor de algemene 
vergadering zijn vermeld en de woordelijke tekst van de 
voorgestelde wijziging (en) voor de leden beschikbaar is. 

33.2. Een besluit tot statutenwijziging vereist een gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen. 

33.3. Wijziging van de statuten treedt in werking door het daarvan 
doen opmaken van een notariële akte. 
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Artikel 34. 
ONTBINDING VAN DE PARTIJ. 

34.1. Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen door 
de algemene vergadering in een daartoe bijeengeroepen 
vergadering, die ten minste acht weken tevoren moet worden 
uitgeschreven onder uiteenzetting van de redenen die tot het 
voorstel tot ontbinding hebben geleid en verder voldoet aan de 
wettelijke vereisten. 

34.2. Een besluit tot ontbinding vereist een gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen. 

34.3. Een afschrift van de beschrijvingsbrief voor deze algemene 
vergadering wordt bovendien zoveel mogelijk aan alle gewone 
leden persoonlijk gezonden. 

34.4. Aan de baten, voorzover niet nodig voor het voldoen van de 
schulden, geeft het ontbindingsbesluit een met het doel van de WO 
strokende bestemming. 

34.5. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door het 
hoofdbestuur met inachtneming van de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek. 
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Als uitvloeisel van onze toezegging in 1994, dat de nieuwe kandidaatstellingsprocedures zouden 
worden geëvalueerd, zijn in 1996 tijdens de algemene vergadering in Noordwijkerhout alle 
kandidaatstellingsreglementen herzien. Evenals bij de statuten voegen wij om dezelfde redenen 
en op basis van dezelfde uitgangspunten een toelichting bij het concept-huishoudelijk reglement. 
Het aan u voorgelegde concept is niet alleen aanmerkelijk bekort, maar er zijn ook zeer 
essentiële wijzigingen in aangebracht. 

De wijzigingen op hoofdlijnen 

1. Ook in het huishoudelijk reglement vindt u de doorwerking van het in de statuten verankerde 
uitgangspunt, dat er sprake is van één vereniging. 

2. Met betrekking tot het jaarverslag van afdelingen en centrales is aangegeven, dat dit voortaan 
gemaakt wordt overeenkomstig een door het hoofdbestuur vast te stellen model. Het voordeel 
daarvan is, dat naast uiteraard uw eigen specifieke inbreng er een aantal gelijkluidende 
elementen in zit, waardoor deze jaarverslagen aan zowel kamercentralebesturen als het 
hoofdbestuur een betere informatieverstrekking bieden. 

3. Nieuw is opgenomen de in de praktijk veelal al bestaande situatie, dat aan het 
afdelingsbestuur een lid van de raadsfractie en aan het kamercentralebestuur een lid van de 
Statenfractie als adviseur dient te worden toegevoegd. 

4. Eveneens gewijzigd is de sluiting van de termijn van kandidaatstelling, die nu bepaald is op 
een moment direkt voor aanvang van de vergadering in tenminste 14 dagen vóór de 
ledenvergadering, waarin de benoeming plaatsvindt. Hierdoor heeft het bestuur de 
gelegenheid zich een oordeel te vormen over de voorgedragen kandidaten en daarover een 
goed gefundeerd oordeel aan de vergadering te kunnen geven. 

5. Nieuw is ook de bepaling, dat bij ontbinding van een afdeling en het geven van een 
bestemming aan de bezittingen van de ontbonden afdeling bezien dient te worden of er (delen 
van) doelbetalingen van leden ten behoeve van de ontbonden afdeling aan deze leden kunnen 
worden terugbetaald. 

6. Met betrekking tot de kandidaatstelling van leden van de besturen van afdelingen, centrales en 
hoofdbestuur is bepaald, dat de betreffende besturen in ieder geval ook kandidaten stellen en 
de namen ervan tijdig ter kennis van de andere tot kandidaatstelling bevoegde organen 
brengen. Hierdoor kunnen deze kandidaten nog bij de oordeelsvorming worden betrokken. 
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7. De bijzondere besluitvormingsprocedure is ingrijpend gewijzigd en bekort. Er is bijvoorbeeld 
geen sprake meer van een amendementencommissie. Hierdoor wordt ook tijdwinst voor de 
afdelingen bereikt, die daardoor intensiever bezig kunnen zijn met het eventueel formuleren 
van amendementen. 

8. Het hele hoofdstuk over periodieken en propagandadrukwerk is vervallen. De achterliggende 
gedachte is, dat er regels kunnen worden geformuleerd, doch wanneer deze in de praktijk niet 
te handhaven zijn en er ook geen sancties aan kunnen worden verbonden, het zinloze 
bepalingen zijn. 

9. De bepalingen omtrent de geldmiddelen (hoogte van de jaarlijkse bijdrage) zijn sterk 
vereenvoudigd weergegeven. De "groepsindelingen" zijn eruit gelaten, zodat bij wijzigingen, 
die toch door de algemene vergadering moeten worden vastgesteld, formeel niet telkens het 
huishoudelijk reglement dient te worden aangepast. Tevens wordt voorgesteld om ereleden en 
leden van verdienste niet meer uit te zonderen van het betalen van contributie en kunnen 
afdelingen geen tarieven meer vaststellen die van de door de algemene vergadering 
vastgestelde landelijke contributie afwijken. 

1 O.Bij de bepalingen met betrekking tot de betaling van de jaarlijkse contributie is meer inhoud 
gegeven aan de verantwoordelijkheid van de afdelingen terzake. Dit komt tot uitdrukking in de 
verplichting voor de afdelingen om voor inning en afdracht te zorgen, nadat het (de) 
betreffende lid (leden) niet gereageerd heeft op twee aanmaningen. Daarnaast wordt 
duidelijker de verantwoordelijkheid van het lid aangegeven. Een lidmaatschap wordt tenminste 
voor het lopende kalenderjaar aangegaan. Het gedurende het kalenderjaar opzeggen van het 
lidmaatschap is mogelijk per einde van het jaar of desgewenst al per direkt, maar voorkomt 
niet de verplichting om voor het gehele lopende kalenderjaar de contributie te voldoen. 

11.Teneinde een steeds terugkerende discussie te vermijden, is met betrekking tot de 
voorziening in financiën door bijzondere samenwerkingsverbanden (zoals provinciecentrales, 
districtscentrales e.d.) het principe van omslag van de kosten op basis van het ledental per 1 
januari van enig jaar in het huishoudelijk reglement vastgelegd. Dit komt ons nog steeds voor 
als de meest eerlijke verdeling. 

12. De bepalingen met betrekking tot het algemeen secretariaat en de secretarissen zijn sterk 
bekort. Enerzijds, omdat arbeidsrechtelijke zaken niet in een huishoudelijk reglement 
thuishoren, maar in een overeenkomst tussen werkgever en werknemer, en anderzijds omdat 
specifieke taken van functionarissen van afdelingen en centrales worden verwoord in het 
vademecum voor bestuurders. Met betrekking tot dit laatste ligt het in ons vermogen om ook 
dit te publiceren in een losbladige uitgave. 

13.De bepalingen voer de stemmingen zijn sterk vereenvoudigd en voor elke denkbare stemming 
(personen, zaken en kandidaatstellingen) gelijkluidend gemaakt. Ook alle tussenstemmingen 
zijn eruit gehaald. 

14.Daar in het huishoudelijk reglement alles geregeld is wat minimaal voor afdelingen en 
centrales geregeld dient te zijn, behoeven afdelingen en centrales geen eigen reglementen 
meer te maken en vervallen daarmee ook alle afzonderlijke modelreglementen. Het 
huishoudelijk reglement geldt dus als reglement voor alle afdelingen en centrales. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Hoofdstuk 1: Bepalingen inzake 
afdelingen en centrales. 

§ 1 Begripsbepalingen 

Artikel 1. 
BEGRIPSBEPALINGEN. 

In dit huishoudelijk reglement en in de krachtens dit 
huishoudelijk reglement vast te stellen reglementen wordt 
verstaan onder 

a. algemene vergadering: 
de vergadering van afgevaardigden van afdelingen van de WD 
als geregeld in de artikelen 19 tot en met 22 van de statuten; 

b. jaarlijkse algemene vergadering: 
de algemene vergadering, die ingevolge artikel 20 van de 
statuten elk jaar vóór één juni wordt gehouden; 

c. hoofdbestuur: 
de door de algemene vergadering benoemde bestuursleden van 
deWD; 

d. centrales: 
de kamercentrales, provinciecentrales en districtscentrales, als 
omschreven in artikel 5 van de statuten; 

e. centrale vergadering 
1. indien tot de centrale meer dan één afdeling behoort: de 
vergadering van de afgevaardigden van de afdelingen, die tot 
die betreffende centrale behoren; 

2. indien de centrale uit één afdeling bestaat: de 
ledenvergadering van die afdeling; 

f. afdeling: 
een overeenkomstig artikel 17 van de statuten opgerichte 
plaatselijke organisatie van de WD; 

g. ledenvergadering van een afdeling: 
de vergadering van de leden, die tot die afdeling behoren; 

h. fractie: 
de als zodanig gezamenlijk in een vertegenwoordigend lichaam 
(Gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer, Eerste 
Kamer en Europees parlement) optredende leden van de WD; 

i. commissie van beroep: 
een beroepsinstantie samengesteld uit door de algemene 
vergadering benoemde leden. 

j. Partijcommissies: 
commissies die het hoofdbestuur alsmede de fracties van de 
Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de WO
leden van de fractie der Liberalen-Democraten in het Europese 
Parlement adviseren over vraagstukken, die tot hun werkterrein 
behoren. 

1 
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k. Landelijke commissies: 
commissies, die het hoofdbestuur stelselmatig adviseren over 
vraagstukken, die behoren tot het werkterrein van het 
hoofdbestuur; 

I. Ad hoc commissies: 
commissies, die het hoofdbestuur incidenteel of stelselmatig 
adviseren over vraagstukken, die behoren tot het werkterrein 
van het hoofdbestuur; 

m. WD-Bestuurdersvereniging: 
de vereniging van de WD ter bevordering van de kennis van het 
bestuur van provincies, gemeenten, deelgemeenten en wijken, 
samenwerkingsverbanden en waterschappen. 

n. Stichting Organisatie Vrouwen in de WO: 
de organisatie van bij de stichting aangesloten vrouwelijke leden 
ter bevordering van de politieke bewustwording van vrouwen en 
het vergroten van de participatie van liberale vrouwen in 
bestuurlijke, politieke en maatschappelijke functies. 

o. gewone meerderheid: 
bij een even uitgebracht aantal stemmen, de helft + 1 hiervan, 
waarbij blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen geacht 
worden niet te zijn uitgebracht; bij een oneven aantal 
uitgebrachte stemmen, het eerste hele getal boven de helft 
hiervan, waarbij eveneens het aantal blanco en ongeldig 
uitgebrachte stemmen geacht worden niet te zijn uitgebracht. 

p. gekwalificeerde meerderheid: 
tweederden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, 
waarbij blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen geacht 
worden niet te zijn uitgebracht; bij een oneven aantal 

uitgebrachte stemmen, het eerste hele getal boven de 
helft hiervan, waarbij eveneens het aantal blanco en 
ongeldig uitgebrachte stemmen geacht worden niet te 
zijn uitgebracht. 

§ 2 Taken 

Artikel 2: 
AFDELINGEN 

De taken, rechten en verplichtingen van (het bestuur van) een 
afdeling zijn: 

a. al hetgeen voortvloeit uit de statuten en de reglementen van 
deWD; 

b. het meewerken aan de kandidaatstelling voor alle 
vertegenwoordigende lichamen op de wijze als nader geregeld 
in reglementen van de WD; 

c. het binnen haar gebied bevorderen van alle activiteiten, die 
dienstig zijn aan de doelstellingen van de WD; 

d. al hetgeen haar door het hoofdbestuur is opgedragen; 

e. al hetgeen overigens bevorderlijk is aan het doel van de WD. 

Artikel 3: 
KAMERCENTRALES 

Naast hetgeen in artikel 2 is aangegeven zijn de taken, rechten 
en verplichtingen van (het bestuur van) een kamercentrale: 

a. het binnen haar gebied bevorderen van de oprichting van 
afdelingen; 
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b. het bevorderen van het goede verloop van de 
werkzaamheden in de afdelingen binnen haar gebied; 

c. het benoemen van leden in de partijraad; 

d. het benoemen van een vertegenwoordigster en haar 
plaatsvervangster in de Adviesraad van de Stichting Organisatie 
Vrouwen in de WO; 

Artikel 4: 
PROVINCIALE KIESKRINGEN 

De taken, rechten en verplichtingen van (het bestuur van) een 
provinciale kieskring zijn: 

a. de kandidaatstelling voor leden van de Provinciale Staten op 
de wijze als nader geregeld in de reglementen van de WO 

b. het bevorderen van de verkiezing van de gestelde 
kandidaten. 

Artikel 5: 
DISTRICTSCENTRALES 

De taken, rechten en verplichtingen van (het bestuur van) een 
districtscentrale zijn: 

a. de kandidaatstelling van leden van de raad van het district of 
gewest, zulks met inachtneming van hetgeen door het 
hoofdbestuur terzake wordt opgedragen, 

b. het bevorderen van de verkiezing van de gestelde 
kandidaten. 

§ 3 Vergaderingen 

Artikel 6: 
LEDENVERGADERINGEN 

(CENTRALEVERGADERINGEN). 
6.1. De ledenvergadering (centralevergadering) is het hoogste 
orgaan van de betrokken afdeling (centrale). 

6.2. Aan de ledenvergadering (centralevergadering) komen 
voor het betrokken gebied alle bevoegdheden toe, die niet door 
de wet, de statuten en reglementen van de WO aan andere 
organen zijn opgedragen. 

6.3 Een ledenvergadering (centralevergadering) kan slechts 
rechtsgeldige besluiten nemen inzake onderwerpen, die in de 
oproeping voor de betreffende vergadering zijn vermeld. 

6.4 Onverminderd het bepaalde in de statuten hebben leden 
van het hoofdbestuur toegang tot de ledenvergaderingen en 
centralevergaderingen en hebben leden van het bestuur van de 
centrales toegang tot de ledenvergaderingen in hun. betrokken 
gebied. Zij mogen in die vergaderingen het woord voeren. 
Wanneer zij niet tevens behoren tot de afdeling of centrale 
hebben zij daarin geen stemrecht. 

Artikel 7: 
JAARLIJKSE LEDENVERGADERING 

(CENTRALEVERGADERING). 
7.1. Het bestuur roept de jaarlijkse ledenvergadering 
(centralevergadering) vóór 1 juni bijeen. 
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7.2. In deze vergadering brengt het bestuur ten minste zijn 
jaarverslag uit, doet het rekening en verantwoording en vinden 
periodieke aftreding en benoeming van bestuursleden plaats. In 
deze vergadering benoemt de ledenvergadering van de afdeling 
tevens de afgevaardigden en hun plaatsvervangers naar alle 
voorkomende vergaderingen voor de duur van één jaar, te 
rekenen van 1 juni tot 1 juni. 

7.3. Van het jaarverslag, overeenkomstig een door het 
hoofdbestuur vast te stellen model, zendt het bestuur binnen 
één maand nadat het is vastgesteld een exemplaar aan de 
algemeen secretaris en de secretaris van de kamercentrale, 
waartoe de afdeling behoort. 

7.4. Bij de behandeling van de rekening en verantwoording 
wordt de jaarlijkse ledenvergadering (centralevergadering) 
voorgelicht door een commissie van drie leden, die daartoe met 
hun plaatsvervangers voor de duur van één jaar door de 
ledenvergadering (centralevergadering) worden benoemd. Deze 
commissieleden mogen geen deel uitmaken van het bestuur. 
Indien de afdeling uit minder dan 50 leden bestaat, mag de 
commissie uit twee leden bestaan en behoeven geen 
plaatsvervangers te worden aangewezen. 

7.5. De goedkeuring van de rekening en verantwoording door 
de jaarlijkse ledenvergadering (centralevergadering) ontheft het 
bestuur van zijn aansprakelijkheid voor het in het afgelopen jaar 
gevoerde beleid. Van de rekening en verantwoording zendt het 
bestuur binnen één maand na goedkeuring een exemplaar aan 
de algemeen secretaris en de secretaris van de kamercentrale, 
waartoe de afdeling behoort. 

7.6. Het hoofdbestuur is bevoegd de afdrachten van de 
jaarlijkse contributie op te schorten, zolang een afdeling of 
centrale niet heeft voldaan aan de verplichtingen om het 
jaarverslag en de rekening en verantwoording aan de algemeen 
secretaris toe te zenden. 

ArtikelS: 
BIJEENROEPING LEDENVERGADERINGEN 

(CENTRALEVERGADERINGEN) TER VOORBEREIDING 
VAN EEN ALGEMENE VERGADERING. 

8.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1. roept het 
bestuur de ledenvergadering (centralevergadering) bijeen tegen 
een tijdstip, dat ligt tussen ten hoogste tien en ten minste vier 
weken voor de jaarlijkse algemene vergadering teneinde de 
beschrijvingsbrief te behandelen. 

8.2. Voorts roept het bestuur de ledenvergadering 
(centralevergadering) bijeen zo dikwijls dat nodig is ter 
voorbereiding van een algemene vergadering of een 
centralevergadering. 

Artikel 9: 
BIJEENROEPING 

LEDENVERGADERINGEN. 
9.1. Alle ledenvergaderingen worden op een termijn van ten 
minste één week bijeengeroepen, hetzij door het bestuur, hetzij 
door eentiende deel van het aantal leden dat tot de afdeling 
behoort met een maximum van tien leden. Deze bijeenroeping 
geschiedt door toezending van een oproeping aan de leden en 
aspirant-leden, die tijd en plaats van de vergadering en de te 
behandelen onderwerpen bevat. 
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9.2. Voorts roept de voorzitter de ledenvergadering bijeen op 
verzoek van ten minste eentiende deel van de leden met een 
maximum van tien leden; indien aan zodanig verzoek niet binnen 
één maand na ontvangst ervan gevolg is gegeven, kunnen die 
verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan. Op verzoek kan 
een ledenbestand beschikbaar worden gesteld door het 
algemeen secretariaat. 

9.3. De bijeenroeping geschiedt door middel van een brief dan 
wel plaatsing ervan in het afdelingsperiodiek, indien de afdeling 
daarover beschikt. Wanneer het vereiste aantal leden de 
vergadering bijeenroept, kan dit ook via plaatsing ervan in ten 
minste één ter plaatse waar de afdeling gevestigd is veelgelezen 
dagblad. In laatstgenoemde situatie kan de ledenvergadering 
zelf in haar leiding voorzien. 

9.4. Tevens roept het bestuur de ledenvergadering 
(centralevergadering) bijeen zo dikwijls als de voorzitter of ten 
minste één derde van de bestuursleden dit wenselijk oordeelt of 
wanneer het daartoe volgens de wet, de statuten en 
reglementen van de WD of het eigen reglement verplicht is. 

9.5. Ook het hoofdbestuur kan op dezelfde wijze een 
ledenvergadering bijeenroepen en daarbij zelf in de leiding 
voorzien. 

Artikel 10: 
BIJEENROEPING 

CENTRALEVERGADERINGEN. 
1 0.1. Alle centralevergaderingen worden op een termijn van ten 
minste twee weken bijeengeroepen, hetzij door het bestuur, 
hetzij door een aantal afdelingen, dat tezamen bevoegd is tot het 

uitbrengen van een tiende gedeelte van het aantal stemmen in 
de centralevergadering. 

1 0.2. Wanneer het vereiste aantal afdelingen hierom verzoekt, 
roept de voorzitter de centralevergadering bijeen binnen één 
maand na ontvangst ervan. Gebeurt dit niet, dan kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. 

1 0.3. De bijeenroeping geschiedt door middel van een 
schriftelijke oproeping aan de besturen van de afdelingen, die 
tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen 
onderwerpen bevat, dan wel plaatsing ervan in het periodiek, 
indien de centrale daarover beschikt. Wanneer het vereiste 
aantal afdelingen de vergadering bijeenroept, kan dit ook via 
plaatsing ervan in ten minste één in het gebied van de centrale 
veelgelezen dagblad. In laatstgenoemde situatie voorziet de 
centralevergadering zelf in haar leiding. 

1 0.4. Ook het hoofdbestuur kan op dezelfde wijze een 
centralevergadering bijeenroepen en daarbij zelf in de leiding 
voorzien. 

1 0.5. Voor een centrale, die tevens afdeling is, zijn de 
bepalingen voor bijeenroeping ledenvergadering van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 11: 
STEMRECHT IN EEN 

CENTRALEVERGADERING 
11.1. Het stemrecht in de centralevergadering wordt uitsluitend 
uitgeoefend door de afgevaardigden van de afdelingen. 
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11.2. Deze afgevaardigden worden telkenjare voor de periode 
van 1 juni tot 1 juni benoemd door de ledenvergadering van de 
afdelingen en omvatten in ieder geval alle bestuursleden met 
inachtneming van de bepalingen terzake van de statuten en de 
reglementen van de WD. 

11.3. In een centrale, die tevens afdeling is, oefenen de leden, 
die tot die afdeling behoren, het stemrecht uit. 

§ 4 Besturen 
Artikel 12: 

SAMENSTELLING 
BESTUREN 

12.1. Het aantal leden van het bestuur (centrale) wordt door de 
ledenvergadering (centralevergadering) bepaald. 

12.2. Het bestuur van een afdeling (centrale) bestaat uit de 
volgende in functie benoemde leden: 

a. de voorzitter; 

b. de vice-voorzitter (optioneel); 

c. de secretaris; 

d. de penningmeester; 

alsmede de niet in functie benoemde: 

e. overige leden 

12.3. Bij ontstentenis van bestuursleden blijft het 
bestuur bevoegd en zorgt derhalve voor onderlinge 
vervanging. 

12.4. De bestuursleden worden uit de leden gekozen 
door de ledenvergadering (centralevergadering). De 
taken van de overige leden van het bestuur worden, 
voorzover niet voortvloeiend uit de statuten of 
reglementen van de WD, elk jaar door het bestuur 
vastgesteld en kenbaar gemaakt aan de leden. 

12.5. Het bestuur van een afdeling (centrale) doet 
opgave van zijn samenstelling en van wijzigingen daarin 
aan de algemeen secretaris en de secretaris van de 
kamercentrale. 

12.6. Aan het bestuur van een afdeling respectievelijk 
centrale wordt na overleg met de betrokken fractie(s) een 
lid van de raadsfractie respectievelijk Statenfractie tot 
adviseur van het bestuur toegevoegd. 

12.7 Aan het bestuur van een afdeling respectievelijk 
centrale wordt na overleg met het bestuur van de 
afdeling - c.q. regionale vrouwengroep zoals bedoeld in 
de statuten van de Stichting Organisatie Vrouwen in de 
WD een aangeslatene tot adviseur aan het bestuur 
toegevoegd. 

Artikel 13: 
ZITTINGSDUUR 

BESTUURSLEDEN 
13.1. De leden van het bestuur van een afdeling (centrale) 
worden gekozen voor de tijd van drie jaar. Elk jaar treedt 
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éénderde of nagenoeg éénderde af aan de hand van een op te 
maken rooster van aftreden. 

13.2. Een lid van het bestuur, dat is gekozen ter vervulling van 
een tussentijds opengevallen plaats, treedt af in de jaarlijkse 
ledenvergadering waarin die plaats volgens het rooster van 
aftreden ingevuld had moeten worden en is tweemaal 
herkiesbaar. 

13.3. Leden van het bestuur van een afdeling (centrale) zijn na 
een onafgebroken zittingsduur van zes jaar, met inachtneming 
van hetgeen in 13.2 is gesteld, gedurende één jaar niet 
herkiesbaar. Worden zij dan weer gekozen, dan gelden opnieuw 
de bepalingen voor de zittingsduur. 

13.4. Voor de toepassing van dit artikel wordt: 

a. een onderbreking van het lidmaatschap van het bestuur 
gedurende minder dan één jaar buiten beschouwing gelaten; 

b. de tijdsduur, die verstrijkt tussen twee opeenvolgende 
jaarlijkse ledenvergaderingen met een jaar gelijkgesteld. 

13.5. Bij wijze van uitzondering kan na gebleken noodzaak een 
lid van het bestuur nog éénmaal voor drie jaar herkozen worden, 
mits het bestuur dit bij schriftelijke stemming unaniem heeft 
voorgesteld en de ledenvergadering dit voorstel goedkeurt met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen. De totale 
zittingsduur kan echter nimmer meer dan 9 jaar bedragen. 

Artikel 14: 
KANDIDAATSTELLING 

VOOR EEN AFDELINGSBESTUUR 
14.1. Tot kandidaatstelling van leden van een bestuur van een 
afdeling zijn bevoegd: 

a. het bestuur van de afdeling; 

b. ten minste eentiende van het aantal leden met een maximum 
van tien leden, die tot de afdeling behoren. 

14.2. Het bestuur geeft uiterlijk bij de oproeping voor de 
ledenvergadering waarin in opengevallen of openvallende 
plaatsen in het bestuur zal worden voorzien, kennis van de door 
het bestuur gestelde kandidaten, waarbij het voor elke te 
vervullen plaats één kandidaat mag stellen. 

14.3. Benoeming vindt plaats in de jaarlijkse ledenvergadering. 
Tussentijdse benoeming kan ook plaatsvinden in andere 
ledenvergaderingen. 

14.4. De termijn van kandidaatstelling sluit ten minste veertien 
dagen voor de ledenvergadering, waarin de benoeming 
plaatsvindt. 

Artikel15: 
KANDIDAATSTELLING 

VOOR EEN CENTRALEBESTUUR. 
15.1. Tot kandidaatstelling van leden van een bestuur van een 
centrale zijn bevoegd: 

a. het bestuur van de centrale; 
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b. de ledenvergadering van elke afdeling binnen het gebied van 
die centrale . 

. 15.2. Benoeming vindt plaats in de jaarlijkse 
centralevergadering. Tussentijdse benoeming kan ook 
plaatsvinden in een andere ledenvergadering. 

15.3. De termijn van kandidaatstelling sluit ten minste veertien 
dagen voor de centralevergadering, waarin de benoeming 
plaatsvindt. 

15.4. Elk tot kandidaatstelling bevoegd orgaan mag voor elke te 
vervullen plaats één kandidaat stellen. 

15.5. Het bestuur van een centrale geeft ten minste twee 
maanden vóór de sluiting van de termijn van kandidaatstelling 
voor benoemingen aan de secretaris van elke afdeling binnen 
zijn gebied schriftelijk kennis in welke opengevallen of 
openvallende plaatsen moet worden voorzien, onder vermelding 
van de bevoegdheid tot kandidaatstelling en van de kandidaten, 
die het bestuur stelt. 

Artikel 16: 
BESTUURSVERGADERINGEN. 

16.1. Het bestuur van een afdeling (centrale) vergadert ten 
minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter 
of twee leden van het bestuur dit wenselijk oordelen en wanneer 
het daartoe volgens de statuten en reglementen van de WD 
verplicht is. 

16.2. Ten minste alle onderwerpen, die in de 
ledenvergaderingen aan de orde (moeten) worden gesteld, 
komen in deze bestuursvergaderingen aan de orde. 

Artikel 17: 
SCHORSING VAN 

BESTUURSLEDEN_ 
17.1. Bestuursleden, die in gebreke blijven hun taak te vervullen 
in overeenstemming met de statuten of de reglementen van de 
WD, kunnen: 

a. door de ledenvergadering (centralevergadering) naar 
aanleiding van een ingediend voorstel worden gedwongen tot 
aftreden; 

b. door het hoofdbestuur naar aanleiding van door dit bestuur 
gegeven herhaalde schriftelijke waarschuwingen ter zake van 
hun taken worden ontheven. Beide besluiten worden met een 
gewone meerderheid genomen. 

17.2. Van een in 17.1 bedoeld besluit wordt het betreffende 
bestuurslid zo spoedig mogelijk bij aangetekende brief in kennis 
gesteld. 

17.3. Tegen een besluit van de ledenvergadering 
( centralevergadering) tot gedwongen aftreden is geen beroep 
mogelijk. Tegen een besluit van het hoofdbestuur tot ontheffing 
van de taken kan binnen een maand na ontvangst ervan door 
het betreffende bestuurslid schriftelijk beroep worden ingesteld 
bij de commissie van beroep. Een besluit tot gedwongen 
aftreden leidt tot onmiddellijke beëindiging van het 
bestuurslidmaatschap. 
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17 .4. Een besluit tot ontheffing van de taken leidt tot beëindiging 
van het bestuurslidmaatschap door: 

a. het verstrijken van de beroepstermijn zonder dat beroep is 
ingesteld; 

b. een beslissing van de commissie van beroep, waarbij het 
beroep is afgewezen. 

17.5. Ingeval het gehele bestuur van een afdeling (centrale) 
wordt gedwongen tot aftreden dan wel wordt ontheven van de 
taken neemt het naasthogere bestuur zoveel mogelijk de taak 
van het bestuur over, waarbij het zich kan laten bijstaan door 
andere leden. Ook dienen aftredende bestuursleden al hun 
stukken over te dragen aan de nieuwe bestuursleden. 

Artikel 18: 
HET BESTUUR VAN 

PROVINCIALE KIESKRINGEN 
18.1. Daar waar het gebied van de provinciale kieskring 
samenvalt met dat van een centrale is het bestuur van die 
centrale tevens het bestuur van de provinciale kieskring. 

18.2. In dit geval zijn alle bepalingen met betrekking tot het 
centralebestuur van overeenkomstige toepassing op dat van de 
provinciale kieskring. Een en ander met inachtneming van de 
specifieke bepalingen terzake in de reglementen van de WD. 

Artikel19 
HET BESTUUR VAN 

DISTRICTCENTRALES 

19.1. Daar waar het gebied van de provinciale kieskring niet 
samenvalt met dat van een centrale, doch de grens van een 
centrale overschrijdt, voorzien de gezamenlijke besturen van die 
centrales in het bestuur van de districtcentrale. 

19.2. In dit geval dient dit te gebeuren met inachtneming van de 
overige bepalingen van hoofdstuk 1 van het huishoudelijk 
reglement en de specifieke reglementen van de WD terzake. 

§ 5 Overige 
Artikel20: 

ONDERAFDELINGEN. 
20.1. Door de ledenvergadering van een afdeling kunnen 
onderafdelingen worden ingesteld. 

20.2. De activiteiten van een onderafdeling blijven voor 
verantwoordelijkheid van de afdeling en worden de rechten en 
plichten in een reglement vastgelegd. 

20.3. Tot een onderafdeling behoren alle leden van de afdeling, 
die hun woonplaats hebben in het desbetreffende gedeelte van 
de betrokken gemeente. 

20.4 Op diens verzoek kan een lid behoren tot een andere 
onderafdeling dan die in het gedeelte van de gemeente 
waaronder de onderafdeling ressorteert. Op zodanig verzoek 
beslist het bestuur van de afdeling, dat aan de inwilliging 
voorwaarden kan verbinden. 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT, VERSIE 21-02-9 7 

Artikel 21: 
ONTBINDING VAN 
EEN AFDELING. 

21.1 Van een besluit tot ontbinding van een afdeling op grond 
van het bepaalde in de statuten wordt door het hoofdbestuur zo 
spoedig mogelijk bij aangetekende brief kennis gegeven aan het 
bestuur onder vermelding van de. bevoegdheid van de afdeling 
om binnen één maand na ontvangst ervan tegen. dit besluit 
beroep in te stellen bij de commissie van beroep. 

21.2 Door een besluit tot ontbinding wordt de betrokken afdeling 
geschorst in de uitoefening van al haar rechten en 
verplichtingen, behoudens haar bevoegdheid beroep in te 
stellen. De schorsing duurt voort totdat het besluit daartoe 
onherroepelijk is geworden dan wel is vernietigd. 

21.3 Een besluit tot ontbinding wordt onherroepelijk door: 

a. het verstrijken van de beroepstermijn zonder dat beroep is 
ingesteld; 

b. een beslissing van de commissie van beroep, waarbij het 
beroep is afgewezen. 

21.4. Ingeval van ontbinding van een afdeling besluit het 
hoofdbestuur bij welke afdeling het gebied van de ontbonden 
afdeling wordt gevoegd. Dit besluit wordt niet eerder genomen, 
dan nadat het hoofdbestuur de ledenvergaderingen van de 
betreffende afdelingen en het betreffende kamercentralebestuur 
heeft gehoord. In dit besluit bepaalt het hoofdbestuur tevens 
welke bestemming aan de bezittingen van de ontbonden 
afdeling wordt gegeven. In voorkomend geval kan het 
hoofdbestuur aan personen, die betalingen aan de WO hebben 

gedaan ten behoeve van (een bepaald doel van) de afdeling, 
die ontbonden wordt, het (resterende deel van het) bedrag 
terugbetalen. 

21.5. Wanneer het hoofdbestuur ontbinding van een afdeling 
een te zwaar middel vindt, doch het disfunctioneren van een 
afdeling (tijdelijk) ingrijpen nodig maakt, kan het naasthogere 
bestuur (tijdelijk) de taken van die betreffende afdeling 
overnemen. Het kan zich daarbij laten bijstaan door andere 
leden. 

10 
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Hoofdstuk 2: Algemene 
vergadering 

Artikel22: 
KENNISGEVING EN 

BESCHRIJVINGSBRIEF. 
22.1 Het hoofdbestuur deelt elk jaar ten minste vóór 1 
november schriftelijk aan de besturen van de afdelingen en 
centrales mede: 

a. het tijdstip en de plaats van die jaarlijkse algemene 
vergadering; 

b. de bevoegdheid van de ledenvergadering van afdelingen en 
centrales om vóór 1 december bij het hoofdbestuur 
initiatiefvoorstellen in te dienen, 

c. welke leden van het hoofdbestuur tijdens de eerstvolgende 
jaarlijkse algemene vergadering aftredend zijn onder vermelding 
of de aftredenden herkiesbaar zijn, 

d. welke kandidaten voor elke te vervullen plaats door het 
hoofdbestuur worden gesteld; 

e. de bevoegdheid van de ledenvergadering van de afdelingen 
om vóór 1 december een kandidaat te stellen voor elke in het 
hoofdbestuur te vervullen plaats; 

f. dat de kandidaatstelling slechts geldig is indien van elke te 
stellen kandidaat een korte levensbeschrijving is bijgevoegd en 
vergezeld wordt van een schriftelijke bereidverklaring van de 
kandidaat om de kandidatuur te aanvaarden· 

' 

g. de tijdstippen van verschijnen van de beschrijvingsbrief en 
de aanvullende beschrijvingsbrief; 

h. de bevoegdheid van de afdelingen en centrales, de 
partijcommissies en de groepen zoals vermeld in artikel 39.1 om 
tot ten minste 1% maand vóór de jaarlijkse algemene 
vergadering amendementen op de beschrijvingsbrief in te 
dienen; 

22.2. De beschrijvingsbrief verschijnt ten minste 3 maanden 
vóór de jaarlijkse algemene vergadering. 

22.3. De aanvullende beschrijvingsbrief verschijnt ten minste 1 
maand vóór de jaarlijkse algemene vergadering. 

Artikel 23: 
BESLUITENLIJST. 

23.1. Van de besluiten van iedere algemene vergadering wordt 
onder verantwoordelijkheid van de algemeen secretaris een 
besluitenlijst opgesteld. 

23.2. De desbetreffende algemene vergadering benoemt, op 
voordracht van het hoofdbestuur, een commissie van drie leden, 
die de desbetreffende vergadering bijwoont. 
Deze commissie onderzoekt de besluitenlijst op inhoud en 
deugdelijkheid en stelt hem vervolgens onder vermelding van de 
stemverhouding namens de algemene vergadering definitief 
vast. 

23.3. De aldus vastgestelde besluitenlijst kan niet meer worden 
gewijzigd en wordt als zodanig gepubliceerd in het landelijk 
periodiek van de WO 
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Artikel 24: 
BIJZONDERE 

BES LUITVORM I NGS PROCEDURE. 
24.1. Het hoofdbestuur is bevoegd om voor de vaststelling van 
programma's, resoluties en manifesten een bijzondere 
besluitvormingsprocedure vast te stellen, waarbij termijnen en 
de wijze van inzending van amendementen c.q. moties worden 
vastgesteld en tijdig bekendgemaakt. 

24.2. De aan de partij voor deze procedure in aanmerking 
komende voorgelegde stukken kunnen worden geamendeerd 
dan wel van moties voorzien door: 

a. de ledenvergadering van afdelingen; 

b. de partijcommissies; 

c. de bijzondere groepen. 

24.3. De amendementen en/of moties van de ledenvergadering 
van afdelingen worden ingediend bij de kamercentrale, waartoe 
die afdelingen behoren en de amendementen en/of moties van 
de partijcommissies en de gelieerde groepen worden 
rechtstreeks ingediend bij het hoofdbestuur volgens een door dit 
bestuur ter beschikking te stellen model. Het hoofdbestuur zendt 
deze amendementen en moties ter kennisname aan de 
kamercentralebesturen. 

24.4. Tijdens een centralevergadering wordt besloten 

a. welke amendementen en moties van zuiver redactionele aard 
zijn. Deze worden rechtstreeks toegezonden aan de 
redactiecommissie; 

b. welke amendementen en moties dezelfde strekking hebben 
en kunnen worden samengevoegd en uiteindelijk al dan niet 
zullen worden ingediend bij de redactiecommissie. 

24.5. De centralevergadering besluit met gewone meerderheid 
van stemmen. 

24.6. De redactiecommissie besluit met een gewone 
meerderheid van stemmen welke. amendementen en moties 
van de kamercentrales, commissies van advies en bijzondere 
groepen: 

a. van zuiver redactionele aard zijn. Deze worden meteen 
verwerkt; 

b. van gelijke strekking zijn en derhalve worden samengevoegd; 

c. als overige amendementen zullen worden ingediend; en stelt 
het hoofdbestuur van deze besluitvorming op de hoogte. 

24.7. Het hoofdbestuur is bevoegd nota's van wijziging vast te 
stellen. Hierin geeft het tevens aan op welke punten wordt 
afgeweken van het resultaat van de besluitvorming van de 
redactiecommissie. 

24.8. Bij zijn besluitvorming laat het hoofdbestuur zich voor wat 
betreft de resoluties, manifesten en verkiezingsprogramma's 
adviseren door het periodiek overleg met de 
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kamercentralevoorzitters en de partijraad en voor wat de overige 
stukken betreft door het periodiek overleg met de 
kamercentralevoorzitters. 

24.9. Het hoofdbestuur maakt zijn besluitvorming zo spoedig 
mogelijk bekend. 

24.1 0. De algemene vergadering besluit vervolgens met een 
gewone meerderheid van stemmen over de uiteindelijk 
overgebleven moties en amendementen, de nota's van wijziging 
van het hoofdbestuur en doet algemeen uitspraak over het/de 
onderwerpelijke stuk(ken). 

Hoofdstuk 3: STEMMINGEN. 

Artikel25: 
STEMMINGEN OVER 

ZAKEN EN PERSONEN. 
25.1 Stemmingen in de WO kunnen slechts rechtsgeldig 
plaatsvinden in een reglementair belegde vergadering over 
reglementair aan de orde zijnde onderwerpen. Zij kunnen gaan 
over zaken of over personen. 

25.2. Over zaken wordt bij handopsteken, opsteken van 
stembriefjes, schriftelijk of elektronisch gestemd op grond van 
een daartoe strekkend besluit van de vergadering. Een en ander 
overeenkomstig de bepalingen in de statuten en de reglementen 
van de WD. 

25.3. Over personen wordt indien nodig altijd schriftelijk of 
elektronisch gestemd, waarbij zich de volgende mogelijkheden 
kunnen voordoen: 

a. enkelvoudige kandidatuur; 
hiervoor is geen stemming nodig; belanghebbende wordt direkt 
door de voorzitter benoemd verklaard; 

b. meerdere kandidaten voor één plaats; 
er vindt direkt stemming plaats tussen alle gestelde kandidaten. 
Krijgt iemand direkt een gewone meerderheid, dan wordt hij 
benoemd verklaard. Krijgt niemand een gewone meerderheid, 
dan vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten, 
die bij de eerste stemming de meeste stemmen hadden 
verworven; 

c. meerdere kandidaten voor meer plaatsen; 
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er vindt direkt stemming plaats tussen alle gestelde kandidaten. 
Zij die direkt meer dan de helft van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen krijgen, worden direkt benoemd 
verklaard. Zijn alle plaatsen dan nog niet vervuld, dan vindt een 
tweede stemming plaats tussen de overgebleven gestelde 
kandidaten. Zij die dan de meeste stemmen krijgen, worden 
benoemd verklaard; 

d. stemming over de samenstelling van een kandidatenlijst; 
1. enkelvoudige kandidatuur, 
hiervoor is geen stemming nodig; belanghebbende wordt 
direkt door de voorzitter voor de betreffende plaats benoemd 
verklaard; 

2. meerdere kandidaten voor één plaats; 
er vindt direkt stemming plaats tussen alle gestelde 
kandidaten. Krijgt iemand direkt een gewone meerderheid, 
dan wordt hij voor de betreffende plaats benoemd verklaard. 
Krijgt niemand een gewone meerderheid, dan vindt een 
herstemming plaats tussen de twee kandidaten, die bij de 
eerste stemming de meeste stemmen hadden verworven. 

25.4. Indien elektronisch wordt gestemd, moet een 
afgevaardigde een gemaakte vergissing kunnen herstellen, 
voordat de stemming definitief is. 

25.5. Bij het staken van de stemmen over personen beslist 
terstond het lot op een wijze als door de voorzitter te bepalen. 

25.6. Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het 
voorstel geacht te zijn verworpen. 

25.7. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht 
niet te zijn uitgebracht. 

25.8. Voorts is van toepassing hetgeen omtrent stemmen is 
bepaald in de statuten en de reglementen van de WD. 

25.9. Indien in een vergadering wordt gestemd, wordt een 
commissie van stemopneming van ten minste drie leden op 
voordracht van het bestuur door en uit de vergadering benoemd. 
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Hoofdstuk 4: Geldmiddelen. 

Artikel26: 
HOOGTE VAN DE 

JAARLIJKSE CONTRIBUTIE 
26.1. Op voorstel van het hoofdbestuur stelt de algemene 
vergadering de hoogte van de jaarlijkse contributie vast. Daarbij 
kunnen gedifferentieerde bedragen gelden. 

26.2. Op grond van financiële omstandigheden kan de 
penningmeester van de WD binnen door het hoofdbestuur 
gestelde grenzen bepalen, dat een lid (tijdelijk) een lagere 
contributie betaalt, zolang de financiële omstandigheden van het 
lid dit noodzakelijk maken. 

26.3. De ingangsdatum van een te betalen contributie wordt 
bepaald op 1 januari van het jaar volgend op dat, waarin van 
gewijzigde omstandigheden sprake is. 

26.4 Indien een lid zich aanmeldt na 30 juni van enig jaar is dit 
lid voor het lopende kalenderjaar de helft van de jaarlijkse 
contributie verschuldigd. 

26.5 Indien een lid zich aanmeldt na 30 september van enig 
jaar is dit lid voor het lopende kalenderjaar geen contributie 
verschuldigd. 

26.6. Leden van de WD, die zitting hebben in 
vertegenwoordigende lichamen, met name in Provinciale Staten 
en gemeenteraden, of politiek ambtsdrager zijn, betalen bij de 
door hen verschuldigde jaarlijkse contributie aan de WD een 
toeslag, waarvan de hoogte door de algemene vergadering van 

de WD-Bestuurdersvereniging wordt bepaald. 

Artikel 27: 
BETALING VAN DE 

JAARLIJKSE CONTRIBUTIE. 
27 .1. Op schriftelijk verzoek van het hoofdbestuur is de jaarlijkse 
contributie door de leden verschuldigd per 1 januari van het 
desbetreffende kalenderjaar. 

27.2. Bij tussentijdse aanvang van het lidmaatschap is de 
contributie binnen één maand na aanvang ervan verschuldigd. 

27.3. De leden, die nog niet aan hun betalingsverplichtingen 
hebben voldaan, ontvangen maximaal twee herinneringen; de 
eerste tenminste één maand na het verstrijken van de 
betalingstermijn en de tweede tenminste één maand na de 
eerste herinnering. 

27.4. Indien dan nog geen betaling volgt, tracht de afdeling, 
waartoe het betrokken lid behoort, voor inning en afdracht zorg 
te dragen na verzoek daartoe van het hoofdbestuur. 

27.5. Heeft ook dit geen resultaat, dan wordt het lidmaatschap 
beëindigd. Hiervan ontvangen het betreffende lid en het bestuur 
van de afdeling, waartoe deze behoort, schriftelijk bericht. Het 
bepaalde in de statuten van de WD terzake is van 
overeenkomstige toepassing. 

27.6. Door het hoofdbestuur wordt ten minste twee maal per jaar 
aan de secretarissen van de afdelingen opgave gedaan van de 
ontvangen betalingen, de afwijkingen in die betalingen en van de 
achterstanden in betaling. Deze opgave houdt tevens het 
verzoek in aan het bestuur van de afdeling om binnen een 
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bepaalde tijd terzake actie te ondernemen en het hoofdbestuur 
hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

Artikel28: 
GELDMIDDELEN VAN 

AFDELINGEN EN CENTRALES. 
28.1. Het hoofdbestuur draagt van de ontvangen jaarlijkse 
contributie telkenjare een gedeelte af aan de afdelingen en 
centrales, zoals door de algemene vergadering wordt 
vastgesteld. 

28.2. De afdracht vindt in twee gedeelten plaats; het eerste 
gedeelte bij wijze van voorschot en het tweede gedeelte als 
finale afrekening. Deze finale afrekening vindt in de regel alleen 
plaats indien vóór 1 juli over het voorafgaande kalenderjaar een 
jaarverslag van de gepleegde activiteiten en een verantwoording 
van de bestede geldmiddelen aan de hand van een door het 
hoofdbestuur vast te stellen model is ontvangen door de 
algemeen secretaris. 

28.3. De algemeen secretaris zendt éénmaal per jaar aan de 
afdelingen en centrales gespecificeerde opgaven van de af te 
dragen en afgedragen gelden. 

28.4. De provinciecentrales en districtscentrales voorzien in hun 
financiën door vaststelling van een omslag van de te maken 
kosten over de betreffende centrales en afdelingen op basis van 
het ledenaantal per 1 januari; een en ander vast te stellen door 
de provincie- dan wel districtscentralevergadering. 

28.5. Het hoofdbestuur kan op daartoe strekkend schriftelijk en 
gemotiveerd verzoek bepalen, dat aan afdelingen en centrales, 
die daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komen, een 

geldelijke contributie wordt toegekend. De voorwaarden 
daarvoor worden door de algemene vergadering vastgesteld. 

28.6. Het bestuur van een kamercentrale kan op daartoe 
strekkend schriftelijk en gemotiveerd verzoek bepalen, dat aan 
afdelingen, die daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komen, 
een geldelijke contributie wordt toegekend. De voorwaarden 
daarvoor worden door de centralevergadering vastgesteld. 

28.7. De penningmeesters van afdelingen en centrales volgen 
bij het opstellen van de rekening en verantwoording de 
algemene richtlijnen, die daartoe door of namens het 
hoofdbestuur worden gegeven. 

Artikel 29: 
KOSTENVERGOEDINGEN. 

29.1. Aan een lid, dat in opdracht van een orgaan van de WO 
werkzaamheden verricht en daarvoor kosten maakt, kan 
daarvoor een vergoeding worden gegeven voor rekening van het 
orgaan dat de opdracht verstrekt. 

29.2. Indien in een afdeling een plaatselijke organisatie van de 
stichting "Organisatie Vrouwen in de WO" werkzaam is, wordt 
door het bestuur van die afdeling een regeling vastgesteld voor 
een bijdrage in de door die plaatselijke organisatie te maken 
kosten. 
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Hoofdstuk 5: Secretariaten 

Artikel31: 
ALGEMEEN SECRETARIAAT. 

31.1 Er is een algemeen secretariaat ter ondersteuning van het 
hoofdbestuur bij de uitoefening van zijn taken. 

31.2. Het algemeen secretariaat staat onder leiding van een 
directeur, die zijn werkzaamheden verricht onder 
verantwoordelijkheid van de algemeen secretaris. 

31.3. Het hoofdbestuur benoemt en ontslaat de directeur, die lid 
is van de WD, en regelt de arbeidsvoorwaarden. 

Artikel 32: 
SECRETARIATEN VAN 

AFDELINGEN EN CENTRALES. 
32.1. De secretarissen van afdelingen en centrales volgen bij 
het vervullen van hun taak de algemene richtlijnen, die daartoe 
door of namens het hoofdbestuur worden gegeven. 

32.2. Zij vervullen alle administratieve en huishoudelijke 
werkzaamheden. 

Artikel 33: 
BEZOLDIGDE 

FUNCTIONARISSEN. 
33.1 De administratieve werkzaamheden van afdelingen en 
centrales kunnen onder verantwoordelijkheid van de besturen en 
onder onmiddellijk toezicht van de secretaris worden 
opgedragen aan door de afdeling en centrale bezoldigde 
functionarissen. 

33.2. Het bestuur van de afdeling en centrale benoemt en 
ontslaat deze functionarissen en komt de bezoldiging en de 
overige arbeidsvoorwaarden met hen overeen. 

33.3. De bezoldigde functionarissen mogen geen 
bestuursfuncties in de WD vervullen. 

17 
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Hoofdstuk VI: Partijraad en commissies. 

Artikel34 
SAMENSTELLING. 

34.1. De partijraad bestaat uit: 

a. de kamercentralevoorzitters of indien deze zijn verhinderd 
dan wel uit andere hoofde deel uitmaken van de partijraad, hen 
die door de jaarlijkse centralevergadering als hun 
plaatsvervanger zijn aangewezen; 

b. een aantal door de jaarlijkse centralevergadering te 
benoemen afgevaardigden, waarbij elke kamercentrale een lid 
benoemt voor elke keer dat het aantal leden dat op 1 januari is 
ingeschreven bij de afdelingen, die tot de betreffende 
kamercentrale behoren, door 1 ,5 % van het totale ledenaantal 
van de WO, waarbij de uitkomst naar boven wordt afgerond tot 
een geheel getal. De aspirant-leden worden bij de bepaling van 
het aantal afgevaardigden buiten beschouwing gelaten; 

c. de voorzitters van de partijcommissies, die zich bij 
verhindering kunnen laten vervangen door een ander 
commissielid; 

d. een aantal door het hoofdbestuur benoemde leden; 

e. overige leden, te weten de ereleden, de partijvoorzitter en de 
algemeen secretaris of zij, die hen vervangen, de voorzitters van 
de WD-Bestuurdersvereniging en de Stichting Organisatie 
Vrouwen in de WO of zij, die hen vervangen, alsmede de 
voorzitter en de directeur van de prof. mr. B.M. leidersstichting 
of zij, die hen vervangen. 

34.2. Adviserend lid van de partijraad zijn: 

a. de overige leden van het hoofdbestuur; 

b. de leden die zitting hebben in de Staten-Generaal en het 
Europees Parlement. 

c. het aangewezen lid van de WO jonger dan 30 jaar, als 
adviseur van het hoofdbestuur. 

34.3. De door de jaarlijkse centralevergadering benoemde 
afgevaardigden leggen in de jaarlijkse centralevergaderingen 
volgend op die, waarin zij zijn benoemd, verantwoording af over 
het door hen gevoerde beleid. 

34.4. Het aantal door het hoofdbestuur conform artikel 34.1. 
onder c. en d. benoemde leden mag tezamen niet meer zijn dan 
25. 

34.5. Indien zowel aan artikel 34.1. als aan artikel 34.2. rechten 
ontleend worden, prevaleert artikel 34.1. 

Artikel 35 
ZITTINGSDUUR. 

35.1. De leden van de partijraad, die door de 
centralevergaderingen worden benoemd, worden benoemd voor 
de tijd van drie jaar en zijn éénmaal terstond herbenoembaar. 
Elk jaar treedt een derde of nagenoeg een derde van deze leden 
af. 

35.2. Een door de jaarlijkse centralevergadering benoemde 
afgevaardigde, die is gekozen ter vervulling van een tussentijds 
opengevallen plaats, treedt af in de jaarlijkse 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT, VERSIE 21-02-97 19 

centralevergadering waarvan het tijdstip niet later is gelegen dan 
drie jaar na het tijdstip van zijn verkiezing en is éénmaal 
herbenoembaar. 

35.3. Ingeval van vermindering van het aantal door de jaarlijkse 
centralevergadering te benoemen afgevaardigden wordt de 
zittingsduur van de zittende door de jaarlijkse 
centralevergadering benoemde afgevaardigden niet ingekort. 

35.4. De door het hoofdbestuur conform artikel 34.1. onder d. 
benoemde leden van de partijraad hebben zitting voor een 
periode van drie jaar en zijn telkens dadelijk herbenoembaar. 

Artikel 36: 
ORDE VAN DE VERGADERING. 

36.1. De voorzitter en de secretaris van de partijraad zijn de 
voorzitter van de WO en de algemeen secretaris of zij, die hen 
vervangen. 

36.2. Een vergadering van de partijraad wordt voorbereid door 
een agendacommissie. 

36.3. Naast de voorzitter van de WO heeft een drietal leden van 
de partijraad, te benoemen door de partijraad op voordracht van 
de voorzitter van de WO, zitting in deze commissie. De 
algemeen secretaris is secretaris van deze commissie. In de 
vergadering van de partijraad zijn de kamercentralevoorzitters, 
alsmede de benoemde en de adviserende leden gemachtigd het 
woord te voeren. De voorzitter kan besluiten, dat ook andere 
leden van de WO in de vergadering het woord mogen voeren. 

36.4. De kamercentralevoorzitters en de benoemde leden van 
de partijraad hebben stemrecht; dit stemrecht is persoonlijk en 
niet overdraagbaar. 

36.5. Bij reglement van orde, door het hoofdbestuur voor te 
stellen en door de partijraad vast te stellen, worden onder meer 
geregeld: 

a. de bevoegdheid tot indiening van voorstellen; 

b. de wijze van agendering; 

c. de wijze van verslaglegging; 

d. de wijze van vergaderen. 

Artikel 37: 
TAAKSTELLING EN 
BIJEENROEPING. 

37.1. Voor behandeling van onderwerpen in de partijraad 
kunnen reglementen van orde door het hoofdbestuur worden 
voorgesteld. Dergelijke reglementen worden vastgesteld door de 
partijraad. 

37.2. De voorzitter roept de partijraad bijeen zo dikwijls hij dit 
wenselijk oordeelt, maar in beginsel viermaal per jaar. 

37.3. Voorts roept de voorzitter de partijraad bijeen op verzoek 
van ten minste tien leden van de partijraad; indien aan zodanig 
verzoek niet binnen één maand na ontvangst ervan gevolg is 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 
overgaan en voorziet indien nodig dan zelf in haar leiding. 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT, VERSIE 21-02-97 20 

Artikel 38: 
COMMISSIES. 

38.1 Het hoofdbestuur is bevoegd onder zijn 
verantwoordelijkheid bepaalde taakonderdelen te laten uitvoeren 
door partijcommissies, landelijke commissies of ad hoc 
commissies. 

38.2. Partijcommissies: 
a. adviseren het hoofdbestuur alsmede de fracties van de 
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de WO-leden 
van de fractie der Liberaal-Democraten in het Europese 
Parlement over vraagstukken, die tot hun werkterrein behoren; 

b. de leden van de partijcommissies worden door het 
hoofdbestuur benoemd, nadat de besturen van kamercentrales 
in de gelegenheid zijn gesteld daartoe schriftelijk kandidaten 
voor te dragen; 

c. partijcommissies worden ontbonden op de dag van verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

38.3. Landelijke commissies: 
a. adviseren het hoofdbestuur stelselmatig over vraagstukken 
die behoren tot het beleidsterrein van het hoofdbestuur; 

b. de leden van de landelijke commissies worden benoemd door 
de kamercentrales; 

c. een lid van het hoofdbestuur is voorzitter van deze 
commissie. 

d. als adviseur wordt toegevoegd een vertegenwoordiger van de 
WD-bestuurdersvereniging en de stichting "Organisatie 

Vrouwen in de WD", benoemd door de respectievelijke 
besturen van deze organisaties. 

38.4. Ad hoc commissies: 
a. adviseren het hoofdbestuur incidenteel of stelselmatig over 
vraagstukken, die behoren tot het beleidsterrein van het 
hoofdbestuur; 

b. de leden van een ad hoc commissie worden door het 
hoofdbestuur benoemd; 

38.5. Het hoofdbestuur kan voor de werkwijze van de 
partijcommissies, landelijke commissies en ad hoc commissies 
nadere regels stellen. 
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Hoofdstuk 7: Groepen 

Artikel39: 
BIJZONDERE GROEPEN. 

39.1. Groepen van leden van de WO, die zich voor een bepaald 
doel willen organiseren, regelen hun werkzaamheden volgens 
afzonderlijke statuten en/of huishoudelijke reglementen, die 
geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met de 
statuten en reglementen van de WO en die vooraf de 
goedkeuring van het hoofdbestuur behoeven. 

39.2. Indien zodanige groepen uitsluitend werkzaam zijn binnen 
een afdeling of een centrale, treedt voor de goedkeuring van het 
hoofdbestuur de goedkeuring van het bestuur van de 
desbetreffende afdeling of centrale in de plaats, waarbij in geval 
van verschil van opvatting het hoofdbestuur bindend uitspraak 
doet. 

39.3. Zodanige groepen zijn bevoegd een eigen bestuur te 
benoemen. 

39.4. De leden van deze groepen hebben geen andere 
bevoegdheden dan aan het lidmaatschap van de WO zijn 
verbonden; zij treden niet buiten de WO op en mogen van hun 
leden geen geldelijke contributie vragen zonder voorafgaande 
toestemming van het hoofdbestuur dan wel het afdelings- of 
centrale bestuur. 

Artikel 40: 
BUITENGEWONE GROEPEN 

40.1. Op de organisatie van jongeren is van toepassing de 
tussen de algemene vergadering van de WD en de algemene 
vergadering van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie 

(JOVD, statutair gevestigd te Den Haag) gesloten 
samenwerkingsovereenkomst voor de duur van die 
overeenkomst.. 

40.2. Het gestelde met betrekking tot artikel 39.4 is daarbij niet 
van toepassing. 
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