
Algemene Leden Vergadering, 26-27 november 2004 te Noordwijkerhout 

Vrijdagmiddag. 

Opening door de voorzitter Jan van Zanen; hartelijk welkom, dames en heren, 
op de 1168 algemene vergadering fijn dat u er allemaal bent van heinde en 
ver, er zijn ongetwijfeld ook nog mensen onderweg, en wil eigenlijk bijzonder 
welkom heten die mensen die hier voor het eerst zijn, wie zijn dat? Kijk, de 
VVD is vitaal heel goed, welkom en ik hoop ook dat u de volgende keer ook 
weer komt en dat het aardig wordt, we hebben er veel zin in. 
Een paar dingen, u heeft waarschijnlijk gemerkt dat wij genoodzaakt zijn, gelet 
op de actuele situatie is, ik kom daar vanavond nog even op terug, om nogal 
wat beveiligingsmaalregelen te nemen ik graag uw begrip daarvoor het is heel 
erg hard nodig en ik moet u ook vragen, en dat zal ik u vandaag en morgen 
nog een paar keer doen, wilt u vooral bij uw spullen blijven of omgekeerd wilt 
u vooral niets achterlaten, tasjes, koffertjes ik mag het zelf ook niet want dat is 
iets waar de beveiliging niet echt gelukkig mee is. 

Dames en heren, een opmerking in reactie op een brief die we hebben 
ontvangen van de afdeling Nieuwerkerk aan de IJssel die zei van ja is dat nou 
nodig al op vrijdagmiddag beginnen want wij werken, en dat vind ik ook heel 
goed, ik wijs erop, en ik zou dat ook gezegd kunnen hebben want in Utrecht is 
het ook zo dat wij campagnevoeren onder het motto je moet ook raadslid 
kunnen zijn terwijl je een baan hebt maar ik wijs Nieuwerkerk aan de IJssel 
erop dat we dit al een heel tijd doen en dat dit ook een uitzondering is d.w.z. 
dat we niet zo vaak als congres bijeenkomen maar al een hele tijd ook op 
vrijdagmiddag bijeenkomen en dat wij misschien ook wel gelet op het punt wat 
Nieuwerkerk aan de IJssel aangeeft ervoor kiezen om, maar dat zal 
vanmiddag ook blijken, de stemmingen zijn allemaal morgen en het algemene 
vergadering deel waar dus het individueel stemrecht geldt is ook morgen dat 
doen we overigens natuurlijk ook om het kostenaspect met die kastjes dat is 
allemaal buitengemeen kostbaar maar dat wou ik zeggen in reactie op 
Nieuwerkerk aan de IJssel, het is twee keer per jaar inderdaad op 
vrijdagmiddag anders krijgen we ons werk ook niet klaar maar het individueel 
stemrecht dus morgen en de stemmingen ook morgen dus geen VVD'er en 
geen VVD afgevaardigde hoeft ook maar iets te missen. 

Dan wijs ik u er ook op dat om drie uur vanmiddag twee parallelsessies 
plaatsvinden over Verkeer Verbonden, VVD visie op mobiliteit en een 
parallelsessie over onderwijs voor en door jongeren. U kunt in de 
programmaboekjes, dat zijn die blauwe prachtig uitgevoerde boekjes, zien in 
welke zalen dat allemaal plaatsvindt. Dan als u straks het woord voert wilt u 
dan uw naam zeggen, ik stel voor de discussies begin ze in twee termijnen te 

VVD 1 



Algemene Leden Vergadering, 26-27 november 2004 te Noordwijkerhout 

voeren en er is ook een stem- en notulencommissie, morgen gaan we 
stemmen, ik herhaal het nog maar eens een keer, ik stel voor te benoemen 
Ruud Nederveen uit Amsterdam als voorzitter van die commissie, Serge 
Bladet uit Vlijmen en Marjette Kroes uit Apeldoorn. Gefeliciteerd met die 
benoeming en dat komt ook goed en dank voor uw inspanningen nu alvast. 
Ik kijk even of ik iets ben vergeten nee, dat is niet het geval dan stel ik voor te 
beginnen met de algemene vergadering van afgevaardigden de A VA en wel 
met het huishoudelijk deel 1 en als u dat dan voor u kunt nemen met de 
bijlage dan ziet u dat we gaan beginnen met het onderdeel bijlage A de 
communicatiemiddelen. 

En daar zijn door u een aantal voorstellen op ingediend, ik pak ze zelf ook 
voor me dan doen we het fysiek ook ongeveer gelijk dat is het dwarse deel B 
de leeswijzer van de AVA en dan gaat het om de communicatiemiddelen en 
politiek! En aan de orde stel ik dan amendement, er is een amendement op 
ingediend en een initiatiefvoorstel, amendement door de kamercentrale Den 
Haag en een initiatiefvoorstel door de afdeling Hilversum en ik stel voor te 
beginnen met het bespreken van het amendement 1.1 van de kamercentrale 
Den Haag en ik zou u willen vragen wie wenst daarover het woord en als u 
dan uw naam zegt dan geef ik u het woord, wie mag ik daarover het woord 
geven? 

De heer Bezemer, kamercentrale Rotterdam; wij kunnen ons tamelijk vinden 
in de voorstellen van Den Haag aan Hilversum maar we hebben nog een 
enkele opmerking. Wij vinden het toch jammer, we hebben zelf geen voorstel 
kunnen indienen, maar wij vinden het toch jammer dat er geen duidelijk 
geformuleerd plan is wat de doelstelling van het blad precies moet zijn, wordt 
het nou gericht op de betrekkelijk kleine schare actieve leden of op de grote 
meerderheid van de niet actieve leden ik denk dat dat toch heel belangrijke 
zaak is voordat wij ruim geld gaan uitgeven aan een nieuwe opzet van het 
blad Politiek, dank u. 

De heer Jan van lanen; dank u wel meneer Bezemer, wie mag ik no meer 
het woord geven over amendement 1 .1? 

Mevrouw Hennie van Kerkum, kamercentrale Amsterdam; bij het voorstel 
wordt in het commentaar van het Hoofdbestuur genoemd dat het blad Politiek 
niet meer in de kiosk verkrijgbaar is zou het bestuur mij kunnen zeggen 
waarom niet? En er is nergens aan de orde gesteld of er ook nog losse 
abonnementen zijn, die vraag zou ik ook graag beantwoordt zien. En voor de 
rest wat Rotterdam net heeft gezegd ik denk dat het blad van alle leden moet 
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zijn dat is toch de opzet geweest ook van de inbreng die ik al een paar jaar 
geleden heb aangezwengeld het blad moet er voor alle leden zijn en 
frequenter dan nu. 

De heer Jan van Zanen; wie nog een eerste termijn over voorstel 1 .1 
amendement 1.1? Kan iemand van de kamercentrale Den Haag misschien 
iets zeggen?, die zijn er nog niet, goed wie nog meer een eerste termijn? 
Gaat uw gang. 

De heer Joachim Beuvery; kamercentrale Gelderland; ik denk dat 
communicatiebeleid dat het blad daar een onderdeel van vormt maar moet 
passen in het totale communicatiebeleid van de VVD. De leden in Gelderland 
bijvoorbeeld worden inmiddels door een zeer actieve nieuwsbrief via Internet 
bereikt maar dat is nog maar een kwart van de leden dat betekent dat wij 
driekwart van de leden regelmatig niet kunnen bereiken. Ik denk dat het 
multimediale informatiecircuit van de VVD moet voldoen om minimaal, en dat 
moet een doelstelling zijn, 85% van de leden actief te bereiken. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel dan geef ik het woord aan het 
Hoofdbestuur, mevrouw den Ouden of de heer Joosten, de heer Joosten. 

De heer Joosten; dank u wel voorzitter. We hebben aan het begin van deze 
bestuursperiode ook aangegeven wij gaan vooral luisteren naar hoe de leden 
het willen en dat hebben we het natuurlijk ook over de communicatie. 
We hebben een goed politiek verhaal maar hoe brengen we dat ook op de 
beste manier over. Voor wat betreft het blad Politiek zijn er ook in de 
algemene vergadering verschillende moties en voorstellen geweest 
voorgaande jaren en toen hebben gevraagd houdt ze nog even aan wij 
komen met voorstellen. Wat we nu vooral voorstellen is een enquête te gaan 
houden, u leest dat onder het kopje 6 van het onderzoek, waarin we de leden 
vele vragen zullen stellen, vragen wat verwacht u van het algemeen 
secretariaat en wat verwacht u van de VVD en een belangrijk onderdeel 
daarin zal ook zijn wat verwacht u van de communicatiemiddelen, hoe wilt u 
de communicatie krijgen. 

Als ik dan op de vraag van Gelderland ook mag regeren daar draait het 
inderdaad om niet alleen 85% van de leden moet adequaat bediend worden 
maar 1 00%. een deel zal kunnen volstaan met een digitale nieuwsbrief een 
ander deel wil juist graag een uitgebreid blad, hoe die verhouding ligt willen 
we exact weten en is ook voor de financiering van groot belang, vandaar ook 
de voorstellen zoals die nu voorliggen. 

VVD 3 



Algemene Leden Vergadering, 26-27 november 2004 te Noordwijkerhout 

Jammer dat er dan nu niet een duidelijke doelstelling is, nou die is er dus 
eigenlijk wel, namelijk actualiseren zodanig dat we gaan voldoen aan de 
wensen van de leden ook vasthouden van het goede wat we hebben maar 
toevoegen het onderdeel debat, ook het blad Politiek moet onderdelen als 
discussie pregnanter naar voren kunnen brengen daar zijn we denk ik ook 
duidelijk in geweest. En als het gaat om het vermelden van het logo als we 
het blad Politiek nu zien staat het er inderdaad wel erg bescheiden op dus 
daarvan hebben we ook aangegeven dat mag best groter. Het blad ligt niet 
meer in de kiosk, daar bleek toch onvoldoende vraag naar te zijn en dan is de 
opbrengst niet meer in evenwicht met de kosten die het met zich meebrengt 
om het daar te krijgen en het wordt nog op verzoek, maar ook niet in grote 
getale nog, aan niet-leden toegezonden wanneer zij daarom hebben 
gevraagd, dat in antwoord op de vragen, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; wie in tweede termijn? 

De heer Berend Stolk, kamercentrale Zuid-Holland Noord; ik vind het prachtig 
dat wij als debatpartij een nieuw blad krijgen maar de vraag is natuurlijk wie 
bepaalt hoe dat debat eruit zal zien, dus het wordt erg belangrijk dat de 
redactie ook echt liberaal niet alleen is samengesteld maar zich ook liberaal 
opstelt in die zin dat men nu eindelijk eens een keer niet meer schuwt het 
woord wat men eigenlijk niet horen wil anders wordt dat het blad net zo saai 
als alle andere bladen tot nu toe die er tot die tijd zijn geweest. 
Dus ik zou van de voorzitter en van het bestuurslid wat dit punt in zijn 
portefeuille heeft eigenlijk wel een wat gedurfde uitspraak willen over hoe dat 
debat dan zichtbaar gaat worden in het nieuwe blad Politiek want laten we 
even helder zijn tot nu toe is dat blad alleen maar saai geweest en hebben we 
er alleen maar dingen in kunnen lezen die we allang wisten en heeft de VVD 
uitermate ervoor gezorgd dat de vooral geen meningen in kwamen die men 
niet horen wou, op deze prikkelende stelling hoop ik een reactie van u te 
horen voorzitter. 

De heer Jan van Zanen; prachtig, welkom overigens ook. Wie nog meer in de 
tweede termijn over voorstel 1.1. Den Haag is er inmiddels, u heeft allerlei 
belangwekkende reacties van allerlei leden gemist op uw voorstel maar het 
gaat wel goed denk ik, meneer Wijsenbeek. 

De heer Wijsenbeek; ja maar voorzitter dat kwam ook doordat voor het eerst 
in veertig jaar dat ik nu lid van deze vereniging ben ook een wandeltocht aan 
het AL V was verbonden ik stond namelijk zover weg dat ik even onderweg 
was. Waar ik op wilde wijzen is dat dat logo hier echt het idee oorspronkelijk 
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van we verkopen politiek in alle kiosken in den lande en daar verdienen geld 
aan dat dat zo langzamerhand opgegeven is of mag worden en dan mag je 
dus ook duidelijk maken dat het blad zoals het er nu uitziet niet meer het 
mededelingen blad is van de vereniging maar een mislukt idee om anderen 
voor onze ideeën te winnen dat idee moet dus opgegeven worden en dan 
mag er ook weer groots opgezet worden dat het van de VVD is en niet 
anderhalve millimeter opzij en op zijn kant. 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer in deze tweede termijn, een laatste 
termijn wat mij betreft over voorstel 1.1, meneer Joosten? 

De heer Joosten; het blad, de een zegt het is alleen maar saai en de ander 
bestookt mij met e-mail de afgelopen weken hou het blad alstublieft zoals het 
is vandaar dat wij zeiden wij gaan goed bij alle leden te rade om te kijken wat 
exact de wensen zijn. Meer debat en daar durven wij ook even prikkelend op 
in te steken door te zeggen we gaan ook de structuur van de commissie van 
de Zanen die voor de hele partij geldt ook in ons blad en ook in al onze media 
zichtbaar maken. Er is partijnieuws dat is saai, er is debat dat is interessant 
maar nog teveel onzichtbaar en dat gaan we zichtbaar maken en er is 
politieke actualiteit en dat is de hoofdschotel maar dat betekent dat dus ook al 
onze communicatiemiddelen die driedeling zullen kennen en als we dan 
kijken naar onze reactie over voorstel vanuit Hilversum, om ook ingezonden 
brieven daar een plek in te geven daar hebben we ook van gezegd dat is ook 
wat wij willen. 

Ten aanzien van Den Haag heb ik eigenlijk net al geantwoord logo groter, of 
de missie mislukt is weet ik niet maar gaan meer inzetten nu op onze eigen 
leden adequaat informeren. 

De heer Jan van Zanen; ik wilde eigenlijk afsluiten maar ga uw gang hoor. 

De heer Kuijpers, kamercentrale Limburg; ik wil nog even een opmerking 
maken over het laatste Politiek nummer waarin een goed interview staat met 
Mark Rutten en waarin ook een goed interview staat van minister Verdonk en 
het lijkt mij dus vooral ook een plek waar de mensen over hun werk kunnen 
vertellen zodat men in den lande ook weet waar het in Den Haag over gaat, 
dat lijkt me toch een belangrijke doelstelling en dat zie ik in dat laatste 
nummer ook duidelijk terugkomen, dat wou ik nu toch eens even kwijt. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel. Dan stel ik nu voor, en dat is een terecht 
denk ik, om, tenzij u stemming morgen wenst, het voorstel van de 
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kamercentrale Den Haag, er staat niet overnemen of niet, maar laten we maar 
zeggen zoals opgevat in het advies van het Hoofdbestuur over te nemen, is 
dat akkoord, wenst iemand stemming? Akkoord. 

Dan gaan we nu over naar de bespreking van het initiatiefvoorstel Hilversum, 
punt 1.2 en ik wil dat initiatiefvoorstel in bespreking geven, er is al iets over 
gezegd, ook door meneer Stolk met name en meneer Joosten hebben er al 
iets over gezegd, maar ik stel het nu maar even apart aan de orde dat is een 
initiatiefvoorstel, wie van de vergadering wil er iets over zeggen? 

Mevrouw van Kerkum; voorzitter wij hebben het er in de Amsterdamse 
delegatie over gehad, hoe gaat dat met ingezonden brieven? In een gewone 
krant bepaalt een redactie of die er inkomt ja dan nee en hoe gaan we daar 
dan in de VVD mee om, zit daar een bekwame redactie die zegt nou uw brief 
hoeven we niet of die vinden we zo leuk die halen we naar voren, hoe stelt u 
zich dat voor? 

De heer Fruitman, voorzitter afdeling Hilversum; als ik de stukken ter 
vergadering voorleggend goed gelezen heb dan zou je kunnen zeggen dat ik 
het woord niet hoeft te voeren en ik heb net al een lid van het Hoofdbestuur 
gehoord die zegt het is een heel goed initiatiefvoorstel en dat nemen we ook 
over. Het inhoudelijke debat dat hoef ik niet te voeren daar zijn net al een 
paar opmerkingen over gemaakt waar ik me ook achter wil zetten waar mij het 
eigenlijk hier omgaat is het punt van orde en het punt van tijd. 

U verzoekt in uw stukken om met de wens het tot onmiddellijke ingang van 
het initiatiefvoorstel in te trekken en dat doe ik met veel plezier maar toch 
onder de volgende kanttekening, of misschien wel te lezen als voorwaarde, 
dat het niet zo zou mogen zijn dat de woorden die ook in uw stukken staan als 
het Hoofdbestuur staat hier positief enz. zal het zeker meenemen en in 
andere stukken heb ik gelezen dat waarschijnlijk het resultaat van de 
commissie communicatie waar we nog verder over gaan spreken vandaag en 
morgen dat dat ertoe zal leiden dat we daarmee verdergaan en dat in 2006, 
niet in 2005, maar dat in 2006 de resultaten daarvan geïmplementeerd 
kunnen worden en dan kom ik toch terug op de basis van het verhaal wij zijn 
van mening, dat heeft hiertoe geleid, dat het eigenlijk toch niet ter discussie 
zou mogen staan dat wij in onze communicatiemiddelen van nu en gisteren 
en ook van morgen dat er rubriek ingezonden stukken moet zijn en ik heb me 
op de kamercentrale laten vertellen dat ik me moest realiseren als iemand die 
nog maar net bij dit soort bijeenkomsten komt omdat die ook zijn steentje wil 
bijdragen dat ik daar heel voorzichtig mee moet zijn omdat eerder het 
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Hoofdbestuur de ingekomen stukken eruit heeft gehaald uit het blad vanwege 
een lastig lid uit Hilversum. 
Nou ken ik dat lastige lid, en we kunnen heel lang gaan debatteren over de 
definitie van het woord lastig maar ik weet wat u ermee bedoeld en misschien 
moet ik me wel aansluiten bij de vraag die ik hoorde uit het Amsterdamse dat 
het voor mij het volstrekt duidelijk is dat er een redactie zit en dat dat 
professionele mensen zijn en verantwoorde mensen dat er een redactionele 
statuut is wellicht die u op de discretionaire bevoegdheid geeft om voor uzelf 
dan maar te bepalen wat u dan lastig vindt binnen uw redactionele statuut en 
daar dus dat soort elementen uit te halen. 
Maar dat mag niet betekenen dat we dat forum ingekomen stukken niet meer 
zouden hebben, dus met onmiddellijke ingang mag er wat mij betreft uit maar 
als dat betekent dat we er nog een jaar over door gaan praten en pas in 2006 
dat het in uw nieuwe beleid past voor de jaren daarna dan zou mij dat te laat 
zijn. 

De heer Jan van Zanen; goed begrepen, wie nog meer, gaat uw gang. 

De heer Lex de Lijster, voorzitter afdeling Alphen aan de Rijn; dank u wel. Ik 
zou het voorstel van de afdeling Hilversum van harte ondersteunen het wordt 
in ieder geval in onze contreien als een enorm gemis ervaren dat er niet 
zoiets is als up to date ingezonden stukken waar de mening kan worden 
weergegeven voor die mensen die dat met interesse te lezen, ik zou er ook op 
willen aandringen om het zo spoedig mogelijk te doen. 

De heer Joosten; we zijn het gewoon eens, we gaan het zo spoedig mogelijk 
doen maar de opmerking uit Amsterdam was ook zeer terecht, werd net ook 
onderschreven door Hilversum, het redactiestatuut zal van belang zijn, het 
blad Politiek heeft een externe redactie dus daar zullen we even goede 
afspraken over moeten maken maar is natuurlijk toch iets wat op heel korte 
termijn kunnen realiseren. 
Op alle digitale verkeersmedia zal dat de technische aanpassingen vergen en 
ook daar zullen we even grondig naar moeten kijken maar wat betreft zo snel 
mogelijk zal zeker er niet toe leiden dat die pas voor het eerst over een jaar 
daar resultaten van ziet, we zijn het gewoon eens. 

De heer Jan van Zanen; tweede termijn? Ik stel voor het voorstel over te 
nemen zoals beschreven en nu afgesproken, wenst iemand daar morgen 
stemming over? Nee, het voorstel is aangenomen. 
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De heer Jan van Zanen; tweede termijn: ik stel voor het voorstel over te 
nemen zoals beschreven en nu afgesproken, wenst iemand daar morgen 
stemming over? nee, het voorstel is aangenomen. 

Dan aan de orde, dames en heren, agendapunt 2 het rapport van de 
commissie evaluatie ledenraadpleging, CEL voor de insiders, en de standpunt 
bepaling daarover van het Hoofdbestuur. Laat ik beginnen met uit te spreken, 
zoals we dat ook hebben geschreven aan u, dat is een advies aan u, dat wij 
de commissie, de leden van de commissie, ontzettend dankbaar zijn voor het 
feit dat zij al dit werk hebben gedaan en ik zou eerlijk gezegd willen beginnen 
met de voorzitter Bert Hubert de gelegenheid te geven, applaus, en dan iets 
te zeggen. Applaus, dank u wel voor de goede tip. 

De heer Bert Hubert; dank u wel voorzitter, ik voel me redelijk vereerd dat wij 
als commissie, ik moet beide medeleden excuseren, de één zit in het 
buitenland en de ander ontving vanochtend in Groningen minister 
Hoogervorst en heeft het niet op tijd kunnen halen, want u was bij het vorige 
onderwerp te snel maar ik ben dankbaar dat het Hoofdbestuur de zaak zo 
heeft gearrangeerd dat onze voorstellen, en niet de voorstellen van het 
Hoofdbestuur, voorliggen en dat wij dat ook zelf verdedigen zo hoort dat naar 
ons gevoel ook met een evaluatiecommissie. 

Wat betreft de inhoud zou ik u willen zeggen u hebt het natuurlijk allemaal 
gelezen maar dat een belangrijk evaluatiepunt was het gemis aan het 
schriftelijk stemmen, de briefstem, daar wordt in voorzien op een bepaalde 
manier daar zijn amendementen over. Een andere beduidend punt van 
betekenis dat was dat wij geconcludeerd hebben dat een ledenraadpleging 
erg goed is in gevallen waarin een enkelvoudige functie ter discussie is een 
partijvoorzitter en lijsttrekker maar dat het ook technisch gezien heel wat 
bewerkelijker is om een overzicht te krijgen bij het maken van een lijst dat is 
gebleken bij het maken van de Europese lijst dat is nog relatief simpel want 
daar gaat het om vijf of zes, dachten wij, verkiesbare kandidaten het zal 
aanzienlijk gecompliceerde worden voor een landelijke verkiezing waarbij wij 
toch hopen op 40 a 45 verkiesbare kandidaten. 

Ook in ons opgevallen dat de discussie in de partij rondom belangrijke 
partijkeuzes eigenlijk verstomd is door het systeem van wat we hebben van 
de ledenraadpleging iedereen doet dat thuis bij zijn telefoon of zijn computer 
en niet meer in ledenvergaderingen waar discussie over is, wij willen graag 
die discussie bevorderen rondom welke vorm van ledenraadpleging dan ook 
we doen een oproep aan alle afdelingen kamercentrale discussie te 
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organiseren. Los van een aantal kleinere punten hebben wij ook het gemis 
aan campagneregels duidelijk naar voren gebracht, campagneregels waar wij 
een aanzet voor geven en die wat ons betreft onder toezicht moeten staan 
van een onafhankelijke commissie benoemt door de algemene 
ledenvergadering want het Hoofdbestuur zelf moet ook als factor kunnen 
optreden in het geheel en moet dus ook onder toezicht van iets of iemand 
staan. 

Bij elkaar vonden we dat de ledenraadpleging goed en degelijk georganiseerd 
waren er waren, weinig commentaar daarop ja wat technische opmerkingen, 
maar de gedachte is uitstekend verwerkt met die kanttekening vooral van het 
schriftelijk stemmen en nu ben ik benieuwd wat u ervan vindt? 

De heer Jan van Zanen; dank u wel. Dan stel ik aan de orde, dat is weer in 
dat dwarse stuk de bijlage, eerst maar het thema gedragscode voorstel 2, 
amendement van de afdeling Rijnwoude, strekking overnemen en 3 ook het 
zijn twee wijzigingsvoorstellen waarvan wordt gezegd allebei overnemen, 
wenst iemand daarover te spreken? 

De heer Bezemer, kamercentrale Rotterdam; op zichzelf hebben wij tegen die 
strekking niet zulke bezwaren maar, trouwens we willen uiteraard de 
commissie ook bedanken voor het gedane werk, waar we hier nu een roep 
krijgen om het opstellen van meer een strakkere gedragscodes en er zelfs 
dreigend door het Hoofdbestuur aan toegevoegd wordt dat daar nieuwe 
reglementen voor gemaakt moeten worden dan vermoeden wij in Rotterdam 
dat wij eigenlijk al reglementen genoeg hebben om fatsoen te regelen hebben 
we geloof ik niet zoveel belang aan veel reglementen dus, de kamercentrale 
Rotterdam zou u gaarne wil oproepen om zeer terughoudend te zijn in het 
stellen van regels van fatsoen dank u. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel meneer Bezemer, iemand anders nog? 

De heer Bert Hubert; fatsoen is er natuurlijk genoeg maar het gaat om een 
aantal dingen waar je de meetlat langs moet kunnen leggen en dat is 
bijvoorbeeld dat je een limiet of een bepaling moet hebben over openheid 
voor financiën dat een kandidaat openheid moet tonen over de middelen die 
hem door wie dan ook uit eigen vermogen of van derden, derde 
belanghebbende wellicht, ter beschikking zijn gesteld dat soort regels gaat 
vrees ik het fatsoen te boven dat moet je gewoon vastleggen. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, algemeen secretaris? 
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De heer Swart; ik denk dat er geprobeerd hebben in de geest van de afdeling 
Rotterdam de voorstellen van de commissie te verwerken in die zin dat we 
ook hebben gezegd laten we nou alleen datgene wat echt hard moet worden 
geregeld opnemen in het reglement en dan is de rol van de gedragscode niet 
om nog meer regels te stellen waar mensen zich van A tot Z aan moeten 
houden waar veel meer om een norm aan te geven en ook een de club die 
dan toezicht houdt en referentie te geven aan de hand waaNan ze het gedrag 
van mensen kunnen toetsen. 

De sanctie daarop is nog veel meer dan op een goed moment mensen ook 
zelf worden gepressed zich op een bepaalde manier te gedragen, daar is heel 
duidelijk behoefte aan, daar was behoefte aan bij kandidaten, dan was ook 
behoefte aan bij mensen die bij de ledenraadplegingen betrokken waren maar 
wij onderkennen ook dat het steeds maar maken van nieuwe regels echt in de 
zin van mensen precies voorschrijven wat ze moeten doen dat we daar zo 
langzamerhand, ook als het gaat om het handhaven van die regels, het einde 
van de mogelijkheden hebben bereikt vandaar deze oplossing. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, tweede termijn. 

De heer Stolk, kamercentrale Zuid-Holland Noord; we hebben de heer Hubert 
ontvangen waar hij zijn rapport aan ons heeft uitgelegd en wij waren zeer 
onder de indruk van het immense werk wat is verricht en we hadden ook heel 
veel complimenten voor hem, ik denk dat dat ook zeer terecht is en dat door 
velen zal zijn gedeeld. Het punt is wel dat we in de VVD een tijdgeleden 
gekozen hebben voor een andere techniek van stemmen en dat die techniek 
zeker nog niet volledig is gesetteld, we hebben gezien dat bij de eerste 
verkiezing er een zekere opkomst was, we hebben gezien dat bij de 
verkiezingen daarna die opkomst alleen maar kleiner werd dat suggereert een 
kritische ondertoon in wat ik zeg, dat is in het geheel niet het geval, maar het 
is een feit dat die situatie rondom een ledenraadpleging nog niet gesetteld dat 
er nog geen duidelijkheid is hoe we dat in de VVD hebben, dat is in feite een 
permanent proces. 

De commissie Hubert heeft een heel aantal aanbevelingen gedaan aan het 
Hoofdbestuur, en het Hoofdbestuur heeft er daar vele van ook overgenomen, 
maar het zal duidelijk zijn dat wij in de VVD nog groeiende zijn hoe we 
hiermee om moeten gaan. Ik voorzie rondom verkiezingen uiteindelijk toch 
altijd een zeker spanningsveld tussen wat men wel doet en wat men niet doet, 
wat wel mag en wat niet mag, en wij hadden in onze kamercentrale daar 
eigenlijk een hele eenvoudige oplossing voor, wij hebben behoefte aan een 
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permanente evaluatie van dit nieuwe systeem en er is bij ons gezegd laten we 
de heer Hubert maar niet dechargeren en daarmee bedoel ik dat het goed 
zou zijn als er een commissie van wijze mannen zou zijn, of wijze dames 
excuseer, die ervoor zou zorgen dat dat systeem van deze ledenraadpleging 
in feite een permanente evaluatie ondervindt, ik zou het prettig vinden als het 
Hoofdbestuur dat voorstel zou willen overnemen. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, die nog meer in tweede termijn? De heer 
Wijsenbeek 

De heer Wijsenbeek; ja, voorzitter, ik sta rechtsbuiten maar dat het geheel 
zonder vooruitlopen op de volgende discussies dit weekend. 

De heer Jan van Zanen; voor mij staat u uiterst links. 

De heer Wijsenbeek; precies, en zo voel ik me ook het beste tussen die twee 
in. Nee, voorzitter, ik sluit me bij de overige windstreken in Zuid-Holland aan 
allereerst wat betreft de waardering voor de commissie Hubert, u hoorde dat 
al zojuist, ik sluit me ook aan bij het voorstel om vooralsnog door te gaan met 
de evaluatie maar ik wijs erop dat we mogen aannemen dat het persoonlijk 
element zeker met wijziging van kiesstelsel nog groter gaat worden. 
Dat betekent dus dat er allerlei kandidaten op allerlei wijze zullen proberen 
om zich te onderscheiden we hebben dat inderdaad in de Europese 
verkiezingen niet alleen in de voorcampagne binnen de partij gezien maar in 
nog veel sterkere mate in de campagne in den lande overigens met 
interessante en goede resultaten, bijvoorbeeld van kandidaat Ten Broeke in 
Twente. 

Dat betekent dat we die regels van hoeveel, de gedragsregels, van hoe blijf je 
binnen de partijcampagne, hoeveel mag je er aan uitgeven, hoeveel kun je 
daar aan sponsoren bijhalen moet je dan formulieren maken waarop staat 
VVD gesponsord door wasserij Kraakhelder iets dergelijks, moet je dat 
toelaten of niet en ik denk dat het dus hoognodig is dat we zo'n reglement van 
goed gedrag gaan opstellen, dank u. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, wie nog meer in deze tweede termijn? 

De heer Kuijpers, kamercentrale Limburg; ik had een vraag aan de heer 
Hubert namelijk dat is van heeft hij een goede methodiek om dubbelstemmen 
te ondervangen, ik kan dat namelijk nergens in de gegevens ontdekken. 
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De heer Jan van Zanen; klopt, wie nog meer? Op dat laatste punt meneer 
Hubert. 

De heer Bert Hubert; u hebt dat heel makkelijk kunnen onderkennen zoals wij 
dat hebben kunnen onderkennen, het huidige systeem met Internet en 
telefoon is wat betreft dubbelstemmen sluitend dat dat onmogelijk is en het is 
te regelen voor briefstemmen per slot van rekening briefstemmen gebeurt bij 
allerlei partijen bij FNV, PvdA, CDA maar het gebeurt ook bij landelijke 
verkiezingen voor de Nederlanders in het buitenland en in Amerika weten we 
dat heel veel kiezers om welke reden dan ook briefstemmen. 
Er zijn methoden die sluitend zijn, maar ook bij schriftelijke stemming 
dubbelstemmen uit te sluiten. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, tenslotte de algemeen secretaris. 

De heer Swart; u zult bij onze antwoorden op de amendementen onder 7 en 8 
al hebben kunnen zien dat wij voorstellen om in ieder geval de commissie 
voorlopig nog gewoon door te laten gaan met haar werk en ik denk dat we 
vanzelf wel het punt ontdekken waarop je zegt nu zijn we uitgeëvalueerd maar 
wij hebben nog niet de commissie gevraagd op te houden, integendeel, wij 
hebben nog een aantal vragen bij hun liggen en daar gaan we het komend 
voorjaar met elkaar over praten. 

De heer Jan van Zanen; daar is de commissie ook toe bereid? Stel ik voor 
om, dat is de derde termijn meneer Stolk. 

De heer Stolk; ja zeker, maar wie bepaalt dan wanneer de commissie 
uitgeëvalueerd is, de algemene ledenvergadering of het bestuur?. 

De heer Jan van Zanen; u. Eigenlijk wil ik geen derde termijn maar u wel. 

De heer Furnée, afdeling Rijnwoude; over het voorkomen van dubbel tellingen 
bij de postmethode daar heeft de heer Ketel van Rijnwoude ook duidelijk een 
mening over, de verkiezingen bij hoogheemraadschap Rijnland en alle 
hoogheemraadschappen, die gebeuren op een volslagen sluitende methode, 
misschien dat de heer Hubert daar wat aan heeft, daar komen wel verkeerde 
kandidaten door. 

De heer Jan van Zanen; dat is weer wat anders, goed ik stel voor over te 
gaan tot de afronding van voorstel 2, strekking overnemen? Akkoord, wenst 
iemand stemming nee? Voorstel 3, strekking overnemen? Akkoord, dan gaan 
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we naar het volgende hoofdstukje misschien kunnen we dat ook in éé keer 
doen dat het misschien wat erg ambitieus, nee dat is de ambitieus. 
We gaan over tot de bespreking van voorstel 4, het voorstel van het 
Hoofdbestuur is gewijzigd overnemen, wie daarover in eerste termijn? 

De heer Ferdinand Ketel, vice voorzitter van de afdeling Rijnwoude; Dank u 
wel voorzitter, mijn secretaris meneer Furnée heeft mij al aangekondigd. Ik 
terwijl zowel nummertje 4 als 6 even snel in combinatie behandelen dat 
scheelt weer in de tijd. Een algemene opmerking ongeveer 30% van de 
Nederlandse huishoudens bezit nog geen Internet aansluiting dat aantal zal 
de komende jaren wat langzamer dan alle voorgaande jaren, toch wel gaan 
stijgen, het briefstemmen en telefoonstemmen is dus eigenlijk al weer een 
beetje verouderd maar je moet de mensen alle gelegenheid geven om in een 
democratisch land hun stemmen uit te brengen dus wij zijn niet in principe 
tegen briefstemmen maar we zouden dat toch als een extraatje zien ten 
opzichte van de hoofdregelinternet stemmen. 

Daarop ook is ook onze motie 4 gebaseerd wij hebben ook niet zo'n behoefte 
om eens te proberen of we nou met briefstemmen zoveel meer stemmen 
binnenkrijgen en zeker niet als een van de voorwaarden wordt dat geen 
postaal antwoordnummer erbij hoort want dan verwachten we toch echt dat 
de opkomst laag zal zijn. 

Je moet het bij de 34.000 leden die zich niet actief beschouwen toch heel 
laagdrempelig maken, Internet is zo'n laagdrempelig medium maar een 
briefstem zonder antwoordnummer is hoogdrempelig zelfs bij VVD leden die 
er geen zin in hebben 39 cent op een envelop te doen. Kortom wij stellen voor 
niet alleen een ledenraadpleging te doen met uitsluitend briefstemmen maar 
briefstemmen als een extraatje te beschouwen en desnoods, en dan gaan ik 
al naar 6, het telefoonstemmen hetzij direct, hetzij op termijn, af te schaffen. 
Een van uw overwegingen is ja maar het kost niet veel nou ja als het niet veel 
kost vind ik het ook prima maar de hoofdregel zou moeten zijn voor nu en 
naar de toekomst Internetstemmen en als extraatje briefstemmen. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel meneer Ketel, het woord is aan u, neem 
me niet kwalijk. 

De heer Hartman, afdeling Zwijndrecht; ik sluit mij aan bij de vorige spreker 
die was mij al een beetje voor om gewoon Internet en brief te handhaven 
omdat bij de conclusies van de commissie alleen maar briefstemmen mij alle 
haren overeind deden staan. 
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Het tweede punt gaat over de EDP audit, ik zou toch willen vragen aan het 
bestuur om toch eens even goed te kijken naar dat systeem of het echt 
waterdicht is, er zijn wat discussies gevoerd over de betrouwbaarheid van 
stemmachines, dank u wel meneer de voorzitter. 

Mevrouw Scheidel, afdeling Rotterdam; ook over briefstemmen. Wij hebben 
totaal geen behoefte aan een experiment alleen met briefstemmen met de 
juiste combinatie tussen Internet en post willen we een experiment mee 
hebben omdat je dan een vergelijking kan maken met de stemmingen die we 
nu in het verleden hebben gehad. Het verschil tussen Rotterdam en 
Rijnwoude is dat wij geen antwoordnummer willen omdat je ook bij de 
telefoon en ook bij Internet gewoon moet betalen, althans ik heb in ieder geval 
geen gratis telefoonlijn en denk een heleboel mensen in de zaal ook niet, dus 
wij hebben het idee van die brief sturen dat de 39 cent dat moet toch door ons 
gewoon zelf te betalen zijn. 

De heer Bouman, kamercentrale Dordrecht; dank u wel voorzitter. De 
commissie voorzitter de heer Hubert willen wij graag ook bedanken namens 
de kamercentrale Dordrecht en ik wil graag dat hij onze dank ook overbrengt 
aan de andere commissieleden. Bij dit hoofdstukje 'wijze van stemmen' wil ik 
graag ook even stilstaan bij de wijze van stemmen tellen, u geeft in uw 
aanbevelingen aan, of u zegt in uw conclusies ook dat dit onder notarieel 
toezicht staat maar dat geldt eigenlijk alleen voor het deel wat gebeurt nadat 
T -Systems de uitslag heeft bepaalt en de rest staat dan onder notarieel 
toezicht, of dat T-systems zelf tot een correcte uitslag is gekomen en zeker 
zoals u zelf in uw inleiding ook heeft aangegeven bij een kandidaatstelling 
waar 35 40 kandidaten op een lijst staan en zeker met een ander kiesstelsel 
het misschien nog ingewikkelder gaat worden of dat dat dan ook allemaal 
klopt, dat deel van die telling staat nog niet onder notarieel toezicht en daar 
wil ik graag aansluiten bij de twee sprekers geleden die ook vroeg om in geval 
dat zal gaan gebeuren de uitslag die door T -Systems wordt bepaald ook na te 
gaan dan wel door het houden van systemrol dan wel op een andere wijze. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel meneer Bouman, wie nog meer? Ga 
maar proberen om 4 en 6 en misschien ook wel 5 in een keer te doen want 
eigenlijk ging dat bijna zo, gaat uw gang. 

De heer Bert Hubert; klik en klaar een reactie op antwoord het is ons neutraal 
zolang als er maar de mogelijkheid bestaat om schriftelijke stemmen, dat lijkt 
ons het belangrijkste dus of er daarnaast ook nog telefoon of Internet is het is 
ons om het even als evaluatiecommissie. Ik wijs er wel op dat er binnenkort 
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hopelijk een aantal hele interessante ledenraadpleging komen namelijk over 
politieke onderwerpen waarbij logischerwijs er zodanige vragen zullen zijn dat 
het antwoord kan zijn ja of het antwoord kan zijn nee en dan is het telefonisch 
wel erg makkelijk dus waarom je dan specifiek telefoon zou moeten uitsluiten 
ik zou het niet weten maar wat de commissie betreft is het dus neutraal. 
Wat betreft de heer Souman en anderen die hebben gevraagd om ook de 
dank aan de beide afwezige dames over te brengen dat zal ik graag doen. 

De heer Swart; ja, voorzitter, dan begin ik maar even met de vraag hoe ga je 
om met de financiële kant, waarom zou je het poststemmen niet met een 
gratis antwoordnummer doen, daar is eigenlijk door mevrouw Scheidel uit 
Rotterdam al een waar woord gesproken. Het zou wat eigenaardig zijn dat je 
in zijn algemeenheid zegt als ik een stem uitbreng dan moet ik zelf zorgen 
voor het betalen van de kosten van het overbrengen van die stem want als 
het per Internet gaat betalen wij niet uw Internet abonnement, als het per 
telefoon gaat betalen wij niet uw telefoonabonnement, en als het per post 
gaat dan zou het ook logisch zijn dat we opeens met elkaar zeggen die 
postzegel betaalt de VVD dan wel? Dat lijkt me niet logisch, die keus heeft 
een lid zelf welk middel hij gebruikt en de kosten die aan dat middel 
verbonden zijn zijn ook voor het lid dat lijkt me een helder principe. 

De volgende vraag is dan hoe ga je nou uiteindelijk kiezen voor de vormen die 
je aanbiedt, het lastiger daarbij is dat in een ideale wereld zou je zoveel 
mogelijk mogelijkheden tegelijkertijd willen aanbieden dat lijdt alleen wel tot 
relatief hoge kosten, het poststemmen is op zichzelf al duurder zeker als je 
zegt ik wil alle leden de kans geven om per post te stemmen dan betekent dat 
dat je in principe het materiaal wat daarvoor nodig is aan alle leden van 
tevoren moet toesturen en dat betekent ook dat wat er op die manier 
binnenkomt, dat is in de verwerking aanzienlijk kostbaarder omdat het in 
principe toch gewoon in eerste instantie door mensen moet worden verwerkt, 
en dat betekent dus alleen maar het feit dat je per post wil gaan stemmen de 
kosten voor een ledenraadpleging, althans de technische kosten, in orde 
grote verdubbeld dat wordt nog iets erger als je zegt we doen het dus 
gelijktijdig met post en met Internet want dan moet je ook nog bij het 
verwerken er goed opletten dat er inderdaad niet dubbel wordt gestemd, het 
is volstrekt waar er zijn technische oplossingen voor maar u moet van mij ook 
maar aannemen dat een waterschap gewoon wat makkelijker geld uitgegeven 
dan de VVD dus wij proberen wel oplossingen te vinden die niet er ook weer 
toe leiden dat we ook weer aan de financiële kant weer bij u terug moeten 
komen met slecht nieuws en dat is de achtergrond waarom we hebben 
gezegd laten we nu, en dat is uitdrukkelijk een experiment het is niet gezegd 
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van en dat gaan we voortaan altijd zo doen, maar laten we nu gewoon een 
keer een experiment doen met een stemming gewoon helemaal per post dat 
is dan relatief voor een poststemming een tamelijk goedkope vorm de 
goedkoopste vorm die je daarvan kan hebben en laten we eens kijken wat dat 
betekent voor de deelname van mensen en daarna beslissen voor de 
manieren van stemmen die we willen aanbieden en hoe we dat het beste op 
elkaar kunnen afstemmen en wat dan de blijvende oplossing is en hoeveel wij 
daar met elkaar voor over hebben, dat is eigenlijk het voorstel wat we hier 
doen ook in overleg met de voorzitters van de kamerscentrales. 

De heer Jan van Zanen; goed, wie in tweede termijn over de voorstellen in het 
thema wijze van stemmen? 

Mevrouw Scheidel; zoals het nu voorgesteld wordt kan je volgens mij gewoon 
geen goede vergelijking maken want de mensen die nu via Internet stemmen 
zullen dan via de post gaan stemmen en zullen het vervelend vinden want 
eigenlijk willen ze misschien liever via Internet maar zullen dat toch gaan doen 
en daarmee heb je en vergelijking die volgens mij helemaal niks meer 
voorstelt. 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer in tweede termijn? 

De heer Furnée, Rijnwoude; ik denk dat ik over punt 4 toch nog wat wil vragen 
aan het Hoofdbestuur waarbij u zegt dat er geen behoefte bestaat aan zo'n 
poststem experiment omdat wij niet voorzien dat daar een geschikt onderwerp 
voor is wat net zo aanspreekt, het is afhankelijk van een geëigend onderwerp 
dat zegt u ook, het lijkt in het licht van de partijvernieuwing een streven naar 
ideeën- en debat onwaarschijnlijk dat zo'n onderwerp zich niet zal aandienen, 
ik denk dat dat toch erg vaag is en kunt u daar wat duidelijker over zijn, u zou 
moeten komen met een onderwerp wat zich, omdat het een vergelijking 
betreft van de opkomst met eerdere ledenraadplegingen wat net zo gewichtig 
zou moeten zijn als het aanwijzen van een lijsttrekker voor de Europese 
parlementsverkiezingen en dergelijke daar is ervaring mee daar zijn getallen 
van, dank u. 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer in deze tweede termijn? 

De heer de Lijster, Alphen aan de Rijn; meneer de voorzitter, ik hoop van 
harte dat wij niet teruggaan in de tijd en alles via de post gaan doen ik hoop 
ook niet dat we de postduif gaan introduceren alstublieft laten we het Internet 
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stemmen, het stemmen via e-mail, er zonder meer inhouden anders verliezen 
we stemmen in plaats van dat we ze krijgen. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel meneer Lijster, meneer Bouman. 

De heer Bouman; ik wil graag nog een reactie hebben op de betrouwbaarheid 
van het tellen van de stemmen voordat het naar het electoraat gaat. 

De heer Jan van Zanen; dat heeft die andere meneer ook gevraagd, gaan we 
op antwoorden. 

De heer Aeijelts Averink, kamercentrale Zuid-Holland Noord; misschien is het 
een idee om de lokale politiek wat meer leven in te blazen om het stemmen 
gewoon via de lokale afdelingen te laten plaatsvinden de kamercentrales 
bijvoorbeeld, of zelfs nog lager, dan krijg je wat leven in de brouwerij aan de 
onderkant en bovendien kost het helemaal niets. 

De heer Jan van Zanen; goed, meneer de secretaris. 

De heer Swart; het laatste voorstel klinkt heel bekend want dat doet me een 
beetje denken aan de discussie die we überhaupt bij de vernieuwing hebben 
gevoerd en daar is het ook als mogelijkheid aan de orde geweest en we 
hebben toen met elkaar voor iets anders gekozen. Het Hoofdbestuur voert nu 
uit wat we met elkaar hebben gekozen en dat is dat leden direct hun mening 
over onderwerpen en over kandidatenlijsten en lijsttrekkers kunnen geven. 

Dan over de mogelijkheden ik zeg maar even, om heel precies te zijn, 
stemmen per e-mail kennen wij niet en zullen we ook niet invoeren want 
e-mail is heel moeilijk te beveiligen wij zouden de verkiezing van de grootste 
Nederlander dus ook nooit op die manier als partij moeten nabootsen. 
We hebben heel veel aandacht gehad voor het feit dat het systeem moet 
kloppen, het is natuurlijk wel zo dat de afgelopen ledenraadplegingen waren 
ook voor T-systems de eerste keer er zijn ook een aantal ervaringen 
opgedaan die er aanleiding voor zijn geweest om het systeem nog verder aan 
te passen en uit te werken het is de bedoeling dat ook als deze discussie over 
de evaluatie is afgerond het helemaal uitgeschreven met documentatie op te 
leveren en dan is het in principe ook mogelijk dat iedereen ernaar kijkt of het 
klopt en of het doet wat het moet doen. 

Een echte formele EDP audit is erg zwaar geschut om hierop losgelaten want 
dat zou ook betekenen dat je ook alle andere procedures die we in de VVD er 
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omheen hebben die indirect ook van invloed zijn dan ook aan zo'n controle 
zou moeten onderwerpen en dan ontstaat er een wat onevenwichtige situatie 
dan gaan heel veel geld uitgegeven aan een beperkt onderdeel, ik zeg maar 
iets simpels wij vertrouwen er met elkaar ook op dat het bedrijf wat hier de 
elektronische stemmingen voor ons in de vergaderingen verzorgt dat ook 
volgens de regelen der kunst doet en dat doen ze ook. 

Er is een niveau, waarop je dingen moet controleren en er is een niveau 
waarop je moet zeggen nu hebben we er vertrouwen in en ik denk dat dat bij 
T -systems, als we eenmaal de documentatie ook formeel hebben 
geaccepteerd en hebben vastgelegd, dat niveau ook bereikt is dan is dat ook 
te toetsen. 

Dan tenslotte de wijze van het experiment, ik heb proberen aan te geven 
waarom wij kiezen voor het experiment zoals hier voorgesteld het geeft ons 
gewoon puur de kans om ervaring op te doen met poststemmen op zichzelf, 
de vergelijking qua onderwerp zal nooit opgaan, dat zul je altijd in je 
achterhoofd moeten houden dat een deel van de verschillen ook ontstaan 
doordat er verschillen zijn in het thema waar de ledenraadpleging over ging 
maar waar het ons gewoon omgaat is om te zien hoe bevalt het nu mensen 
om per post te stemmen, wat voor mensen doen er dan mee is het grosso 
modo dezelfde mensen die de vorige keer meededen of zijn daar duidelijke 
verschillen in aan te geven en op basis daarvan kunnen we dan ook beter 
besluiten of we inderdaad dit in de breedte te moeten doen of we maximaal 
alle middelen gelijktijdig moeten inzetten omdat je een verstandige keuze kan 
maken en zeggen dit middel wel en dat middel niet. De waarheid is met 
poststemmen hebben we op dit moment geen ervaring en dat zouden we dan 
komend jaar voor het eerst gewoon eens een keer kunnen doen. 

De heer Bert Hubert; wat betreft het ledenraadplegen in politieke kwesties wil 
ik er toch op wijzen dat als de voortekenen niet bedriegt u ook onze 
aanbeveling 7 zal overnemen die luidt dat er eerst allerlei criteria moeten 
worden vastgelegd door de algemene ledenvergadering waaraan die 
uitslagen moeten voldoen opkomstpercentage's e.d. in en dat er daarna pas 
een sprake kan zijn van de ledenraadpleging net zoals trouwens ook bij de 
referendumwet dat soort bepalingen. Wat de kosten betreft zou ik in zijn 
algemeenheid willen zeggen laat u dat niet tot hoofdmoot van de 
verdachtenvorming brengen want democratie moet ook u wat waard zijn 
gewoon. 
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De heer Jan van Zanen; dan ga ik proberen nu de voorstellen langs te lopen 
we hebben er in twee termijn en over gesproken en ik zie wel of dat gaat 
lukken. Amendement 4 van de afdeling Rijnwoude, daarvan is het voorstel 
gewijzigd overnemen, wenst iemand dat morgen te laten terugkomen bij 
stemming of doen we het zo? 

De heer Ketel; voorzitter, kijk de strekking van deze notitie is, en de dame hier 
naast mij heeft dat ook gezegd, wij hebben geen behoefte aan het uitsluitend 
stemmen per post, dat is in feite de strekking van dit amendement en ik 
begrijp toch uit de reactie van uw zijde dat u dat toch wilt overwegen, u zegt 
van wij hebben anders geen vergelijkingsmateriaal, al aangegeven is dat twee 
nooit geen gelijke onderwerpen zijn, meneer Swart zegt ja, maar we willen 
zien op dezelfde mensen die toen Internet hebben gestemd nu poststemmen, 
hoe kunt u dat zien, het is toch een geheime stemming? Dus, nogmaals, wij 
hebben als Rijnwoude geen behoefte aan een uitsluitende ledenraadpleging 
per post en als u zegt ik wil die mogelijkheid openhouden dan stellen we het 
op prijs dat die motie morgen in stemming wordt gebracht. 

De heer Jan van Zanen; dat lijkt me helder, meneer Swart nog iets want dat 
doen we gewoon. 

De heer Swart; dan blijft er een misverstand hangen, wij kunnen uiteraard niet 
zien wat iemand gestemd maar je kunt aan de hand van de opkomst 
gegevens wel zien welke mensen hebben meegedaan en daar zijn ook wat 
statistische gegevens over en wie niet dus in zoverre kun je op die basis 
bijvoorbeeld naar leeftijdscategorie wel degelijk indicaties krijgen zonder dat 
er iets verandert aan het geheime karakter van de stemming. 

De heer Jan van Zanen; dan gaan we morgen stemmen over voorstel 4. Dan 
voorstel 5. 

De heer Wijsenbeek; ik begrijp de secretaris in het geheel niet, zou hij kunnen 
uitleggen wat hij daarnet nou heeft gezegd? Want het gaat erover dat hij kan 
zien wie er gestemd heeft, ik begrijp het gewoon niet. 

De heer Jan van Zanen; even rustig, gaat uw gang, wasserij Kraakhelder. 

De heer Wijsenbeek; het was niet kraakhelder voorzitter, want anders zou ik 
hier niet staan. 
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De heer Swart; dan zal ik het gewoon even uitleggen in termen van een 
gewone verkiezing. Bij een gewone verkiezing is er een kiesregister, in dat 
kiesregister wordt op het stembureau aangetekend wie er is komen stemmen 
en wie niet, dat is belangrijk omdat je dubbelstemmen wilt kunnen voorkomen. 
Aan de hand van het kiesregister kun je niet nagaan wat iemand heeft 
gestemd alleen maar dat iemand langs geweest is en zijn stem heeft 
uitgebracht. Nou dezelfde logica zit ook in de techniek onder een 
ledenraadpleging er is een deel van het systeem waarin wordt bijgehouden 
heeft iemand al gestemd of nog niet en dat stuk kun je naderhand gebruiken 
om een verbinding te leggen met achterliggende gegevens en een beeld te 
krijgen van is er een relatie tussen achtergrondgegevens en al of niet 
gestemd hebben, dat doet niks af van het geheime karakter van een 
stemming. 

De heer Jan van Zanen; goed, we gaan toch moren stemmen over 4 en ik 
schat zomaar in ook over voorstel 5, mevrouw ScheideL Ja, dat gaan we 
morgen doen zullen we het wel zo proberen op te schrijven dat het misschien 
wel in één keer kan? Nee, dat doen we niet we doen het apart, we stemmen 
daarover apart morgen in de algemene vergadering van afgevaardigden. 
Dan gaan we naar voorstel 6 van de afdeling Rijnwoude, gaan we daar 
morgen over stemmen of niet? 

De heer Ketel; Rijnwoude handhaaft dit voorstel. 

De heer Jan van Zanen; daar gaan we morgen overstemmen. Dan voorstel 7, 
ook van de afdeling Rijnwoude, gewijzigd overnemen dit lijkt me te kunnen het 
is ook een beetje in de geest van wat de daarnet al bij de eerste ronde, in de 
algemene ronde zal ik maar zeggen, van de heerStolk hebben gehoord, onze 
secretaris heeft gezegd we doen het en toen heb ik heel luid en duidelijk 
gezegd u bepaalt wanneer we ermee stoppen dus volgens mij gaat dat goed. 

De heer Ketel; uitstekend, voor wat betreft 7 wel, 8 is eigenlijk hetzelfde dus ik 
laat even aan Boskoop over of ze het handhaven. 

De heer Jan van Zanen; aan Boskoop vragen, daar ben ik dan weer voor, 
dank u wel, gewijzigd overgenomen dank u wel, ik kijk hoopvol ter rechterzijde 
althans voor mij naar de afdeling Boskoop als het gaat om voorstel 8? Gaan 
we hier over stemmen of wordt dit gewijzigd overgenomen? 

De heer Swart; als we 7 overnemen nemen we 8 ook over die twee zijn te 
identiek om dat niet te doen. 
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De heer Jan van Zanen; hartstikke goed, gaan we dat doen akkoord? Dan, 
dames en heren, gaan we naar agendapunt 3 de wijziging van de statuten en 
het huishoudelijk reglement maar niet dan nadat ik opnieuw en volmondig, 
met name de voorzitter van de commissie maar ook de leden, dank voor het 
werk en alvast dank voor al het werk wat nog komt. 

De wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement, 
kandidaatstellingsreglement voor de leden van de gemeenteraad, het 
vaststellen van de reglementen van de VVD regio's en de procedure actuele 
moties. Dames en heren dan hebben wij dat dwarse stuk weer voor ons blz. 
13 te beginnen met voorstel 9. 

Mevrouw Scheidel; voorzitter, mag hier iets algemeens over gezegd worden? 

De heer Jan van Zanen; is akkoord, we doen een algemene ronde, gaat uw 
gang mevrouw ScheideL 

Mevrouw Scheidel; het gaat vooral even om de aanbieding van de stukken, 
wij krijgen altijd een mooie leeswijzer daar hebben we heel erg veel aan maar 
wat mij opvalt bij de leeswijzer is dat er een nota van wijziging inzit met alle 
voorstellen van het Hoofdbestuur onder elkaar zodat je slecht kan zien wat er 
nu precies verandert of het alleen maar redactionele wijzigingen zijn en 
bovendien, dat valt me dan ook op, is dat het niet altijd zo is dat de meest 
verstrekkende amendement dat dat als eerste wordt geplaatst en de 
kamercentrale Rotterdam zou graag willen vragen om daar de volgende keer 
rekening mee te houden. 

De heer Jan van Zanen; dank wel, nog meer opmerkingen van algemene 
aard? 

De heer Jonker, afdeling Winschoten; op blz. 39 daar stond nog een fout, als 
ik dan zo vrij mag zijn, in 2A daar staat indien betrokkene ook hier na het 
schriftelijk door afdeling ... kandidatuur voor het niet tijdig schriftelijk en dan 
staat er te, dit woordje te moet er uit, althans dat is overbodig mijns inziens. 
En dan is er op blz. 44 daar is 10.1 tweede zin hierbij wordt in ieder geval 
geregeld, en ik neem aan dat het woordje wie er tussen moet. 

De heer Jan van Zanen; ik denk dat deze twee voorstellen gewoon met 
applaus kunnen worden overgenomen, dank u wel meneer Jonker. Ik stel 
voor punt 9 wijzigingsvoorstel de nota van wijziging en even de reactie op de 
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opmerking van mevrouw Scheidel, we zullen het de volgende keer nog 
duidelijker proberen te doen. 

De hier Swart; wij denken dat naar eer en geweten, voor zover het om 
redactionele correcties gaat, het ook echt redactionele correcties zijn en 
daarom dat ze inderdaad zo beknopt zijn weergegeven bijvoorbeeld de zonet 
twee genoemde punten waren ook twee van die punten die in die nota 's van 
wijziging zitten, voorzover het om inhoudelijke punten gaat is dat ook echt wel 
iets verder uitgewerkt Als het gaat om de volgorde van verstrekkendheid het 
was wel onze bedoeling om ze in volgorde van verstrekkendheid te zetten dus 
als dat niet gelukt is dan zullen we dat de volgende keer beter doen maar 
soms verschillen ook de opvattingen over wat het meest verstrekkend is. 

De heer Jan van Zanen; goed, mag ik punt 9 op verzoek van de notaris 
akkoord? Dan punt 1 0, kamercentrale Rotterdam, het voorstel is overnemen 
akkoord? Aldus besloten. Dan punt 11, een aantal redactionele correcties, 
akkoord? 

De heer Ter Linden Amsterdam; het is een klein puntje hoor maar 25.5 komt 
dubbel voor. 

De heer Jan van Zanen; is dit duidelijk algemeen secretaris? Dank u wel 
meneer Ter Linden. Dan toch het punt van Rotterdam, overnemen heb ik 
gedaan, dan 11 daar waren we net mee bezig, dan 12, van de kamercentrale 
Haarlem het voorstel is om het gewijzigd over te nemen zoals aangegeven in 
de nota van wijziging. 

De heer Weterings, kamercentrale Haarlem; voorzitter, wat op betreft kunnen 
wij op hoofdlijnen het voorstel van het Hoofdbestuur volgen maar voordat we 
12 intrekken toch nog één vraag. Wij begrijpen dat het Hoofdbestuur de 
mogelijkheid wil laten dat afdelingen besluiten ook ledenraadpleging te doen 
over de volgorde van de lijst voor de gemeenteraad en onze vraag is of het 
Hoofdbestuur daarbij ook gedachten heeft over welke methodiek dan gevolgd 
moet worden want wij vrezen dat wij maar één specialist in onze 
kamercentrale hebben die kan uitleggen hoe dat de systematiek landelijk 
werkt maar hoe moeten we dat lokaal allemaal gaan uitleggen, worden daar 
voorschriften meegegeven hoe dat die ledenraadpleging moeten werken? 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, wie nog meer? Gaat uw gang. 
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De heer Anne Mulder, gemeenteraadslid Den Haag; ik wil graag iets zeggen 
over de aanwijzing van de lijsttrekker en dan met name over het tijdstip 
daarvoor. Er wordt nu in de reglementen aangegeven dat de lijsttrekker voor 1 
juni aangewezen moet worden. 

De heer Swart; ik wil hier geen misverstanden over te laten ontstaan, dat staat 
niet meer in een nota van wijziging dus u reageert nu op de voorstellen maar 
niet meer op de voorstellen zoals die nu op dit moment luiden. 

De heer Anne Mulder; dus ik begrijp dat de lijsttrekker niet meer voor 1 juni 
wordt aangewezen? Ok, dan ga ik weer zitten voorzitter. 

De heer Jan van Zanen; u bent van harte welkom hoor om dingen te zeggen 
maar belangrijk is nu de reactie van algemeen secretaris op de vraag van de 
heer Weterings. 

De heer Swart; de bedoeling is dat wij in het pakket wat wij als afdeling als 
service aanbieden de technische mogelijkheden zoals we die landelijk 
gebruiken maar ook de uitleg die daarbij hoort dan ook lokaal beschikbaar 
komt en dat je als afdeling alleen moet zorgen voor de kandidatenlijst zelf, de 
namen van de kandidaten want dat is uiteraard iets waar wij niet landelijk in 
zullen voorzien. 

De heer Jan van Zanen; de heer Weterings, tweede termijn tenminste ik zag u 
gaan lopen. 

De heer Weterings; nee, dan trekken wij 12 in. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel. Dan gaan wij naar punt 13, 
wijzigingsvoorstel 13 van de afdeling Zwolle en daarvan is ook het voorstel dat 
gewijzigd over te nemen zoals aangegeven in de nota van wijziging, is dat 
akkoord? Gaat uw gang meneer Bezemer. 

De heer Bezemer; ten eerste ondersteunt de kamercentrale Rotterdam het 
voorstel van de afdeling Zwolle en u zegt dat u het overgenomen heeft in de 
nota van wijziging maar ik meen daarover met u van mening te verschillen. 
De afdeling Rotterdam is van mening dat de lijsttrekker een veel te machtige 
positie krijgt zowel ten opzichte van het bestuur als ten opzichte van de 
ledenvergadering en met een hele kleine ingreep zou je dat kunnen wijzigen 
maar oke, ik kom er als dat nodig is bij uw nota van wijzigingen op terug. 
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Voorzitter, akkoord, wie nog meer, laten we dat dan zo doen. Goed dan stel ik 
voor hiermee akkoord te gaan dan gaan we naar voorstel nummer 14 
kamercentrale Rotterdam daar is ook weer het voorstel van het gewijzigd over 
te nemen zoals aangegeven in de nota van wijziging, daar komen we dan op 
dat moment denk ik op terug maar is dit akkoord? Voorstel 15, kamercentrale 
Rotterdam, dat wordt ontraden, meneer Bezemer. 

De heer Bezemer; eerlijk gezegd begrijp ik niet dat u dit ontraadt, mijns 
inziens is het voorstel van Rotterdam een zeer liberaal voorstel. De volgens 
deze procedure aangewezen lijsttrekker kan door het bestuur gevraagd 
worden dat is mijns inziens een heel duidelijke richtlijn voor het bestuur waar 
een bestuur in het algemeen niet van zal afwijken maar het bestuur moet de 
mogelijkheid hebben om onder elkaar te praten dus voorlopig houden wij dit 
punt overeind om zomin mogelijk dwingend op te treden, dank. 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer op dit punt, voorstel 15? 

De heer Kuijper, afdeling Elburg; toen ik dit voorstel bij ons in een 
kernledengroep aan de orde stelde waren er twee leden die meteen zeiden 
van dan stappen wij op uit de partij. Er was gewoon een heel groot 
onbehagen ten aanzien van het instituut lijsttrekker, nou is Elburg een hele 
kleine gemeente 20.000 inwoners ongeveer daar liggen de zaken misschien 
wel eens wat anders dan in een grote stad als Rotterdam, maar ik wil me hier 
toch heel graag aansluiten bij Rotterdam en ik ben heel erg blij dat in ieder 
geval voor ons de ontsnappingsclausule aanwezig is dat we niet met een 
lijsttrekker hoeven te gaan werken die dan grote invloed zal hebben op de rest 
van het verhaal. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, wie nog meer in deze eerste termijn over 
voorstel 15 van Rotterdam. 

De heer Bert Holman, Haarlemmermeer; over de motivatie die u geeft om te 
ontraden u verwijst daar naar artikel 3. 7 en u wil daar gelijkluidende teksten in 
hebben in 3. 7 en in dit geval 2.A4 maar kunt u nu iets nader ingaan zo 
meteen in uw beantwoording over het waarom nu specifiek deze gekozen 
lijsttrekker zoveel, en ik sluit me in dat opzicht aan bij Rotterdam, zoveel extra 
invloed moet krijgen stel dat een bestuur dat om wat voor haar motiverende 
reden niet zou willen dan kan zij hier dus niets mee, dat is overigens iets 
anders dan de invloed die de zittende fractievoorzitter zou hebben want die 
gaat gedeeltelijk ook over de beoordeling van de kandidaten die zitten en die 
mogen doorgaan, dat is een andere situatie. 
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De heer Jan van Zanen; dank u wel, wie nog meer? Algemeen secretaris. 

De heer Swart; wij hebben als vertrekpunt toch genomen die positie die nu 
geldt in ieder geval voor de zittende fractievoorzitter en ik denk dat het zelfs 
nu al zo is dat die bevoegdheden die de zittende fractievoorzitter in de 
bestaande kandidaatstellingsreglementen al heeft niet betekenen dat een 
bestuur niet in eigen kring kan vergaderen, mijn waarneming is dat dat ook 
gewoon gebeurt en zo kunnen reglementen kan niet worden geregeld dat het 
betekent dat die man overal altijd bij moet zitten, of vrouw. 
Waar het om gaat is dat er principieel geregeld is dat de fractievoorzitter dat 
advies moet kunnen uitbrengen dat dat advies ook gevraagd moet worden. 

We hebben landelijk bij de partijvernieuwing afgesproken dat we de landelijk 
lijsttrekker als die eenmaal door de leden is aangewezen ook uitdrukkelijk in 
de positie willen brengen dat hij of zij invloed kan uitoefenen op die verdere 
kandidatenlijst en daar is toen ook bewust voor gekozen om dat precies zo te 
regelen zoals dat nu met de fractievoorzitter al het geval is. Voor het geval die 
twee hoedanigheden samenvallen, de huidige fractievoorzitter is ook de 
lijsttrekker dan is het verschil dus heel klein maar stel dat dat per ongeluk niet 
samenvalt dan is het in ieder geval goed dat van beiden het advies kan en 
moet worden ingewonnen. 
Het zou eigenaardig zijn om te zeggen wij wijzen partij met invloed van de 
leden, of het nu de ledenvergadering is of een ledenraadpleging, een 
lijsttrekker aan we gaan de komende dagen nog praten over het politiek 
leiderschap maar je brengt iemand in een positie dat die geacht wordt het 
gezicht van de VVD te zijn maar vervolgens beroven we hem of haar van de 
mogelijkheden om in de discussies over een kandidatenlijst een eigen geluid 
laten horen dat lijkt me eigenlijk onverenigbaar met elkaar als je serieus als 
partij meent dat je wilt werken met een uitdrukkelijk aangewezen lijsttrekker 
dan moet je zo'n lijsttrekker ook een plaats geven in de procedure waardoor 
hij of zij invloed kan uitoefenen. 

Als je dat niet wil dat is het inderdaad ook verstandig om gewoon niet aparte 
lijsttrekker aan te wijzen maar gewoon op ouderwetse manier een 
kandidatenlijst te maken en dan is er op een goed moment iemand die in die 
discussie op de eerste plaats eindigt en dat is dan vanaf dat moment de 
lijsttrekker maar als je dat niet doet als je echt zegt wij kiezen ervoor, een 
beetje zoals de ideeën nu in de vernieuwing zijn gelopen, om aparte een 
lijsttrekker aan te wijzen dan hoor je die lijsttrekker ook een rol te laten spelen 
bij het vaststellen van de kandidaten die na hem op die lijst komen te staan. 
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De heer Jan van Zanen; voorstel 15 tweede termijn, nog een reactie? 

De heer Furnée, Rijnwoude; als de lijsttrekker adviseur wordt dan begrijp ik 
toch de moeilijkheden niet die sommige afdelingen hier uitten er staat toch 
niet dat die een bindend advies uitbrengt aan het bestuur of aan de 
ledenvergadering? 

De heer Ter Linden, Amsterdam; wat ik nog niet hoor is dat het tot nu toe 
gebruikelijk is dat kandidaten het verkiezingsprogramma dienen te 
onderscheiden als voorlopige kandidaten. Nu gaan we in een richting, we 
kiezen een lijsttrekker, we hebben nog geen verkiezingsprogramma, wat 
gebeurt er als de ledenvergadering een verkiezingsprogramma samenstelt 
wat niet onderschreven wordt door de lijsttrekker? 

De heer Schellekens; ik had nog even een vraag. Het gaat altijd over de 
context waarin gesproken wordt denk ik en ik denk dat dat vandaag aan de 
orde is dat alles wat gezegd is dat die toekomstige lijsttrekker dat die alle 
mogelijkheden moeten hebben alleen is het vaak zo dat als eenmaal een 
lijsttrekker een voorzitter is dat dan die voorzitter eigenlijk dominant bepalend 
blijkt te zijn want de voorzitter heeft toch gezegd of de lijsttrekker heeft toch 
gezegd, en ik geloof dat dat een beetje de strekking is van de opmerking van 
Rotterdam geef je zo iemand niet al teveel macht maar misschien zie ik het 
verkeerd maar dat begrijp ik een beetje uit de discussie en als dat de 
discussie is dan denk ik dat het ook een redelijke discussie is dus niet omdat 
die lijsttrekker die op voorhand door ons allen gekozen is te beknotten maar 
van de andere kant macht crempeert in zijn algemeenheid en dat wil ik 
helemaal niet zeggen maar dat is een beetje mijn angst althans als je teveel 
op een persoon eigenlijk al die macht geeft. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel meneer Schellekens, wie nog meer in 
deze tweede termijn voorstel 15 Rotterdam? 

Mevrouw Patricia Molenbel, afdeling Rijswijk; we hebben duidelijk gekozen 
voor een partijvernieuwing en binnen die partijvernieuwing hebben we ook 
gekozen voor een ledenraadpleging en ook in de afdelingen. Ik geef meneer 
Schellekens gelijk dat er bepaalde afdelingen zijn die toch een politiek 
bedrijven die we achterkamertjespolitiek noemden in het verleden en aldus 
stel ik mij achter Rotterdam en vind ik ook dat zowel de voorzitter als degene 
die dan de lijst gaat trekken niet die macht moet uitoefenen dat die alle 
anderen die ook graag op de lijst willen staan in de wielen kan rijden, dank u. 
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De heer Jan van Zanen; dank u wel mevrouw Molenbel, meneer Bezemer 
tenslotte denk ik. 

De heer Bezemer; ongeveer dezelfde argumenten met dank aan mevrouw, 
maar ik begrijp ook uit de verdediging van het Hoofdbestuur standpunt dat 
datgene wat nationaal geldt ook naadloos doorgetrokken zou moeten worden 
naar bij wijze van spreken onze kleinste afdeling ik denk dat dat helemaal 
onverstandig zou zijn en daarom houdt u hier alstublieft een liberale 
formulering in waarbij een bestuur een lijsttrekker kan uitnodigen als adviseur, 
normaal zal dat gebeuren en probeer nu niet alles keihard met regels statutair 
dicht te regelen, dank u wel. 

De heer Swart; ja, ik begin maar even bij de rol die zo'n adviseur speelt want 
sommige mensen zeggen ja, maar in de praktijk is dat niet meer een adviseur 
maar is dat iemand die de gang van zaken bepaald. Met alle respect, als 
eenmaal die verhouding is ontstaan dan maakt het ook niks meer uit hoe wij 
het in de reglementen regelen. 
Als je eenmaal als bestuur, of als vergadering, zo sterk je oren naar iemand 
laat hangen dan heb je je eigen positie op die plek al prijsgegeven en dat 
kunnen we met een reglement ook niet meer rechttrekken. Waar het hier om 
gaat is gewoon dezelfde toch tamelijk simpele en ook in mijn ogen 
bescheiden bevoegdheid die op dit moment alleen de fractievoorzitter heeft 
en in mijn waarneming in den lande is het echt niet zo dat een fractievoorzitter 
altijd doorslaggevend is voor de keuze die daarna door een bestuur of door 
een ledenvergadering worden gemaakt hij of zij is adviseur en dat is ook in de 
praktijk de rol zoals die gespeeld wordt en dezelfde positie willen we in 
principe ook scheppen voor en door de ledenvergadering of bij 
ledenraadpleging aangewezen lijsttrekker het lijkt mij zowel naar de leden in 
een vergadering of een raadpleging als naar de buitenwereld niet uit te leggen 
als je als VVD zegt wij wijzen zo iemand aan en hij moet maar helemaal 
afwachten wat er verder uit de kandidatenlijst komt maar ik zeg er ook meteen 
bij er staat alleen maar 'op te treden als adviseur' het is ook niet meer als een 
optreden als een adviseur als daar in de partij meer van gemaakt wordt dan 
wordt dat natuurlijk op zichzelf het probleem maar de hele regeling om aparte 
leen lijsttrekker aan te wijzen is facultatief, het is uw keus als afdeling om al of 
niet apart met een lijsttrekker te gaan werken en als u zegt in onze 
verhoudingen komt dat slecht uit dat is nou juist de soepelheid die in het 
systeem elke afdeling beslist zelf of ze willen werken met een apart 
aangewezen lijsttrekker, elke afdeling beslist zelf in hoeverre ze wil werken 
met een systeem van een ledenvergadering of met een systeem van een 
ledenraadpleging. 
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Dus in dat opzicht proberen wij maximaal rekening gehouden met verschillen 
in lokale situaties het enige, en dat lijkt me toch een kwestie van fatsoen en 
van helderheid en procedures, als je eenmaal apart een lijsttrekker aanwijst 
dan moet dat ook wat betekenen maar het is ook niet meer dan een 
adviserende rol. 

De heer Jan van Zanen; ik denk voldoende besproken, derde termijn, hartelijk 
welkom mevrouw Vorenkamp. 

Mevrouw Voren kamp; dank u wel voorzitter. Een vraag over de positie van de 
fractievoorzitter in de rol van de adviseur. Ik denk dat het dan wel heel 
belangrijk is dat we ook formuleren dat deze fractievoorzitter in die positie van 
adviseur ook moet weten waar die over spreekt, dus in de periode dat hij 
inderdaad gewerkt heeft met een fractie daar ook dan jaarlijks 
functioneringsgesprekken mee voert en op een dusdanige wijze dat de 
vertrouwenspositie van die fractievoorzitter ook inderdaad een feit is zodat 
daar een stukje stabiliteit aan de orde is, graag dat mee, want ik denk dat er 
toch situaties herkenbaar zijn waar dat niet gebeurt en als je dan de macht, 
en dan steun ik daarin Rotterdam wel, de macht absoluut legt bij één persoon 
dan is dat basis voor conflict, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, ik stel voor, dit wordt ontraden, u wilt een 
vierde termijn? Meneer Stolk. 

De heer Stolk; ik ben nog steeds onderdeel van de derde termijn die u 
begonnen met mevrouw Vorenkamp en ik zie niet in waarom ik dan van de 
termijnlijst af zou vallen. 

De heer Jan van Zanen; goed zo, goed geregeld daar, welkom in de derde 
termijn meneer Stolk. 

De heer Stolk; voorzitter, wat ik een beetje gemist heb in de bijdrage van de 
secretaris was een antwoord op die interessante vragen gesteld werd door de 
collega uit Amsterdam over het spanningsveld tussen het 
verkiezingsprogramma en de aangewezen lijsttrekker en verder wat ik ook 
misschien de hele discussie is dat wij ook eens eerlijk moeten zijn wij hebben 
namelijk als partij ervaring wat er gebeurt wanneer de lijstaanvoerder teveel 
invloed heeft op de lijst we kunnen ons allemaal de verkiezingsellende van 
een aantal jaren geleden nog herinneren. 
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De heer Jan van Zanen; wie nog meer in derde termijn over voorstel 15, 
niemand meer, secretaris het punt van meneer Ter Linden en de reactie op 
de twee andere sprekers. 

De heer Swart; essentieel bij het verkiezingsprogramma is dat kandidaten 
voordat de procedure begint aangeven of ze daar een voorbehoud in willen 
maken of niet want het is niet zo dat, en als ze dat voorbehoud niet maken 
dan worden ze geacht het te onderschrijven. Het is het natuurlijk zo dat op het 
moment dat je begint met het eerder aanwijzen van een lijsttrekker als je het 
helemaal zuiver zou willen doen zal dat ertoe leiden dat je dan al ergens in 
het voorjaar je verkiezingsprogramma moet vaststellen, ons idee is dat dat in 
veel lokale situaties onpraktisch is en daarom is ervoor gekozen om voor wat 
betreft de lijsttrekker inderdaad te accepteren als je die vroeg aanwijst je dat 
doet op het moment dat je nog geen verkiezingsprogramma hebt. 

Het ligt voor de hand dat als je als ledenvergadering een 
verkiezingsprogramma vaststelt en de lijsttrekker heeft daar een voorbehoud 
bij dat die dat ook wel laat blijken maar dat is dus iets wat je moet afwegen bij 
de vraag willen wij vooraf een lijsttrekker aanwijzen of niet en in feite kunnen 
we dat probleem landelijk ook op een goed moment krijgen want het is ook 
landelijk, als je goed kijkt naar hoe we dat geregeld hebben, ook niet 
gegarandeerd dat we de aanwijzingen van de lijsttrekker doen op het moment 
dat het verkiezingsprogramma al is vastgesteld dus je kunt niet alle 
problemen oplossen met de reglementen en hier zul je dus ook een beetje 
gezond verstand bij moeten gebruiken dus daarom is de vraag van de heer 
Ter Linden op zichzelf wel een belangwekkende vraag om aandacht aan te 
besteden als je bezig bent beslissingen te nemen in dit traject maar als we dat 
reglementair allemaal willen regelen maken we in feite het systeem 
onwerkbaar door alle dingen die achter elkaar gezet moeten worden. 

Ik benadruk nog een keer dat we alleen hier niet gaan proberen te regelen 
aan rol als beslisser over die kandidatenlijst want ik deel met de heer Stolk die 
ervaringen in het recente, maar ook in het verdere verleden want zo uniek 
was die situatie bij de laatste verkiezingen niet, het enige wat er tegen helpt is 
een bestuur en een ledenvergadering die ook zelf keuzes durven maken en 
ook zelf hun afwegingen maken en hun advies ook niet anders opvatten dan 
een advies dat is het enige wat echt de doorslag kan geven. 

En dan mevrouw Vorenkamp, een interessant punt het zit op dit moment niet 
in de reglementen en we hebben er ook niet aan gedacht maar ik denk wel 
dat het advies meer gewicht zou moeten hebben als het komt van iemand die 
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er ook echt werk van gemaakt dan wanneer het alleen maar de persoonlijke 
inzichten zijn maar misschien dat we daar in de sfeer van de handreiking nog 
wel aandacht aan kunnen besteden. 

Mevrouw Vorenkamp; mag ik hier even op reageren meneer de voorzitter? 

De heer Jan van Zanen;maar u heeft dan echt het laatste woord, dit is echt 
een vierde termijn over dit voorstel 15 maar gaat uw gang. 

Mevrouw Vorenkamp; maar mijn eerste tijdens de vergadering. 

De heer Jan van Zanen; de tweede. 

Mevrouw Vorenkamp; ja, dat is waar. Voorzitter, voor wat betreft die timing 
van het vaststellen van het verkiezingsprogramma lijkt me geen enkel 
probleem mits je daar op tijd mee begint en denk dat dat een flexibele 
invulling is die we aan moeten kunnen met elkaar. 
Ja dat fractievoorzitterschap, fijn dat de secretaris dat ervaart dat het gezag 
toeneemt naarmate de kwaliteit van het werk van de fractievoorzitter en de 
invulling van zijn taak adequaat is ik zou er toch voor willen pleiten omdat dat 
best heel veel spanningen oplevert gedurende de kandidaatstellingen juist die 
cruciale functie vaak toch niet dat gezag dat benodigde gezaghebbend en 
nogmaals in nauw overleg met het afdelingsbestuur, met het bestuur van het 
landelijke, van uw eigen bestuur net zo goed ik zou daar toch voor willen 
pleiten om daar een bepaalde toevoeging in uw voorstel op te nemen want 
dat is ook iets waarop besturen op terug kunnen vallen en op terug kunnen 
grijpen en waar ook individuele fractieleden op een gegeven moment om 
kunnen verzoeken omdat dat gewoon beschreven is als onderdeel van de 
taak van, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; goed, graag een korte reactie dan gaan we echt over 
naar de besluitvorming althans in de voorbereiding van voorstel 15, gaat uw 
gang secretaris. 

De heer Swart; ik denk niet dat we daar echt aan moeten beginnen dat is ook 
niet netjes tegenover de afdelingen die dit soort vergaderingen voorbereiden 
om staande de vergadering nog nieuwe onderwerpen in de tekst in te voeren 
maar ik wil u wel toezeggen dat we in de toelichting bij het reglement, en dit is 
één van de reglementen waar een vrij uitvoerige handleiding bij gemaakt 
wordt, wel op dit onderwerp ingegaan wordt. 
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De heer Jan van Zanen; aldus toegezegd. Voorstel 15 wie wenst dat morgen 
in stemming te brengen? Is er behoefte aan stemming, het komt morgen 
terug, voorstel 15 komt morgen terug. Dan voorstel 16, dat is één van de 
voorstellen onderdeel uitmakend van de nota van wijziging mede in reactie op 
reacties van u, is dat akkoord? 

Mevrouw Scheidel; het ging daarnet even iets te snel en wij willen graag 
voorstel 14 zeg maar intrekken ten geste van 16 en wat ons opviel bij het 
lezen van voorstel 16 dat volgens mij nog even een keertje goed moet worden 
bekeken overal waar Hoofdbestuur staat ook werkelijk Hoofdbestuur moet 
staan en dat niet af en toe bestuur moet zijn wij hadden bij het doorkijken zeg 
maar van de oude stukken het idee dat er af en toe geplakt en geknipt was. 

De heer Jan van Zanen; kunnen we dat nagaan nu, kunt u dat aanwijzen want 
het is natuurlijk één voorstel? 

Mevrouw Scheidel; nou ja, we kwamen bij ons zelfs tot de discussie bij 11 .3 
maar toen we nog de oude stukken een keer gingen bekijken zagen we meer 
voorstellen. 

De heer Swart; dit houdt verband met dat artikel en dat kan ik plaatsen die 
opmerking is ook door anderen gemaakt en ook al door ons beantwoord. Met 
name rond de ledenraadpleging in samenhang met de toezegging die ik net 
meneer Weterings heb gegeven dat wij als Hoofdbestuur ook zorgen dat een 
aantal technische dingen ook goed geregeld zijn omdat te kunnen doen 
moeten er ook een aantal formele bevoegdheden dan ook door het 
Hoofdbestuur kunnen worden ingevuld daarom in die artikelen 11 en 12 staat 
dat terecht zo. 

De heer Jan van Zanen; helder? Akkoord, dan stel ik voor aldus te besluiten 
ten aanzien van punt 16, nee nog niet ok meneer Bezemer gaat uw gang. 

De heer Bezemer; sorry dat ik u ophou maar dat nummer 16 is dus een 
package deal van van alles en nog wat tegelijk en ik wijs bijvoorbeeld op punt 
4.3 daar staat iets in wat ik in ieder geval helemaal niet begrijp maar goed, dat 
zal mijn fout wel zijn, want u heeft eindeloos veel punten achter elkaar daar 
luidt de laatste zin 'het bestuur, dat is dus afdelingsbestuur, draagt er zorg 
voor dat het ontwerp niet eerder dan een week na de afzonderlijke aanwijzing 
van de lijsttrekker plaatsvindt', wat doet die week hier ik begrijp er helemaal 
niets van waar die week voor nodig is dat is een ontwerp kandidatenlijst, dat is 
ook onbegrijpelijk misschien is dat overgebleven van een vorig reglement. 
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Dan heb ik op dezelfde bladzij in mijn verhaal dan over dat 11 .3 dat is een 
heel merkwaardig artikel, dat veertien dagen lang ieder lid van de gelegenheid 
krijgt om een eigen voorkeursvolgorde van kandidaten kan laten registreren, 
en dan bepaalt het lid zelf welke voorstellen van de kandidatenlijsten in zijn 
voorkeursvolgorde worden opgenomen oke dat is fantastisch dat dat lid dat 
kan maar is nergens een of andere follow up wat er met die lijst van dat lid 
gebeurt, waarschijnlijk verdwijnt die direct de prullenbak in dus als ik een 
bestuur zou zijn en ik kijk van willekeurig welke grappenmaker krijg ik een 
nieuwe lijst nadat wij als bestuur al zorgvuldig over lijsten hebben nagedacht 
leg ik dat bij de onbegrepen stukken maar ik weet niet maar misschien is dit 
van een vroeger reglement. 

De heer Jan van Zanen; meneer Bezemer u krijgt antwoord. 

De heer de Swart; de nota van wijziging bevat gewoon die aanpassingen die 
nodig zijn als gevolg van het overnemen van de voorstellen van een aantal 
afdelingen rondom het aanwijzen van de lijsttrekker, dat lijdt dus tot een 
aantal over het algemeen vrij kleine correcties in de eerdere teksten u noemt 
nu een paar bepalingen in uw laatste opmerking in artikel 11 , ja als u er de 
losse segmenten van ziet dan lijkt het inderdaad of dat het op zichzelf staat 
maar artikel 11 regelt gewoon de ledenraadpleging over de lijsttrekker en in 
zoverre heeft dus die aanbeveling, precies dezelfde tekst hebben we ook 
gebruikt voor de ledenraadpleging waarmee Jan van Zanen is aangewezen, 
dus die tekst heeft een rol want dat is de basis, zeg maar de stem, die je als 
lid uitbrengt voor een lijsttrekker dat bestaat uit een serie mensen in een 
voorkeursvolgorde nou dat is wat hier staat en als u artikel 11 als geheel 
neemt dan kunt u dat ook terugvinden dus in zoverre is daar niks misgegaan 
alleen in dat ene artikel 11 .3 was een kleine aanpassing nodig in het licht van 
de grote verandering die nodig was rondom de voorstellen van Haarlem 
die we gewijzigd wilden overnemen. 

Dat brengt me vanzelf bij uw andere opmerking bij 4.3, wat is de functie van 
die week, die week dient ervoor dat als je het advies, en je moet ervan 
uitgaan dat wij ervan uitgaan dat die adviserende rol van de lijsttrekker 
gehandhaafd moet worden, dan zou het raar zijn dat na afloop van de 
ledenraadpleging in het aanwijzen van de lijsttrekker blijkt dat de 
kandidatenlijst al is vastgesteld dus daarom moet er een week tussenzitten 
zodat in de praktijk de mogelijkheid bestaat om inderdaad die aangewezen 
lijsttrekker om advies te vragen, nou dat is de enige functie van die week. 
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De heer Jan van Zanen; voorstel 16, meneer Bezemer tweede termijn en dan 
ook u meneer de Lijster, gaat uw gang meneer Bezemer. 

De heer Bezemer; ik wil het volste vertrouwen in u uitspreken maar misschien 
is het mogelijk om na afloop van deze vergadering als we dan alles aan of 
afgestemd hebben toch nog eens door het hele verhaal van die 
kandidaatstelling heen te kijken om te zien of hij niet ergens inconsistenties in 
geslopen zijn. 

De heer de Lijster; dat wou ik zonder meer graag ondersteunen. Meneer de 
voorzitter, er komt hier een term tevoorschijn en dat is aanwijzing, ik heb altijd 
de indruk gehad dat we die man eigenlijk verkozen en dat aanwijzen dat zit 
mij een heel klein beetje dwars want daar komt een heel klein beetje naar 
voren van zo doen we het en anders niet, zijn het verkiezingen of wijzen we 
iemand aan? 

De heer Jan van Zanen; Wie nog meer? Meneer Jonker, voorstel 16 in nota 
van wijziging, ga uw gang meneer Jonker. 

De heer Jonker; ja, meneer de voorzitter, dat punt 4.3 die laatste zin hoe je 
het ook wendt of keert die zin die loopt niet dus de secretaris zal die zin toch 
opnieuw moeten bekijken. 

De heer Jan van Zanen; maar dat is redactioneel dat hebben nu drie mensen 
gevraagd en zeggen we u graag toe. Marko, de term aanwijzing. 

De heer Swart; de term aanwijzing wordt gebruikt omdat die zowel af moet 
dekken de situatie waarin je apart een lijsttrekker verkiest en de situatie 
waarin een lijsttrekker als gevolg van het vaststellen van een complete 
kandidatenlijst als de nummer 1 daarvan boven komt drijven en in het laatste 
geval is het toch wat moeilijker om te spreken van een verkiezing en daarom 
dat de algemene term aanwijzing is gebruikt. 

De heer Jan van Zanen; maar kiezen blijft het, meneer de Lijster derde 
termijn. 

De heer Lijster; sorry meneer de voorzitter, ik ben het hier compleet oneens 
met de heer Swart. Het blijft ten alle tijden een verkiezing of wij hem nu op de 
eerste plaats in een lijst neerzetten of dat we hem apart verkiezen het blijft 
een verkiezing en geen aanwijzing. 
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De heer Swart; het enige waar we even voorzichtig mee moeten zijn is dat we 
niet dwars door reglementen heen nu opeens een nieuwe term gaan 
introduceren de term aanwijzing is niet speciaal voor dit reglement bedacht, ik 
wil best in zijn algemeenheid kijken of we niet overal aanwijzing kunnen 
vervangen door verkiezing mij staat wel bij dat er over nagedacht is toen dat 
zo geformuleerd is die term maar laten we het dan wel generiek doen en niet 
alleen in dit kandidaatstellingsreglement. 

De heer Jan van Zanen; lijkt me redelijk want de strekking is ons helemaal 
duidelijk en we zijn het daar helemaal over eens. Dan voorstel 16, ik stel voor 
akkoord te gaan, u wilt het woord gaat uw gang in de vierde termijn over dit 
voorstel, maar gaat uw gang. 

De heer Kroes, afdeling Boskoop; voorzitter, ik lees de laatste paar woorden 
van 1 02a.2 en daar staat dan dat 'met informatie door het Hoofdbestuur ter 
beschikking te stellen kandidaatstellingsformulier en een gemotiveerde 
beoordeling van deze kandidaten', nu wil het geval, dan even praktisch, bij de 
vorige raadsverkiezing hadden wij in Boskoop inderdaad een lijst van 30 
kandidaten, en ik sluit niet uit dat we dat de volgende keer weer halen, 
waarvan er een stuk of 9 zich bereid hadden verklaard om een zetel te 
aanvaarden en de rest gewoon versiering waren maar het is leuk om een 
lange lijst te hebben, moet ik nou van al die lieden die toch niet in de raad 
zitting nemen een gemotiveerde beoordeling meegeven dat vind ik een beetje 
onzinnig. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel meneer Kroes, secretaris. 

De heer Swart; u moet ook maar eens kijken hoe we dat met ons 
Hoofdbestuur hebben gedaan bij de landelijke verkiezingen want we hebben 
natuurlijk op grote schaal hetzelfde probleem als u. 
Er staat ook dat er een motivering moet worden gegeven bij de kandidaten, 
meervoud, dat sluit niet uit dat je af en toe ook wel eens een groep 
kandidaten een bepaalde kwalificatie toekent en het daarbij laat. 

De heer Jan van Zanen; geen onnodige bureaucratie dus en niets nieuws 
onder de zon althans op dit punt. Dan akkoord? Dan stel ik aan de orde, want 
dan gaan we hier niet meer over stemmen, dit is dan akkoord neem ik aan 
dan gaan we naar de paragraaf 3.4 de vaststelling van het reglement VVD 
regio's en daar beginnen we met voorstel17 van de kamercentrale Haarlem. 
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De heer Weterings; voorzitter, in uw voorstel luidt het artikel 1 b een 
regiocontact is de algemene vergadering van een regio zoals geregeld in 
artikel 6, wij stellen voor om het dan ook regiovergadering te noemen en 
vervolgens komt u met een toelichting dat je het geen vergadering mag 
noemen maar in uw eigen toelichting noemt u het ook een vergadering en 
laten we het gewoon als we vergaderen vergaderen noemen en contacten 
doen we op een andere manier. 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer in eerste termijn over dit voorstel? 

De heer Joachim Beuvery; kamercentrale Gelderland; nu hebben wij binnen 
de VVD eindelijk een kans om het aantal regels bij ons binnen de partij te 
verminderen gaan de ondercentrales weg en komen terug met regio's in 
officieel reglement, u heeft hier kans om 16% van uw regels te schrappen 
meneer de voorzitter, dat in de eerste plaats. In de tweede plaats denken wij 
dat afdelingen uitstekend in staat zijn verbindingen en contacten te leggen 
met andere afdelingen om tot bepaalde activiteiten in de regio te komen dat 
hoef je niet te reglementeren. 

U heeft in uw voorstel bestuursvoorstel heeft u ook aangegeven dat indien 
buiten een kring van kamercentrales er zelfs eventueel dispensatie verleent 
worden dat is natuurlijk van de gekke, vrijheid blijheid, afdelingen die dat 
willen moeten volledig de ruimte krijgen om met wie dan ook samen te gaan 
bijvoorbeeld om politieke cafés te organiseren en andere zaken en als ze dat 
ad hok willen doen dan zouden ze daar ongeveer onder dit reglement dingen 
moeten vaststellen. 

Ik vind dat hele voorstel, en dan spreek ik namens de kamercentrale, volstrekt 
overbodig, in Gelderland hebben een aantal afdelingen getoond in de 
afgelopen maanden zich uitstekend goed zelf te kunnen constitueren en ik 
hoop ook dat u morgen integraal dit voorstel ter stemming voorlegt want het is 
een enorme stap achteruit om de afdelingen meer ruimte en profiel te geven. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, meneer Bezemer. 

De heer Bezemer; de kamercentrale Rotterdam zou het vurig betoog van de 
kamer centrale Gelderland met kracht willen ondersteunen, alstublieft schrapt 
u deze gedachte van de formele regio's, als afdelingen willen samenwerken 
laten ze dat in godsnaam doen en ze zullen hun eigen regels wel stellen, 
dank. 
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De heer Jan van lanen; dank u wel, wie nog meer, mevrouw Voren kamp. 

Mevrouw Vorenkamp; dank u wel voorzitter, de stukken lezend, en met name 
de voorgestelde elementen hieromtrent, bekruipt mij het gevoel dat u als 
Hoofdbestuur in het proces rond het hebben van een VVD regio een 
bepaalde rol heeft, kunt u dat toelichten en hoe verhoudt zich dat tot de 
positie van de kamercentralebesturen die met name daar in de oude situatie. 
Een taak hadden en ik heb de indruk de stukken goed bestuderend dat die rol 
wordt overgenomen wordt door u, graag duidelijkheid hierover want steun 
gevend aan de vorige sprekers denk ik dat hier absolute duidelijkheid betracht 
moet worden en ik denk dat er inderdaad nu er iets nieuws opgetuigd is waar 
een hoop interpretaties mogelijk zijn en dan wordt het voor een 
kamercentralebestuur erg diffuus wat de taak hier is, graag gericht antwoord 
daarop. 

De heer Jan van lanen; dank u wel, wie nog meer, meneer de Lijster. 

De heer de Lijster; dank u wel meneer de voorzitter. Ik wou de punten van de 
twee vorige sprekers heel graag en van harte ondersteunen, we zijn als 
afdelingen zeer wel bereid, en niet alleen bereid, in staat om zelf 
dwarsverbanden te leggen en daar hebben wij echter geen aparte serie 
regio's e.d. voor nodig, dank u wel. 

De heer Jan van lanen; wie nog meer, dank u wel? Secretaris eerste termijn 
voorstel 17. 

De heer Swart; ik denk dat we moeten vermijden om elke algemene 
vergadering de discussie van de vorige algemene vergadering weer over te 
gaan doen want ik ben het op zichzelf volledig eens met diegenen die zeggen 
laat aan de afdelingen zelf over of en hoe ze willen samenwerken, dat is ook 
wat ons betreft het uitgangspunt van de afspraken zoals we die nu maken 
schrappen overal de ondercentrale's als verplichte laag uit de reglementen, 
daar bent u ook mee akkoord gegaan, en we laten ook de volstrekte vrijheid 
aan afdelingen om na te gaan met wie je verder wat wil doen en hoe je dat wil 
vormgeven we hebben alleen voor één categorie vragen, dat is ook een vraag 
die naar ons toegekomen is, van een aantal mensen die zeggen van ja maar 
wij hebben behoefte aan een vorm waarin je inderdaad ook financieel beheer 
kunt laten plaatsvinden waarin we ook bepaalde faciliteiten van de partij 
landelijk kunnen blijven gebruiken, dat willen wij toch graag hebben zoals op 
de manier dat we dat gewend zijn en wij zien er tegen op om daarvoor dan 
zelf allerlei formele constructies in moeten gaan kiezen en ik moet ook zelf 
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zeggen wij moeten er zelf als partij niet naartoe willen dat er rondom de VVD 
vanuit de VVD en met VVD middelen allerlei stichtingen opgericht gaan 
worden om in die behoefte te voorzien want dan zijn we bezig ons zelf in feite 
in de problemen te brengen dan krijgen we een ronde later het verwijd dat wij 
de zaken onvoldoende transparant hebben geregeld. 

Dat laatste is belangrijk omdat wij als politieke partijen steeds meer onder 
toezicht komen te staan van de samenleving in het algemeen, en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken in het bijzonder, wij moeten kunnen 
verantwoorden wat er met de financiën van de VVD binnen de VVD gebeurt 
en als er dus afdelingen zijn die zeggen wij kiezen voor een vorm van 
samenwerking waarbij er ook weer een eenheid gaat ontstaan die zelfstandig 
middelen gaat beheren dan zijn wij, of we dat nou leuk vinden of niet, 
gedwongen om daarvoor ook enige regel te scheppen, of je die regels 
gebruikt dat is helemaal aan de betrokken afdelingen zelf als je zegt wij doen 
het anders wij werken met een centrumafdeling die het werk doen en de 
anderen die dragen daar dan direct aan bij, wat mij betreft prima, het is niet zo 
dat wij voorschrijven dat het op deze manier moet maar ons is gevraagd 
schep de mogelijkheid dat het ook op deze manier kan en op die vraag gaan 
wij in dit hele reglement is dus vanuit de afdeling bekeken ook gewoon zuiver 
facultatief als een afdeling zegt wij voelen hier niks voor wij willen überhaupt 
niet samenwerken of wij willen niet op deze manier samenwerken daar wordt 
ook expliciet over aangegeven dat dat kan en dat je er ook altijd ten alle tijden 
uit kunt stappen, meer vrijheid dan dat kan ik niet bieden het is alleen wel zo 
als je die vrijheid wil bieden dan moet je soms wel enige regels geven voor 
het geval mensen die willen gebruiken maar het is strikt facultatief. 

De heer Jan van Zanen; goed wie, laten we dit eerste voorstel maar ook als 
algemene rondje beschouwen over het reglement want als u zegt morgen van 
weg ermee dan hoeven we de rest ook niet te doen. Maar goed, de tweede 
termijn van de algemene ronde dan gaan we gewoon de voorstellen af, 
meneer Bezemer, dus we doen het niet straks nog zes keer over de 
algemene ronde, tweede termijn zou mijn voorstel zijn, meneer Bezemer. 

De heer Bezemer; voorzitter dank. De secretaris heeft een mooi betoog 
gehouden over dat regels nodig zijn, dat sommige afdelingen daarom 
gevraagd hebben, eerlijk gezegd dacht ik dat de meeste afdelingen groot 
genoeg en verstandig genoeg waren om zelf hun regels te maken en dat je 
daar niet op handen en voeten naar het Hoofdbestuur hoeft te kruipen maar 
er is bepaald een heel duidelijk voorbeeld van samenwerken tussen diverse 
afdelingen, niet alleen afdelingen maar zelfs kamercentrales, bijvoorbeeld in 
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het geval van de provinciale verkiezingen in Zuid-Holland waar iedere keer dat 
dat voorkomt de vier kamercentrales Leiden, Den Haag, Rotterdam en 
Dordrecht samen iets op zetten daar samen verantwoordelijk voor zijn en daar 
is bepaald ook geld bij gemoeid dus en daar wordt het Hoofdbestuur niet mee 
lastiggevallen ik geloof niet dat daar bepaalde reglementen voor zijn dat gaat 
in goed overleg tussen de kamercentrales die dit soort reglementering is niet 
nodig, dank u. 

De heer Swart; toch even bij interruptie want nu dreigt er een misverstand te 
ontstaan, wat u noemt is de provinciecentrale en dat is wel degelijk in de 
reglementen zelfs dwingend geregeld. 

De heer van de Vorst, voorzitter kamercentrale Gelderland; ik maak bezwaar 
tegen de opmerking die beschikbaarheid maakte dat wij de vorige algemene 
ledenvergadering niet goed geluisterd hebben omdat we iets zitten over te 
doen want volgens mij hebben we daar besloten om ondercentrales af te 
schaffen en dat wij de provincies en afdelingen zelf alle ruimte geven. 
Als het dan gaat over goed luisteren en wat we hebben besloten dan wil ik 
toch de secretaris hier een kritische opmerking maken dat hij vooruitloopt op 
besluitvorming van deze vergadering en alle reglementen toestuurt naar 
ondercentrales om dit in gang te zetten, dat vind ik ook slordig in het kader 
van dit. 

De heer Jan van Zanen; toch even de sprekersronde afmaken, meneer 
Beuvery. 

De heer Joachim Beuvery; om daar even toelichting op te geven, een aantal 
ondercentrales hebben een brief gekregen van het secretariaat van de VVD 
waarin op de achterkant heel uitvoerig de vorming van de regio en hoe ze 
daarmee om konden gaan was toegelicht. Om toch de afdelingen die dat 
graag willen een handreiking te geven denk ik als u het reglement artikel 4.2 
en 4.5 laat vervallen dat afdelingen een beroep kunnen doen op het 
secretariaat van de VVD van hoe kunnen wij omgaan met een bepaalde 
regionale samenwerking maar dan speelt noch Hoofdbestuur noch de 
contouren van een kamercentrale noch besluitvorming daaromtrent een rol. 
De kamercentrale Gelderland blijft overigens van mening dat het een volstrekt 
overbodig voorstel is. 

De heer Jan van Zanen; dat was helder, meneer Weterings. 
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De heer Weterings; voorzitter, vanuit Haarlem steunen wij wel degelijk 
datgene wat de secretaris gezegd heeft over hoe de discussie in de vorige 
vergadering gevoerd is er is gezegd uiteindelijk ondercentrales worden 
opgeheven maar er zou gezocht worden naar een mogelijkheid om voor 
afdelingen die dat willen om een vorm van regionaal overleg ook vanuit de 
reglementen mogelijk te maken en ik zou ook dan richting de kamercentrales 
Gelderland en Rotterdam willen zeggen als we dan kiezen voor zo min 
mogelijk regels, daar zijn wij het mee eens, hebben wij een aantal 
amendementen voorbereid die een stukje overbodige regelgeving in het 
voorstel van het Hoofdbestuur weghalen en ik hoop nog een antwoord te 
krijgen op mijn bijdrage over de discussie over dit amendement zelf want daar 
gaat het ook over. 

Voorzitter, nou en of, dat waren de algemene beschouwingen. Meneer Stolk 
neemt u mij niet kwalijk. 

De heer Stolk; dat is al aardig wat de laatste spreker zijn over het teveel aan 
regels want daarop wou ik inhaken. Het bijzondere is dat wij op dit moment 
bezig zijn integraal tegen de geest van onze eigen verkiezingsprogramma. 
We zijn bezig met overregulering, er zijn een aantal mensen die zeggen die er 
helemaal geen behoefte aan hebben en ik krijg de indruk dat de minister van 
Justitie plaats heeft genomen in onze Hoofdbestuur want dit heeft een erg 
beknellende indruk. 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer in de tweede termijn algemene ronde 
over dit reglementsvoorstel? Gaat uw gang. 

De heer Klaas Stegeman, voorzitter van de ondercentrale West Betuwe; ik wil 
graag steun verlenen aan het voorstel om alle reglementen over regio's te 
schrappen. Wij hebben het afgelopen jaar indringend overleg gevoerd met de 
kamercentrale over het tweede besluit in de vorige vergadering. 
Zodra de ondercentrales weg zijn wat heb je daarvoor in de plaats nodig als 
dat het geval is. Die discussie is indringend gevoerd en ik moet wel zeggen 
dat ikzelf blij ben met de brief van de heer Swart over de mogelijkheid voor 
afdelingen om met elkaar tot een regiovorming te komen, blij vooral omdat 
vooral de discussie vanuit de regio is gevoerd en niet zozeer vanuit de 
kamercentrale. 

Voorzitter, dank u wel meneer Stegeman, wie nog meer? Gaat uw gang 
mevrouw. 
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Mevrouw Driessen, voorzitter van de ondercentrale Haarlem-Velzen; met 
respect naar de sprekers die vinden dat we niet extra regelgeving moeten 
toevoegen, daar waar wij toch een liberale partij zijn en dat niet willen, wilde ik 
toch even wijzen op het feit dat wij hebben besloten een debatpartij te zijn en 
waar wordt op dit moment voornamelijk het debat gevoerd, in mijn beleving, 
voornamelijk in de ondercentrales immers kamercentrales buitengewoon 
goed functionerend in onze regio's hebben een wat hoog drempeliger entree 
dan ondercentrales of afdelingsvergaderingen. 

Als er kamercentrales zijn, en ik meen ook te mogen merken dat vooral de 
grote kamercentrales bij de voorjaarsvergadering was het Amsterdam, 
Rotterdam die zijn ook niet gewend met ondercentrales te werken, dat die niet 
het heil zien van een goed functionerende ondercentrale dus waarom niet 
liberaal geweest, en gebleven, de ondercentrale laten functioneren die dat 
willen het facultatief te stellen voor degenen die behoefte hebben aan 
juridische entiteit waarbinnen zij verantwoording kunnen afleggen over de 
financiën, de bescheiden financiën, die zij daarin beheren. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel mevrouw Driessen, meneer. 

De heer Hoefnagel, secretaris van de ondercentrale Duin- en Bollenstreek; in 
het kader hiervan lijkt het me nuttig op dit moment toch melding te maken van 
het feit dat in april jl. 7 afdelingen van de Duin- Bollenstreek hun uitdrukkelijke 
wens te kennen hebben gegeven verder te gaan als VVD regio Duin- en 
Bollenstreek en dat ze het buitengewoon handig vonden als daar een 
bepaalde structuur voor werd aangeboden en in die zin ondersteunen wij toch 
van harte het standpunt van het bestuur in deze, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, mevrouw Voren kamp. 

Mevrouw Voren kamp; ja, zo liberaal is de grote kamercentrale Zuid-Holland 
Noord dat deze ondercentrale inderdaad in een vrijwillige situatie overgaat in 
een VVD regio, ik moet zeggen dat dat allemaal kan maar ik denk dat de 
behoefte wellicht aanwezig is bij diegenen die huiver hebben bij het regelen 
van deze zaken dat er nadrukkelijker een argument in de stukken komt 
waarbij blijkt dat kamercentrales een taak in die zin hebben dat wanneer er 
problemen zijn dat ze daar al dan niet voor opgepiept zouden moeten of 
kunnen worden, ik blijf het onduidelijk vinden of het Hoofdbestuur hier een 
taak heeft gezien de stukken en of de kamercentrale acteren moet. 
Het ondercentrale verhaal als zodanig vind ik een absoluut niet terecht 
gesteld, met respect door mevrouw aan de andere kant, dat daar het debat 
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specifiek plaats moet vinden of het allerbeste plaats kan vinden, dat is heel 
situatie bepaaldper kamercentrale zijn daar enorme verschillen, en ik denk dat 
het heel goed is in het kader van het landelijk beleid door uw Hoofdbestuur 
geëntameerd in de elsite tot wij als ideeën- en debatpartij het debat 
structureren dat je inderdaad wel meewerkt als kamercentrale om initiatieven 
die daar zijn te ondersteunen maar laat dat niet gebonden zijn aan een groep 
samenwerkenden geregistreerd, als je vrijwillig wil discussiëren die kant op 
over die kant op hou dat zo vrij als maar enigszins kan wat ik denk dat ook de 
politieke inhoud dat vaak ontzettend nodig maakt dat je ook over je eigen 
grenzen en schaduwen heen stapt en ook bij niet georganiseerde afdelingen 
en regio's kijkt dus ik vind dat die flexibiliteit absoluut erg belangrijk is. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel mevrouw Vorenkamp. 

De heer Voshart, voorzitter van de ondercentrale Zuid Oost-Brabant en ik ben 
lid van het kamercentralebestuur Den Bosch; ik hoor hier vanmiddag 
uitsluitend grote kamercentrales aan het woord die een betrekkelijk klein 
gebied bestrijken. Als u het gebied neemt wat wij in Zuid Oost Brabant 
bestrijken is dat een gebied zo groot als Noord-Holland boven het 
Noordzeekanaal en een andere vergelijking kunt u ook nog treffen een gebied 
zo groot als de hele Veluwe. Wij hebben daar 20 afdelingen met soms 20 of 
21 leden en de grootste die heeft er dan misschien 100 of 150 en dat 
betekend dus dat in een gebied van Brabant als kamercentrale dat dat veel te 
groot is om dat te kunnen behappen zeker nu op dit moment er een rol wordt 
weggelegd voor een commissie die moet voorbereiden een fusie tussen de 
kamercentrales Tilburg en Den Bosch en dan zitten we straks met een gebied 
van Cuijk tot en met Roosendaal aan toe en dan zou die kamercentrales zou 
dat hele gebied moeten bestrijken zoals dat bijvoorbeeld in Rotterdam 
gebeurt waar men alles op een kluitje heeft zitten dus ik zou er toch aandacht 
voor willen vragen om dit overeind te houden, we hebben zeer zeker behoefte 
aan een bepaald reglement met name ook omdat bij, net als mevrouw 
Driessen zei, niet hobbyclubs willen hebben, geen aparte stichtingen, dan zijn 
we niet meer VVD dan hebben we het niet meer in de hand en kunnen we er 
alle kanten mee uit, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, nog meer? Dit was de tweede termijn 
met een beetje algemene beschouwingen over het thema de betekenis van 
een reglement voor de VVD regio's, ik stel nu voor mevrouw Molenbel want dit 
is de tweede en laatste termijn. 
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Mevrouw Molenbel; nou, nee ik wou alleen nog één vraag stellen wat ik hoor 
nu weer voortdurend het woord ondercentrales vallen, ik dacht dat we toch 
gezamenlijk hadden besloten dat het woord ondercentrale in onze organisatie 
in onze vereniging niet meer voorkomt en ik hoop dat ik daar heel duidelijk 
over ben want daar hebben we over gestemd en dat hebben aangenomen en 
als we met zijn alle ergens over stemmen dan moeten we toch doen wat we 
zeggen, dank u. 

De heer Jan van Zanen; ja, dat is inderdaad helder. Ik herhaal nog maar 
even, om misverstanden te voorkomen, we hebben het over de vaststelling, 
het voorgestelde vaststelling, van reglement VVD regio's is door een aantal 
sprekers gezegd doe dat maar niet, dit was even de algemene beschouwing 
tweede termijn ik stel voor dat Marko Swart nu ingaat op het algemene thema 
nog een keer en dan kunnen we daar ook morgen eventueel erover stemmen 
dan kan de rest ook vervallen als u dat zou wensen. En vervolgens ingaat, 
want daar heeft de heer Weterings gelijk in, gewoon op het voorstel zelf het 
voorstel van de kamercentrale Haarlem om een redactionele verbetering aan 
te brengen. 

De heer Swart; dan begin ik maar even bij de uitspraak net van mevrouw 
Molenbel want dat is correct en dat hebben we zojuist ook gedaan. We 
hebben nu overal uit de reglementen en de statuten van de partij de term 
ondercentrales verwijderd daarmee hebben we de situatie gecreëerd dat de 
samenwerking tussen afdelingen een zaak van die afdelingen zelf zal worden. 
Vervolgens is het wel belangrijk dat je ook je oor te luisteren legt bij die 
afdelingen die daarmee bezig zijn, dat hebben wij als Hoofdbestuur gedaan, 
en wij hebben van een aantal van die groepsafdelingen zoals ze nu in 
ondercentrales zitten te horen gekregen van ja maar wij zien er toch wel heel 
erg tegenop om dan zelf allemaal regels te moeten gaan maken. Het is 
natuurlijk heel stoer om hier in de vergadering te roepen afdelingen zijn mans 
genoeg omdat zelf te doen, in de praktijk blijkt dat in veruit de meeste 
gevallen mensen het maar wat gemakkelijk vinden als daar in feite in voorzien 
wordt maar het gaat nog verder. 

Er zijn samenwerkende afdelingen die gezamenlijk in het maatschappelijk 
verkeer willen optreden, die samen een zaal willen huren, die samen een blad 
willen uitgeven op dat moment wordt er namens de VVD onder VVD vlag naar 
buiten toe opgetreden en worden er verplichtingen aangegaan dan zijn er 
twee mogelijkheden of wel dat gebeurt door een officieel orgaan van de VVD, 
dan moet het ergens geregeld zijn anders kan dat niet, ofwel het kan niet en 
dan is iemand bezig zichzelf persoonlijk te verbinden en wij moeten als partij 

VVD 42 



Algemene Leden Vergadering, 26-27 november 2004 te Noordwijkerhout 

ontzettend uitkijken, want daar zijn we juridisch ook voor aansprakelijk, als wij 
daar warrigheid over laten ontstaan dan kunnen anderen terecht de VVD er 
op aanspreken dat wij een situatie hebben laten ontstaan en hebben laten 
voortduren dus voorzover het alleen maar gaat om activiteiten binnen de partij 
hoeven die reglementaire bepalingen er niet te zijn en zou ik ook vooral tegen 
afdelingen zeggen dan hoef je niet al deze ingewikkelde systemen te volgen 
maar er zijn nu eenmaal afdelingen, en dat is maatwerk ook dat is door een 
aantal sprekers ook al dit voorjaar gezegd, Nederland zit verschillend in 
elkaar, kamercentrales verschillen van grootte, afdelingen verschillen van 
grootte en met name in de grote kamercentrales met veel kleine afdelingen 
daar zie je vaak de behoefte ontstaan aan samenwerkingsverbanden 
gestructureerd van afdelingen. 

Daarvan hebben we dit voorjaar besloten, en dat hebben we ook aan u 
voorgelegd en daar bent u mee akkoord gegaan, dat we in principe de 
mogelijkheid om gestructureerd samen te werken zullen ondersteunen door 
een reglement en dat regelt met name die gevallen waarin mensen zeggen 
we willen toch financieel beheer kunnen plegen naar buiten toe namens de 
VVD kunnen optreden ook misschien binnen de VVD wil gebruikmaken van 
een aantal faciliteiten die wij ook niet zomaar willekeurig aan iedereen ter 
beschikking zullen stellen maar het is allemaal facilitair, het is een keus van 
de afdelingen in die regio zelf om op die manier met elkaar samen te werken 
en in die zin is er dus niks beknellends of beperkens aan want als je het niet 
wil dat doe je het gewoon niet. 

Maar nu het omgekeerde, als je zegt ik ga het nu onmogelijk maken dat dat 
gebeurt want ik schrap dit hele reglement dan dwing je dus een aantal 
gebieden van dit land om constructies te gaan zoeken buiten de VVD om om 
stichtingen op te gaan oprichten voor een liberaal belang regio x en in feite 
gaan we daarmee zelf de ondoorzichtigheid creëren want vervolgens zit daar 
wel VVD geld in dat soort stichtingen dat moeten we met elkaar niet willen 
daarom hebben we gezegd voor die gevallen hebben we dit rendement en 
daar kunt u dan al of niet gebruik van maken. 

De rol van de kamercentrales, want die vraag is ook gesteld, is in dat opzicht 
ook een zaak van afdelingen en kamercentrales zelf, ik weet dat er 
kamerscentrales zijn bijvoorbeeld de kamercentrale Gelderland, die daar met 
de afdelingen afspraken over hebben gemaakt en daar een hele andere opzet 
voor hebben gevonden dat is prima en dan moet je ook vooral die opzet 
volgen, er zit niks dwingends in deze voorstellen en wij hebben dus ook een 
brief gestuurd naar de ondercentrales alleen maar om te informeren over ook 
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de besluitvorming want dat is wat er achterop zit, wat er achter op zit is niet 
het reglement wat u nu nog moet vaststellen maar dat is een besluit wat u dit 
voorjaar al genomen hebt maar dat hebben we aan alle besturen van de 
ondercentrales toegestuurd met de open vraag, of nee zonder de 
aankondiging van ja in uw geval lijkt het ons zonneklaar dat u niet als VVD 
regio doorgaat maar in die gevallen waarin dat niet helder is hebben we 
gewoon de vraag voorgelegd wilt u als VVD regio doorgaan of niet. 

Die vraag zo voorgelegd hebbende, en dat mogen we ook op grond van het 
besluit wat dit voorjaar is genomen, is het wel prettig als deze algemene 
vergadering nu ook gewoon de laatste stap zet en dit reglement vaststelt. 
Zitten er onderdelen in dit reglement waarvan u zegt moet dat nou geregeld 
worden, nou Haarlem heeft een aantal dingen aangekaart en die hebben we 
ook overgenomen, in zijn algemeenheid bevat dit reglement minder regels 
dan op dit moment voor kamercentrales en afdelingen gelden het is gewoon 
het absolute minimum wat je nodig hebt om te kunnen functioneren en daar 
kunnen we dan misschien artikelsgewijs nog met elkaar naar kijken waarom 
die bepalingen er inzitten en waarom ze geregeld zijn zoals ze zijn geregeld. 
Maar het reglement zelf is echt nodig om niet per 1 januari een enorme chaos 
te laten ontstaan want dan krijgen we dus in de praktijk een aantal plekken in 
dit land waar wel VVD geld zit en waar dan geen enkele regel meer op van 
toepassing is, dat moeten we met elkaar niet laten ontstaan. 

De heer Jan van Zanen; en nu gaan we over naar het echte punt 17. 

Mevrouw Vorenkamp; voorzitter mag ik alstublieft nog één vraag stellen want 
het is nog niet helder voor mij nog. Ik ben blij dat de secretaris het heeft over 
VVD geld wat nu dan zou leiden tot chaos omdat het onder niemands toezicht 
valt of omdat niemands competentie valt omdat er geen regels meer zijn. 
Begrijp ik nou goed, en dan haak ik in op mijn vraag van zojuist, dat het 
Hoofdbestuur nu rechtstreeks de zaken behartigt betreffende de vrijwillig 
ontstane VVD regio? 

De heer Swart; de regio's zijn een zaak van de betrokken afdelingen, dus het 
Hoofdbestuur speelt daar geen rol in anders dan een aantal 
bodemvoorwaarden zoals die ook bij afdelingen gelden. Als u op een goed 
moment tien leden in afdelingsvergadering bij elkaar willen roepen en het 
bestuur doet dat niet dan kun je je inderdaad tot het Hoofdbestuur wenden 
om ervoor te zorgen dat het alsnog voor elkaar komt nou dat soort regels, dat 
soort faciliteiten, bieden wij ook op het niveau van die regio's aan maar het is 
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niet de bedoeling dat het Hoofdbestuur zich verder gaat bezighouden met wat 
er wel en niet in regio's gebeurt dat is een zaak van de betrokken afdelingen. 

Mevrouw Vorenkamp; dank u wel, en wat zijn de geldstromen naar de 
betreffende regio's? 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer in deze termijn want anders krijg ik zo 
het verwijd van wie nog meer in deze termijn, wil iemand zo meteen nog iets 
zeggen anders nu de laatste vraag van mevrouw Vorenkamp, gaat uw gang. 

De heer Swart; ook dat is een zaak primair van de betrokken afdelingen, daar 
doelt u waarschijnlijk op, de faciliteit geboden wordt dat als een regio daarvoor 
kiest wij het bestaande contributiearrangement voor de afdelingen in die regio 
voortzetten maar ook dat is een faciliteit het is geen verplichting. 

De heer Jan van Zanen; helder. Wenst iemand, want dat ga ik toch vragen, 
morgen te stemmen over het feit dat we zo'n reglement hebben ja of nee? Ja, 
dat is het geval dan komt dat morgen als eerste aan de orde. We gaan nu 
over, eindelijk, een reactie op de vraag van de heer Weterings waarom wij de 
euvele moed hebben gehad om ten aanzien van voorstel 17 van de 
kamercentrale Haarlem dat te ontraden. 

De heer Swart; kijk het is natuurlijk een vergadering in die zin dat het een plek 
is waar mensen bij elkaar zitten maar wij hebben in de reglementen bepaalde 
systematiek waarbij we als ledenvergadering en algemene vergadering vooral 
die organen uitduiden waar hetzij de leden zelf, hetzij vertegenwoordigers 
door die leden benoemd, aan deelnemen en de besluitvorming bepalen en in 
dat opzicht bieden wij in het regiocontact in feite meer mogelijkheden want we 
voorzien uitdrukkelijk ook in de mogelijkheid dat dat alleen maar gewoon de 
afdelingsbesturen zelf vertegenwoordigt dat is de reden waarom we de term 
vergadering hier hebben vermeden, je ziet ook in de praktijk wel dat binnen 
kamercentrales er een afdelingsoverleg is dat wordt meestal ook niet een 
vergadering van afdelingen genoemd dus om die formulering zo consistent 
mogelijk te houden hebben we voor deze vergadering, want het is het 
natuurlijk praktisch gesproken wel maar een bestuursvergadering is ook een 
vergadering, maar als orgaan hebben we gekozen voor de naam regiocontact 
om aan te geven dat er grote vrijheid is bij de invulling van dat contact, het 
kan een vergadering zijn, het kunnen afgevaardigden zijn maar het kunnen 
ook gewoon bestuursleden van de betrokken afdelingen zijn. 
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De heer Jan van Zanen; meneer Weterings het lijkt mij fair dat u nu een 
reactie nog mag geven dan gaan we over tot besluitvorming ter voorbereiding 
van een eventuele stemming morgen, gaat uw gang. 

De heer Weterings; voorzitter, met de kennis van de secretaris van de 
reglementen kun je deze redenering volgen maar voor iemand die naar een 
vergadering gaat ook al noemen wij hem contact heet het toch gewoon 
regiovergadering tussen waarom sluiten we niet aan bij gebruikelijk 
taalgebruik of wat we kunnen verwachten in de toekomst? 

De heer Kuijper, afdeling Elburg; ik zie verder in het voorstel van het 
reglement nog het woord jaarvergadering voorkomen, ik denk dat dat terecht 
is, ik begin iets te vermoeden van wat de secretaris bedoelt over het verschil 
tussen een vergadering en een contact, het lijkt me wenselijk dat dan bij 
artikel 1 nog wordt toegevoegd het puntje jaarvergadering en ik denk dat dan 
deze discussie min of meer overbodig is geworden. 

De heer Jan van Zanen; vindt meneer Weterings dat ook? Want dan kunnen 
we het misschien oplossen fluistert de secretaris mij toe. 

De heer Weterings; voorzitter, ik denk het niet maar ik vind het niet zo 
belangrijk punt hoor want in uw eigen voorstel artikel 1 lid b regiocontact wordt 
gedefinieerd als de algemene vergadering van een regio dus daar zit het ook 
in u kunt het niet uit elkaar trekken maar laat zitten, het principiële punt is veel 
belangrijker. 

De heer Jan van Zanen; secretaris tenslotte. Wilt u hier stemming over 
hebben? Ja, we gaan hierover stemmen punt 17 komt aan de orde als u 
tenminste wilt dat dit reglement er komt. 

De heer Swart; maar dan moeten we met elkaar ook even afspreken dat we 
dan ook overal die term moeten vervangen en niet alleen in dat ene artikel. 

De heer Jan van Zanen; dat is akkoord, meneer Weterings zie ik knikken dus 
als dat morgen zou gebeuren dan volgt dat uit dit amendement. Amendement 
18, voorstel is overnemen, akkoord? Dat is een amendement ook van de 
kamercentrale Haarlem. Amendement 19 daarvan is ook het voorstel 
kamercentrale Haarlem ook overnemen, akkoord? Amendement 20, dat wordt 
ontraden, Wie? 
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Mevrouw Paulette Baks, fractievoorzitter gemeente Ouder Amstel en 
statenlid; ten eerste vind ik het jammer dat u als Hoofdbestuur het ontraad 
maar ten tweede vind ik het nog jammerder dat u uw eigen standpunt wat 
afzwakt met de toevoeging en dan bedoel ik uitzondering hierop moet 
bescheiden blijven, mijn vraag is waarom zwakt u uw standpunt af en 
bescheiden vind ik iets te divers uit te leggen. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel mevrouw Baks, wie nog meer? Meneer 
Weterings. 

De heer Weterings; voorzitter, volgens mij komt u als Hoofdbestuur hier met 
een teveel aan regels, dit kunnen we beter schrappen wat Haarlem ook 
voorstelt. Ik kan het met een voorbeeld duiden, stel dat de goed 
functionerende ondercentrale Haarlem Velzen door een conflict met de 
afdeling Velzen, Velzen treedt uit dan zouden ook Beverwijk en Heemskerk 
niet meer mee mogen doen aan dat fantastische samenwerkingsverband van 
Haarlem en Velzen waarom u dat wil regelen weten we niet dan wordt het 
waarschijnlijk weer een uitzondering die door het Hoofdbestuur wordt 
toegestaan, laat dat nou toch gewoon aan die afdelingen over die weten wel 
of ze met elkaar verder kunnen. 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer over voorstel 20? 

De heer Ten Haaf, voorzitter afdeling Utrecht; ik heb een korte vraag aan het 
Hoofdbestuur. Is het nu zo dat als de gebieden maar aaneengesloten zijn er 
een onbeperkt aantal afdelingen kan deelnemen waardoor er strikt genomen 
een bestuursregio Zuid- en Noord Nederland mogelijk zou zijn? 

De heer Jan van Zanen; dank u wel meneer Ten Haaf. Wie nog meer? 
Hoofdbestuur in eerste termijn, algemeen secretaris? 

De heer Swart; ik denk dat er nu sprake is van een misverstand want het 
voorbeeld wat de heer Weterings geeft dat is nu juist het punt waarvan we 
hebben gezegd die mogelijkheid moet kunnen worden opgelost door dat 
afdelingen uittreden dat dat geen probleem is. Waar het omgaat is dat als er 
een situatie is ontstaan en je hebt in feite een ondercentrale die gegeven een 
dispensatie die eerder verleent is of doordat er een afdeling uitgetreden is 
inmiddels uit twee losse deelgebieden bestaat dan kan het niet zo zijn dat 
beide deelgebieden met name een klein deelgebied wat toevallig geraakt is 
van de grote ondercentrale weer geldt als een aangrijpingspunt waar 
aangrenzende afdelingen zich weer bij kunnen aansluiten want dan kun je 
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inderdaad wel hele vreemde pantervellen krijgen en dat gaat een beetje in 
strijd komen met het idee dat we bij die regio's hebben dat het toch min of 
meer om een aaneengesloten gebied moet gaan. 

Het was dus uitdrukkelijk niet de bedoeling om als er een gat ontstaat ervan 
te zeggen dan moet je dus de regio opdoeken, dat staat er ook niet en dat is 
ook niet de bedoeling, waar het om gaat is dat als er eenmaal een regio zou 
ontstaan die uit twee losse delen bestaat dat alleen het grootste deel in feite 
beschouwd wordt als het gebied waar eventueel aangrenzende afdelingen 
zich bij kunnen aansluiten. 

Dan de tweede vragensteller, ja als aangrenzende afdelingen zich blijven 
aansluiten is er in theorie geen enkele grens aan de omvang van de VVD 
regio maar ik denk dat dat in de praktijk zichzelf wel zal uitwijzen. 

De heer Jan van Zanen; en de term bescheiden, wat mevrouw Baks ook 
aanvoerde? 

De heer Swart; dat zit in de overwegingen, we bouwen dus een toetsmoment 
in door in feite een kamercentralebestuur al of niet dispensatie te laten 
verlenen in dit soort situaties en daar zal in de praktijk hopen wij ook die 
afweging dan worden gemaakt. Ik kan ook niet op voorhand nagaan, dat 
hebben we in ieder geval heel bewust niet gewild dat je op voorhand al een 
probleem gaat maken van er treedt een afdeling uit daardoor ontstaan er twee 
deelgebieden en dan moet dus het hele samenwerkingsverband worden 
opgedoekt dat willen we uitdrukkelijk niet maar ook het omgekeerde niet. 

Er is een redelijk aaneengesloten gebied en dan is er een afdeling die zich op 
enige afstand daarvan bevindt en zich ook aangesloten heeft dat alle buur 
afdelingen van die afdeling vervolgens zich ook weer kunnen gaan aansluiten, 
daartussen proberen we met deze bepalingen een beetje heen te zeilen en 
daarom dat er ook expliciet gevraagd wordt aan de kamercentralebestuur in 
zo'n situatie een oordeel te geven. 

De heer Jan van Zanen; tweede termijn tenslotte over voorstel 20, meneer 
Weterings. 

De heer Weterings; jaar voorzitter, ik blijf van mening het is overbodige 
regelgeving en ik ga de topografische kennis van de vergadering op de proef 
stellen. In mijn voorbeeld na het conflict met Velzen gaan de afdelingen 
Beverwijk en Heemskerk samen verder met Castricum omdat ze vinden dat 
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dat een mooie VVD regio IJmond Noord wordt, dat mag ook al is het een 
andere kamercentrale, en het hoofdbestuur zegt dan het mag niet, ik snap dat 
niet waarom zouden we dat niet regelen als die afdelingen dat wel willen? 

De heer Rene Murier, afdeling Leidschendam-Voorburg; het aan elkaar 
gekoppeld zijn van gebieden is in de praktijk soms door herindeling van 
gemeentes gewijzigd neem de regio Den Haag, Leidschendam, Voorburg, 
Nootdorp, Nootdorp en Leidschendam zouden heel goed met elkaar samen 
kunnen werken daar is door herindeling een stuk Den Haag tussengekomen 
dus er is een fysieke scheiding ontstaan en dan zou dat de reden zijn om niet 
meer samen te werken. 

De heer Joachim Beuvery; de kleine kamercentrale Gelderland. Ik wou toch 
een wat positieve inbreng hebben over die samenwerking. 
Wij kennen grensoverschrijdend naar Overijssel de stedendriehoek Apeldoorn 
Zutphen en Deventer en ik kan mij uitstekend voorstellen dat de afdelingen 
van die VVD afdelingen dat die samenwerken en samen discussiëren 
hetgeen allang het geval is om over de problematiek in die stedendriehoek te 
spreken en dat is dan misschien een regionale samenwerking a avandre lettre 
maar het is wel een teken dat eigen initiatief hier heel makkelijk mogelijk is 
zonder dat Hoofdbestuur er iets van weet blijkbaar. 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer in tweede termijn over 
wijzigingsvoorstel 20? 

De heer de Boois, afdeling Nieuwegein; voorzitter is er bezwaar tegen dat een 
afdeling lid is van meer dan één regio? 

De heer Swart; de laatste vraag is het makkelijkste, dat is in ieder geval een 
zaak van die afdeling zelf, als die afdeling dat zelf wil, de ledenvergadering 
van die afdeling daarvoor kiest dan kan dat er staat niks in de reglementen 
wat dat onmogelijk maakt. De voorbeelden die worden gegeven dan is het 
misschien goed om even artikel 4 rustig af te lopen want bij het begrip 
aangrenzende afdeling, het gaat bij artikel 4 om het al of niet kunnen 
toetreden van afdelingen die nu nog niet in de regio zitten dat is waar we over 
praten, we praten dus niet over wat gebeurt er bij uittreding dat is artikel 5 
maar bij artikel 4 gaat het alleen maar om de vraag wie kunnen er nog 
eventueel bijkomen. 

In principe zijn dat afdelingen die grenzen aan het gebied van de regio en op 
die manier bereik je in principe dat het een aaneengesloten gebied blijft. 
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Nou kan het gewoon gebeuren dat het toch nuttig is dat een afdeling die niet 
aangrenzend is toch mee gaat doen daarvan hebben gezegd van nou we 
moeten dat niet te gek maken, wij zien niet zoveel heil in een VVD regio die 
bestaat uit de G21 van allemaal grote gemeenten die bij elkaar gaan zitten 
verspreid over heel Nederland dat kan best een zinnige samenwerkingsvorm 
zijn maar dat is niet wat we met een VVD regio bedoelde dus daarom is er 
gezegd bij punt 4.2 ..... . 

Nou kan het dus zijn dat er op die manier, dat is wat er in 4.3 ontstaat, er dus 
VVD regio's gaan ontstaan die niet zelf een aaneengesloten gebied zijn maar 
die een groot gebied omvatten en dan nog een kleine afdeling die op enige 
afstand ervan ligt. Aangrenzende afdelingen in de zin van het eerste lid zijn 
dan de afdelingen die grenzen aan het grote gebied, niet ook nog eens de 
afdelingen die aan de kleine toegevoegde afdeling grenzen, we hopen dat het 
op die manier ook bevorderd wordt dat er niet te moeilijk wordt gedaan over 
het verlenen van die dispensatie. 
Schrap je 4.3 dan betekent het verlenen van een dispensatie aan één 
kleinere afdeling dat rond die kleine afdeling dus vervolgens ook weer een 
schil kan ontstaan van afdelingen die zich gaan aansluiten bij de regio en wij 
kunnen ons voorstellen dat die zorg ertoe leidt dat vervolgens een 
kamercentralebestuur zegt dan verlenen we de dispensatie niet. 
Als iedereen zegt vinden wij geen probleem, ja wij ook niet, maar dan ... 

De heer Jan van Zanen; nou wie? 

Mevrouw Vorenkamp; de kamercentrale heeft een taakje nu erbij gekregen 
begrijp ik wij gaan dus dispensatie verlenen als het moet of mag. 

De heer Jan van Zanen; nee, dat bepaalt u want u stemt morgen, u bepaalt 
morgen wat er gebeurt. 

Mevrouw Vorenkamp; maar het gaat toch wel even over hoe het nou echt zit? 

De heer Jan van Zanen; nee, maar dat leest u, u bepaalt dat morgen en we 
kunnen het nu schrappen, we kunnen het niet schrappen, we kunnen het 
overnemen, we kunnen er in ieder geval morgen over stemmen en dan weet 
u en dan weten wij ook wat ons te doen staat, mevrouw Vorenkamp heeft het 
woord. 

Mevrouw Vorenkamp; ja voorzitter,dank u wel. Het gaat mij erom wat is de 
taak van het Hoofdbestuur en de taak van de kamercentrale in de situatie van 
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het regelen van dit nieuwe fenomeen? Ik vind dat duidelijkheid hier voor alles 
moet gaan en ik vind dat wij dus wanneer er taken liggen bij een instituut die 
daar vragen bij heeft dat we daar nu even over moeten discussiëren met 
elkaar. 

De heer Jan van Zanen; wat is nu de onduidelijkheid? 

Mevrouw Vorenkamp; de onduidelijkheid is dat wij nu ineens, voor mij ineens 
in ieder geval, dispensatie moeten gaan verlenen in een bepaalde situatie 
terwijl dat nou juist aan de afdelingen zelf is dus ik wil die rol helemaal niet. 

De heer Jan van Zanen; dan stemt u morgen tegen. 

Mevrouw Vorenkamp; is goed, dan is het helder. 

De heer Weterings; voorzitter, volgens mij was mevrouw Vorenkamp daarnet 
op zoek naar het antwoord op de vraag wat doet het Hoofdbestuur en wat 
doet de kamercentrale haar een beetje kennende dacht ik zou ik zeggen van 
als we het niet centraal via het Hoofdbestuur hoeven te regelen dan doen we 
dat niet en we proberen het vanaf de afdelingen mogelijk naar de 
kamercentrale te krijgen maar mijn pleidooi blijft probeer zoveel mogelijk bij de 
afdelingen te laten, de secretaris was bijna toe aan de conclusie het 
Hoofdbestuur kan overnemen, doet u dat dat scheelt een stemming morgen. 

De heer Jan van Zanen; wij nemen het over, kunt u daarmee instemmen? 
Goed, dat scheelt een stemming morgen, gefeliciteerd. We gaan over naar 
voorstel 21 overnemen in gewijzigde vorm, een voorstel van de kamercentrale 
Haarlem, leidt dat tot vragen of opmerkingen? Aldus besloten. Dan, dames en 
heren, voorstel 22 ook vanuit de kamercentrale Haarlem, het voorstel is 
overnemen? Akkoord? Dan voorstel 23 kamercentrale Haarlem, ontraden wie 
mag ik daar het woord over geven, meneer Weterings denk ik? 

De heer Weterings; jaar voorzitter, hetzelfde punt wat ons betreft teveel regels 
op dit punt het regelt wat wij allemaal moeten doen in het regiocontact of in de 
vergadering laat dat toch aan de vergadering zelf over wij hebben geen 
behoefte deze bepaling. 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer in eerste termijn over dit voorstel, 
meneer de Lijster? 
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De heer de Lijster; ja meneer de voorzitter, ik wil dat graag zo ondersteunen ik 
denk dat we veel en veel te ver aan het doorschieten zijn met de reglementen 
voor een regio, het is een vrijwillige situatie en alstublieft alstublieft in een 
vrijwillige situatie zo min mogelijk regels als ze al nodig zijn. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, wie nog meer in eerste termijn, meneer 
Swart. 

De heer Swart; aan deze regel is op zichzelf niet zoveel bijzonders het is niet 
speciaal voor de regio bedacht, het is gewoon een regel die op dit moment 
ook al voor afdelingen en centrales gelden. We hebben in de VVD algemeen 
als regel gesteld dat de materie die aan de orde gaat komen in een centrale 
vergadering of afdelingsvergadering van tevoren ook besproken wordt in het 
bestuur van het betreffende orgaan en het leek ons logisch om dat ook 
gewoon bij die regio's door te trekken want op die manier garandeer je dat 
datgene wat in de vergadering aan de orde gaat komen ook in de 
gezamenlijkheid van het bestuur die het voorbereidt en dat die 
verantwoordelijkheid dus ook gezamenlijk genomen is. 
Het lijkt ons gewoon een basisregel het is ook geen nieuwe regel die bedacht 
is en als u vindt dat deze regel er niet zou moeten zijn dan is mijn wedervraag 
vindt u dan ook dat we hem gewoon in zijn algemeenheid uit het huishoudelijk 
reglement kunnen schrappen want dan dereguleren we echt? 

De heer Jan van Zanen; wie? Meneer Weterings in tweede termijn? 

De heer Weterings; ja voorzitter, reagerend op de secretaris wat mij betreft 
kan dat want we moeten niet in de reglementen iets vastleggen wat we toch 
nooit controleren, de vergadering gaat ervan uit dat het bestuur iets 
voorbereid heeft of niet en als de vergadering ermee kan leven dat iets aan 
de orde komt wat niet door een bestuur is voorbereid dan gaat het toch wel 
door in het leven. 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer in tweede termijn over dit voorstel 23? 
Gaat uw gang. 

Voorzitter als lid van de voormalige commissie idee voor structuur, de 
commissie van Zanen ook wel genoemd, hoor ik beste Jan deze discussie 
toch wel met enige lichte en stijgende verbazing aan en ik wil toch even van 
mijn hart geen moordkuil maken. Het idee was in dat rapport dat de regels 
vooral eenvoudiger zouden moeten worden en dat de organisatie ook platter 
moest worden en dat de regels vooral dat moesten regelen wat aan minimum 
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nodig is en ik krijg nu toch sterk de indruk dat we hier in China nu bezig zijn 
om nu alles vastleggen wat maar vast te leggen zou moeten worden. Alles 
wat je niet regelt kun je zelf regelen maar wat je nu moet regelen is het 
minimum en ik denk dat we nu met dingen bezig zijn waar we beter niet mee 
bezig kunnen zijn. 

De heer Jan van Zanen; bericht is helder misschien komt dat reglement er 
helemaal niet, wie nog meer in tweede termijn? Meneer Stolk. 

De heer Stolk; voorzitter als het reglement er misschien niet komt, doet u er 
gehoord deze vergadering, wellicht verstandig aan om morgenochtend aan te 
kondigen dat u het hele voorstel intrekt want het is duidelijk dat uw afdelingen 
en uw vergadering eigenlijk niet zo blij zijn met wat er hier plaats vindt. 

De heer Jan van Zanen; dat doen we niet meneer Stolk dat kan ik u nu 
meteen zeggen wat er zijn teveel afdelingen, en die zitten voor mij links, die 
het wel vinden maar u krijgt morgen de kans aan het begin, heb ik u net ook 
toegezegd ook aan de heer Beuvery volgens mij, om daarover te stemmen 
daar beginnen we mee en als u zegt bij meerderheid we willen dit reglement 
niet u bepaalt het dat hebben al aangegeven als u zegt wel dit reglement 
gaan over de wijzigingsvoorstellen spreken dat heb ik net al gezegd, voorstel 
23 tweede termijn wie nog meer? Secretaris wat doet u? 

De heer Weterings; voorzitter, het enige dat ik nog als suggestie zou kunnen 
doen is dat u ook een model als bijlage bij het reglement voegt voor die 
afdelingen die een vrijwillige samenwerking willen aangaan. 

De heer Jan van Zanen; maar dat is in de algemene beschouwingen al 
gedaan, sorry. 

De heer Weterings; dan begrijp ik helemaal niet waar we hiermee bezig zijn. 

De heer Jan van Zanen; dat ligt er misschien ook aan omdat we al een tijdje 
bezig zijn, Marko ga je gang. 

De heer Swart; ik heb de indruk dat de afdelingen die zelf die samenwerking 
willen vormgeven dat ook gewoon doen en ik heb van die kant in ieder geval 
niet de vraag had van kunt u ons aan een model helpen dus daarom dat we 
daar ook niet in voorzien. Ik heb wel de indruk dat bijvoorbeeld de 
kamercentrale Gelderland, en ik weet ook dat dat soort gesprekken in 
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Overijssel ingevoerd, een aantal kamercentrales ervoor kiest om daar 
nadrukkelijk mee bezig te zijn dat lijkt me prima. 

Als we het er met elkaar over eens zijn, maar dan gaat het breder dan alleen 
dit modelreglement want dit artikel komt niet speciaal uit het modelreglement, 
maar dat we zeggen we willen deze bepaling over de manier waarop besturen 
vergaderingen voorbereiden in zijn algemeenheid schrappen dan zijn we echt 
aan het dereguleren dan stel ik voor dat we dat even als vertrekpunt nemen 
en dat we nu dit reglement niet opnemen en dan volgend jaar gewoon ook te 
corresponderen over de bepalingen in het huishoudelijkreglement schrappen. 

De heer Jan van lanen;meneer Weterings is akkoord u ook? Dat helpt denk 
ik ook aan de rechterkant, akkoord dan doen we het zo. Dus we nemen hem 
over, we schrappen, akkoord? Voorstel 24 kamercentrale Haarlem, ontraden. 

De heer van Pruisen, Haarlem; wij willen uw advies overnemen wij trekken het 
voorstel in. 

De heer Jan van lanen; akkoord, aldus besloten. Dan tenslotte ten aanzien 
van dit reglement voorstel 25. Ook voorstel van de kamercentrale Haarlem. 

De heer van Pruisen, Haarlem; ook daarvoor hetzelfde verhaal ook dat 
trekken wij in want wij vinden dat u een praktische oplossing heeft geboden 
die wij niet hadden voorzien uit het lezen van de teksten. 

De heer Jan van lanen; goed dank u wel. Nog even voor alle duidelijkheid, 
dank voor de inbreng en reacties, we gaan morgen stemmen over een aantal 
punten uit dit agendapunt en ten aanzien van het laatste onderdeel van de 
reglementen komt dan ook even het voorstel aan de orde voor we daar ook 
over de onderdelen gaan stemmen, goedemiddag er gaan een paar gasten 
weg. Het voorstel aan de orde over of we het überhaupt willen, dat nog even 
voor de zekerheid en voor de regie. 

Dan, dames en heren, tenslotte in dit middagprogramma geef ik u graag de 
gelegenheid voor een rondvraag. 

De heer Hartong; ik heb even een klein vraagje over punt 11 .4 in de 
algemene reglementen. Er wordt daar iets over elektronisch 
voorkeurstemmen gezegd kan het Hoofdbestuur voor wat meer richtlijnen 
zorgen voor wat betreft elektronische stemmingen omdat ik in dit puntje wel 
erg summier vindt. 
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De heer van de Vorst; dank u wel voorzitter. Wat ik eigenlijk gemist heb, en 
dat komt ook voort uit uw eigen stukken idee voor partijstructuur, is 
aanpassing van de partijraad. Ik mis dat eigenlijk op deze vergadering we 
hebben de vorige vergadering daar uitvoerig over gesproken van het inrichten 
en het wat veranderen van de partijraad en dat missen wij node want wij 
zouden ook de partijraad in deze partij een andere vorm geven. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, wie nog meer voor de rondvraag? 

Mijnheer de voorzitter, ik heb met inspanning en plezier naar de discussie 
geluisterd over de VVD regio's, stel dat er morgen afgestemd worden is het 
mogelijk dat we een model krijgen hoe we dan een aantal stichtingen kunnen 
opzetten die in ieder geval voldoen aan liberale principes anders krijgen we 
straks toch een wildwas aangaande stichtingen en we hebben er eentje in het 
land die in het midden van het land zit die zich bezighoudt met ondernemers 
maar ik denk dat we dat toch op de een of andere manier moeten 
structureren dus mijn vraag is heeft u daar een model voor dat we dat kunnen 
hanteren? 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer van rondvraag? Meneer Swart, het zijn 
alle drie onderwerpen volgens mij die bij u liggen. 

De heer Swart; ja, het interessante is dus dat je eerst het verwijt krijgt dat je te 
veel regelt maar vervolgens drie vragen krijgt of er niet meer regels kunnen 
komen. Bij de ledenraadpleging is hier echt geregeld wat strikt nodig geregeld 
moet worden, ik begrijp best dat als mensen er in de praktijk mee aan de slag 
gaan er meer uitleg bij nodig is, die wordt ook gegeven en dat zal ook in de 
ledenraadplegingen zoals afdelingen die willen organiseren, de heer 
Weterings heeft dat al eerder vandaag toegezegd, zal daarin worden voorzien 
maar we proberen juist die reglementen teksten zelf zo beknopt mogelijk te 
houden. 

Dat betekent dus ook dat als een situatie ontstaat dat het reglement voor de 
regio's zijn niet door de partij wordt aanvaard dan is een logische 
consequentie dat het niet mogelijk is de samenwerking van VVD afdelingen 
verdere vorm te geven waarbij men onder VVD vlag naar buiten toe kan 
optreden of nog geld kan beheren, dat betekent dat complete liquidatie voor 
wat er nu aan ondercentrales is en dat betekent ook, en dat is denk ik lastiger, 
dat er waarschijnlijk in de praktijk dan wel een aantal vormen gevonden gaat 
worden maar daar vind ik dan moeten we als partij ook consequent buiten 
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blijven en dat wordt dan het particulier initiatief wat opbloeit maar dat staat 
dan buiten de VVD want we kunnen dat niet binnen de VVD vormgeven. 
Juist omdat ik ga voorzien dat dat in de praktijk tot veel ellende gaat leiden, 
ook in die gebieden waar men wel met elkaar verder wil, moet ik u dat met 
klem ontraden maar wij kunnen dat probleem dan niet meer oplossen. 

De partijraad, wij geven wel uitvoering aan de besluiten die toen genomen zijn 
maar daarvoor is eigenlijk geen aanpassing van de reglementen vereist, we 
zijn nog wel aan het kijken of je misschien een aantal ideeën die de politieke 
discussie verder opgang kunnen brengen misschien toch zou kunnen vertalen 
in voorstellen die wel tot reglementenwijziging leiden maar daar benaderen wij 
u wellicht in het voorjaar over, daar is collega Adema mee bezig. 

De heer Jan van Zanen; is er nog iemand die naar aanleiding van de 
beantwoording wil reageren? 

Voorzitter, mag ik als notaris zeggen dat met betrekking tot de wildgroei van 
stichtingen, het antwoord van de secretaris is natuurlijk volstrekt juist dat is 
buiten de partij maar wat niet buiten de partij is is natuurlijk de naamvoering 
en dat is natuurlijk een aspect wat al meer speelt maar dat mag ik u dan 
meegeven zodat het natuurlijk toch niet vrij gebruikt kan worden. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel notaris, meneer Jonker. 

De heer Jonker; ik moet mij van harte bij de vorige collega aansluiten. 
Tweede punt ik weet wel een oplossing als het onverhoopt morgen afgestemd 
wordt die regio's dan gaan wij dus niet verder als regio Oldam maar dan gaan 
wij mogelijk een stukje aan het bestuur van de afdeling Winschoten koppelen 
wat speciaal gericht is op de samenwerking met de andere afdeling die nu 
ondercentrale Oldam vormt en dan blijf ik rustig secretaris penningmeester 
van dat blokje en ik geloof niet dat de reglementen mij dat verbieden. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel meneer Jonker, wie nog meer voor 
rondvraag? 

De heer de Lijster; nog graag, als ik mag meneer de voorzitter. Het was mij uit 
het hart gegrepen eigenlijk wat de meneer daarnet zei want dat is nou juist 
het eigen initiatief van die afdelingen waren we zo om zitten te springen en ik 
blijf het zien ook deze situatie als een initiatief van de afdeling en natuurlijk, 
en hopelijk, kan dat onder VVD vlag zonder allerlei regels en ik kan er niet 
lang genoeg op aandringen meneer de voorzitter. 
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De heer Jan van Zanen; meneer Swart nog op deze rondvraag. 

De heer Swart; nou geeft u weer een voorbeeld wat gewoon kan waarvoor je 
dus ook geen reglementen nodig hebt en waar dat reglement in de regio's ook 
niet voor nodig is maar er zijn vormen van samenwerking waar het wel nodig 
is en dat is de behoefte waarin wij proberen te voorzien en als u zegt ja maar 
die mogelijkheid wil ik uitsluiten ja dat kan maar er zijn nu eenmaal situaties 
waarin de constructie met de centrumgemeente of een centrumafdeling die 
het voor de andere oplost weer voor andere afdelingen problemen geeft dus 
ik kan helaas niet zeggen dat is de generieke oplossing voor al deze situaties. 

De heer Jan van Zanen; dan stel ik voor, mevrouw Driessen heeft nog een 
rondvraag, gaat uw gang. 

Mevrouw Driessen; nou een hele laatste korte opmerking. Ik hoop niet dat 
morgen bij de stemmingen een gedeelte met valide argumenten waarom men 
geen regiocontacten zou willen laten ontstaan dat die mensen het gedeelte 
van de VVD die dat wel willen zullen opleggen dat het niet doorgaat en ik doe 
echt met klem een beroep op de leden die sceptisch staan tegenover de vorm 
die anderen zo graag willen, die daar ook jarenlang goed georganiseerde 
organisatie voor hebben opgezet, dat die ons dat zullen beletten. 

De heer Jan van Zanen; deze rondvraag lijdt tot een rondvraag van de heer 
Stolk. 

De heer Stolk; voorzitter het is toch absurd dat u een vijfde termijn geeft aan 
de secretaris om nog eens een keer aan te geven wat zijn standpunt is en dat 
u de rondvraag gebruikt voor een stemverklaring voor mevrouw Driessen. 
Als we op die manier met reglementen omgaan kom ik er des te meer op 
terug dat we er zomin mogelijk moeten hebben, ik ben werkelijk een beetje 
verdrietig over het feit hoe u op dit moment de orde houdt. 

De heer Jan van Zanen; ik niet, ik ben er heel trots op, er mogen mensen een 
rondvraag stellen en wij bepalen niet, u zeker niet, wie welke rondvraag stelt. 
Maar desalniettemin we gaan wel verder en we gaan inderdaad niet de 
stemmingen nu al doen want dat doen we pas morgen. Goed wie nog meer? 
Dan stel ik voor het eerste deel van de huishoudelijke vergadering in de vorm 
van de algemene vergadering van afgevaardigden af te sluiten, mag ik u 
dringend verzoeken ik heb het u aan het begin van de middag ook gezegd dat 
u uw spullen bij u houdt en dat u echt niets achterlaat, niets onbeheerd 
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achterlaat, want gelet op al die mensen die ons beveiligen is dat heerlijk en 
dat ga ikzelf ook zo doen. 

Verder mag ik u verzoeken om echt zo rond kwart over zeven de zaal te gaan 
opzoeken, het wordt heel erg druk we gaan echt op tijd beginnen. Met alle 
respect en in alle vriendelijkheid ik vond het heel goed, dank voor uw inbreng 
en ik hoop dat de mensen die vanmiddag hier voor het eerst waren dat een 
volgende keer weer graag doen, eet smakelijk een goede borrel tot vanavond. 

Vrijdagavond. 

Dames en heren, liberalen vriendinnen en vrienden, welkom bij het 
avondprogramma van de 116e algemene vergadering van de VVD, onze VVD. 
Een speciaal welkom voor onze ereleden Frits Bolkestein, Henk Vonhoff en 
Els Veder-Smit en dames en heren ook een speciaal woord van welkom voor 
onze gasten Ledewijk de Waal van de FNV, de heren Meerman en dames 
van de MKB Nederland en de secretaris van de Franse ambassade messieur 
Gregor Trumel en zijn echtgenote. 
Dames en heren ik weet zeker dat ik namens u allen spreek als ik u zeg zeer 
te betreuren dat het voor onze Ayaan Hirsi Ali onmogelijk is het congres van 
haar partij bij te wonen, vanaf deze plek wil ik haar kracht en de sterke 
wensen Ayaan we hopen je weer spoedig een ons midden te zien. 

Zo is dat, dames en heren, ik vraag uw aandacht voor het overlijden van een 
vooraanstaand partijgenoot mag ik u verzoeken te gaan staan. Op 10 
november is overleden Jan Verbeek, oud Eerste Kamerlid een Rotterdammer 
in hart en nieren. Hij heeft diverse functies bekleedt binnen en namens de 
VVD, lid van het Hoofdbestuur, voorzitter van de kamercentrale Rotterdam, 
jarenlang actief in provinciale staten van Zuid-Holland, 16 jaar namens de 
VVD lid van de Eerste Kamer, vele internationale organisaties heeft hij 
gediend ik stel voor een ogenblik stilte in acht te nemen voor deze 
Rotterdamse liberaal. 

Dank u wel, gaat u zitten. Dames en heren, in Nederland heerste een staat 
van opgewondenheid die als een zeldzaam voor onze nationale karakter werd 
gehouden op straat, in koffiehuizen, in de schouwburgen, in de kerken, overal 
werd gepolitiseerd, getwist en gestreden schreef een journalist in 1853. 
Onze eigen professor Oud beschreef later dat de beslissing van het kabinet 
Thorbecke geen bezwaar te maken tegen het herstel van de bisschoppelijke 
hiërarchie in ons land, een golf van antipapistisch sentiment over Nederland 
deed spoelen. De protestantse actie tijdens de april beweging ging zelfs zover 
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dat Thorbecke het lot van Oldenbarneveld en de gebroeders de Wit werd 
voorgehouden. Het lijken hartstochten die ons land ook nu overspoelen een 
politieke moord, een terroristische aanslag op de vrijheid van meningsuiting, 
dit alles raakt de ziel van de parlementaire democratie, dit alles raakt het hart 
van datgene waar wij liberalen voor staan en kijk vandaag om u heen wat 
maken we mee? Een politieke partij die in haar functioneren beperkt wordt 
omdat de veiligheid haar daartoe dwingt dit alles maakt je als rechtgeaard 
liberaal toch woest, detectie poortjes, politieagenten en particuliere bewaking 
in de zaal, het zijn symptomen van ernstige maatschappelijke ontbinding een 
aantasting van ons rechtsgevoel. 

Als wij vinden dat meningsverschillen de perken te buitengaan dat is het in 
een beschaafde samenleving gewoon mogelijk de gang naar de rechter te 
maken, smaad, aanzetten tot haat tegen een bevolkingsgroep, aanzetten tot 
geweld, Majesteitschennis en blasfemie het zijn allemaal uitwassen die ook bij 
de vrijheid van meningsuiting begrensd zijn en begrensd behoren te zijn in het 
recht. Of je nou vindt dat uitlatingen prima in orde zijn of gruwelijk beledigend 
het doet er eigenlijk niet toe, het is ook bij uitstek liberaal religieuze 
opvattingen te respecteren betekent niet dat ons land gelijkheid voor de wet 
en gelijkheid qua toepassing van het recht schept legitimiteit voor allen en 
daarmee de voorwaarden om allemaal tot de samenleving en de rechtseorde 
te kunnen en willen behoren uiteindelijk is de samenleving, is onze 
beschaving, gebouwd op de vrijwillige deelname van mensen sommigen 
willen daar uitstappen onder het mom van jullie rechtsorde is de onze niet 
maar dat, dames en heren, dat is lariekoek een rechtsorde beschermt wat 
zwak is, lijf en goed, ook van mensen die niet tot sociaal sterke groepen 
behoren zij zijn zonder die bescherming nog kwetsbaarder dan ze toch al zijn, 
de Nederlandse rechtsorde vertegenwoordigt voor hen de hoop op een 
fatsoenlijk bestaan het recht en de rechtsbescherming heeft een 
onmiskenbare functie voor de emancipatie van juist diegene die minder goed 
collectief georganiseerd zijn. 

Net zo goed heeft het recht en de rechtsbescherming een eminente rol bij de 
bescherming van waarden die niet onmiddellijk economisch zijn, onze natuur, 
onze cultuurhistorie, onze openbare ruimten zijn daar voorbeelden van maar 
zeker ook onze fundamentele rechten, vrijheid van vereniging, vrijheid van 
meningsuiting, idee en debat, waarden waarvan wij als liberalen van oudsher 
werk maken en dat moeten blijven doen, eigen richting kunnen wij niet 
tolereren. Niet van het dierenbevrijdingsfront, niet van mannen die 
zogenaamd de eer van de familie aan het bescherming zijn, niet van 
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zogenaamd autonome anarchisten en niet van moslim extremisten, onze 
rechtsorde kent geen opting out clausule. 

Dames en heren, een jaar geleden ben ik begonnen als uw voorzitter, een 
jaar met verrassingen, een jaar van zaaien, van investeren in de toekomst en 
een jaar, ik zeg het er eerlijk bij, van incasseren. De VVD heeft grote invloed 
op het regeringsbeleid, daar kunnen we trots op zijn, naast trots vloeit uit deze 
invloed ook een grote verantwoordelijkheid voort verantwoordelijkheid om 
beloften om te zetten in daden, in keuzen, ook als die niet meteen populair 
zijn, wij zijn een partij van doorzetters en volhouders ook bij tegenwind. 

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 en 2003 waren de uitslagen van 
de Europese verkiezingen opnieuw een teleurstelling niet voor niets, dames 
en heren, spraken mij af ons te bezinnen op onze boodschap tegelijkertijd, 
dames en heren, worden wij geconfronteerd met een zekere mate van kort 
aan gebondenheid. We weten met z'n allen dat er in Nederland van alles aan 
de hand is, liberalen willen de voorhoede vormen die antwoorden 
geformuleerd liever vandaag dan morgen moeten actuele problemen opgelost 
zijn, dat is een goed uitgangspunt, maar ongeduld moet wel vruchtbaar zijn. 

Ik weet bijvoorbeeld niet of voor jezelf beginnen, althans in de politiek, de 
oplossing is. Van oudsher hebben wij liberalen toch ook de eigenschap af en 
toe een beetje te relativeren en als het kan verzoenend te zijn. We zitten in 
een tijdperk van persoonlijkheden politiek, van grote media hypes rond 
individuele politici, op zich is dat niet erg, als individuele personen maar niet 
werkelijk het gevoel krijgen dat het om hen persoonlijk gaat dat is zo goed als 
nooit het geval, naast personen gaat het altijd om argumenten, om 
overtuigingskracht en de kunst om medestanders en samenwerking te 
organiseren, in uw dagelijks leven, in uw werk of in verenigingsverband. 

Ook daar is de onderlinge afhankelijkheid van mensen groot en dat is in de 
politiek net zo, ik zal dat varkentje wel eens even in mijn eentje wassen gaat 
zelden op. In onze volkspartij is ruimte voor een breed palet aan opvattingen, 
dat is ook altijd zo geweest en ik beschouw deze ruimte als een teken van 
kracht. Wat mij betreft er niet bij behoord is per megafoon of per pers je pijlen 
richten op personen of je collega's. De inhoud van het debat, dames en 
heren, gaat over aanzienlijk meer dan over de vraag of je haar wel goed zit, 
iedereen mag zich een God voelen in het diepst van zijn gedachten maar in 
de praktijk dames en heren zijn wij gewone stervelingen. 
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Dames en heren, u kent wellicht de spreekwoordelijke Chinese vervloeking 
'moge u leven een interessante tijden', welnu de tijden zijn interessant terwijl 
het gewone werk doorgaat zoals het werken aan fundamenten waarop de 
VVD straks kan bouwen. Het scouten van nieuwe talenten, het voortzetten en 
bewaken van de partijvernieuwing want tijdens de verkoop gaat de 
verbouwing gewoon door. 
Het voorbereiden nieuw liberaal manifest met de inbreng van ons allen moet 
het lukken opnieuw een heldere spraakmakende positie te definiëren, te 
definiëren voor de liberale beweging in Nederland niet als blauwdruk maar als 
vernieuwend uitgangspunt voor onze liberale denken, doen en handelen in de 
politieke praktijk van alledag. 

Dat zijn allemaal bouwstenen net als die uit het werkplan 2005, ik noem 
ledenwerving en de ledenbehoud er komt nieuw materiaal om leden te 
werven, werken aan ons imago samen met al onze politici op alle niveaus. 
We blijven elkaar opleiden en trainen via de Haya van Someren Stichting, 150 
cursussen, 2.000 cursisten wij moeten onze afdelingen, het hart van de VVD, 
ondersteunen, de leergang besturen, een site waarop de best practices van 
afdelingen die het het meest geweldig doen aan elkaar laten zien en last but 
not least op 5 maart 2005 een dag voor alle voorzitters, dit alles is hard en 
snel nodig met het oog op 2006 en 2007, wij hebben uw steun en uw inzet 
daarbij nodig. 

Dames en heren, deze dagen vonden er herindelingsverkiezingen plaats voor 
een aantal gemeenteraden in Overijssel en Gelderland, mag ik zonder 
iemand tekort te willen doen Frans Bevers als symbool voor die steun en die 
inzet aanwijzen wij hebben meer Bevers als Frans nodig. 

U mag van uw afdelingsbesturen, uw kamercentralebesturen, uw 
Hoofdbestuursleden en vooral ook van onze politici veel verwachten maar de 
VVD is niet de partij waar alle zegen van boven komt, de VVD is de partij van 
het persoonlijk initiatief van samen en ook zelf de schouders eronder, een 
minderwaardigheidscomplex is echt niet nodig. Wij zijn oprecht ambitieus voor 
onszelf en wij zijn oprecht ambitieus voor Nederland dat mag gezien worden. 
We willen een dam opwerpen tegen het cynisme, Nederland heeft behoefte 
aan echte mensen in de politiek, doorzetters, ik zei het u, en volhouders en 
niet alleen met mooi weer of voor maar vier dagen per week. 
Het onzekere Nederland heeft behoefte aan zekerheid aan serieus werk wij 
VVD'ersbieden de publieke zaak het beste van onszelf zoals we zijn. 
Ook deze periode is een uitdaging voor liberalen, wij geloven in vooruitgang, 
we hebben een optimistische kijk, wij laten ons niet in de put praten, wij zijn 
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zelfbewustzijn en mogen wat mij betreft dat zelfvertrouwen veel meer 
uitstralen, liberalen aan het werk. 

Dank u wel dames en heren, het is mij een eer en genoegen aan te kondigen 
Jozias van Aartsen onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer. 

De heer Jozias van Aartsen; liberale vrienden, vind ik eigenlijk mooier dan 
met dames en heren te beginnen en inderdaad liberale vriendinnen. Dames 
en heren eerst was er ongeloof en verbijstering toen woede en verdriet, haat 
zelfs, angst, verontwaardiging, een stroom aan emoties want onze wereld 
bleek plots zo anders het moslim terrorisme overschreed de drempel van de 
dood, de schokgolven zullen nog heel lang nawerken in de politiek en in de 
samenleving, zwaktes liggen bloot. 

Op de ochtend van 2 november sloeg er een gebeurtenis in, de afschuwelijke 
moord op Theo van Gogh een terroristische liquidatie en sindsdien is ons land 
in verwarring. We moeten nu een helder antwoord geven op deze nieuwe 
situatie en dat antwoord ook in daden vertalen en ik ben ervan overtuigd dat 
onze partij de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie dat als geen ander zal 
kunnen. Wij zijn de partij met een traditie, een partij met wortels in de 
samenleving met ideeën voor de toekomst, een partij die haar opdracht voor 
het land serieus neemt, de VVD, uw VVD, staat als een huis. 

Wij zijn ook een heel open partij, een open partij, die twee jaar geleden Ayaan 
Hirsi Ali, komend uit de gelederen van de Partij van de Arbeid, in onze 
gelederen opnam omdat zij bij ons gehoor kon vinden daar niet, en voor haar, 
voor Ayaan Hirsi Ali, was de brief van de moordenaar van Theo van Gogh 
bedoeld. Sober en direct zoals zij nu eenmaal is heeft ze drie berichten voor 
ons vanavond. 

Nou,dan ga ik deze nu voorlezen en ik hoop dat ik het kan lezen, maar dat 
lukt vast wel. 

Lieve liberalen, dank voor uw steun, voor uw liefde en voor uw begrip niet 
alleen van de kant van de VVD en haar achterban maar ook zoveel anders 
politiek denkenden, ik lees alles, ik hoor bijna alles, ik weet het en ik voel het, 
uw blijk van solidariteit. Na de moord op mijn vriend Theo Van Gogh is alles 
ongelofelijk geworden dat alles maakt mij nog strijdbaarder nog sterker, de 
moord op Theo ervaar ik ook als een poging van moord op de waarden van 
de verlichting met als uitgangspunt de vrijheid van het individu, de vrijheid van 
de mens, de vrijheid van de man, de vrijheid van de vrouw dat houdt dus ook 
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in de vrijheid van gelovigen en ongelovigen joden, christenen, moslims en 
humanisten. 

Zo afschuwelijk als ik de moord op Theo vind zo afschuwelijk vind ik het in 
brand steken van scholen, moskeeën en kerken. Ik ben opgegroeid in een 
wereld waarin vrouwen niet vrij zijn omdat ze vrouw zijn, waar homo's niet vrij 
zijn omdat ze homo zijn, een omgeving van machtsmisbruik van anarchie en 
van religieuze waanzin. Twaalf jaar ben ik nu in Nederland ik ben van 
Nederland gaan houden omdat ik hier vrij ben, ik ben van Nederland gaan 
houden vanwege de waarden van de verlichting. Wat versta ik onder de 
vrijheid en de verantwoordelijkheid van elk individu? De mogelijkheid om met 
gebruik van de kennis je leven te verbeteren kritisch denken is daarbij een 
voorwaarde ook naar jezelf toe in een vrije samenleving gebouwd op de 
fundamenten van de verlichting mag uitspraken, boeken en beelden die je 
niet aanslaan bestrijden. 

Weigeren daarvan kennis te nemen maar je mag nooit de denker, de 
schrijver, de kunstenaar om het leven brengen bedreigen of intimideren. 
Lieve liberalen, de moord op Theo Van Gogh wijst ons allen u en mij op het 
feit dat deze gouden regel, geen geweld, niet vanzelfsprekend voor iedereen 
is. Liberalen hebben altijd voor vrijheid van meningsuiting gestreden en ik zou 
het niet waard zijn VVD'ster te zijn als ik hier ook niet voor zou strijden, ik zal 
dat, zo beloof ik u, tot het eind van mijn leven doen en ik had u dat zo 
verschrikkelijk graag zelf willen zeggen maar ik vraag uw begrip dat ik u mijn 
gedachten op deze wijze overbreng. Lieve liberalen laten wij allen hiervoor 
strijden want vrijheid is niet vanzelfsprekend, Ayaan. 

Zij, daar kunnen wij ervan overtuigd zijn, zij zal niet opgeven. 

Er is verschrikkelijk veel te zeggen en laten we in eenvoud een paar dingen 
vaststellen. Ten eerste de moordenaar van Theo Van Gogh zat in een 
internationaal vertakt netwerk van islamitische terroristen, dat zijn geen zielige 
vreemdelingen, geen eenzame gekken of malloten, geen criminelen nee deze 
mensen zijn onze politieke vijand, zij willen de macht, zij willen de Sahria 
invoeren, hun profeet op de troon hijsen, zij willen onze samenleving 
vernietigen en wij moeten dat helder onder ogen zien want alleen op deze 
wijze kunnen wij ook het goede antwoord geven. Ten tweede velen vrezen nu 
een tweedeling in de Nederlandse samenleving tussen Nederlanders en 
buitenlanders dat is een valse voorstelling van zaken slechts één tweedeling 
is in mijn visie van belang. Wil je onze samenleving behouden, of verdedigen 
of wil je die vernietigen, niks Nederlanders tegenover Marokkanen, niks 
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atheïsten, christenen en joden tegenover moslims, dat zijn misleidende 
tegenstellingen het gaat erom wie is vriend van onze grondwet en wie is de 
vriend van de Sahria, wie kiest voor individuele vrijheid en gelijkheid voor de 
wet en wie kiest voor de stokslagen van de ayatollahs. 

Natuurlijk verkiest de over, overgrote meerderheid van de moslims in ons land 
de grondwet en dus is de tweedeling naar mijn inzicht deze, aan de ene kant 
bijna 16 miljoen mensen en aan de andere kant de soldaten van de dood, dat 
is een kleine minderheid maar die minderheid is bloedlink en is 
meedogenloos, die moeten we dus ook meedogenloos aanpakken, niet 
optreden maar keihard optreden. 

Ten derde, is het niet toevallig dat het vooralliberalen en ex-liberalen zijn 
diende vuurlinie liggen en die niet onbeveiligd over straat kunnen. De VVD is 
een partij van mensen die principieel stelling nemen als de rechten van het 
individu worden geschonden, weg uit de groepsdwang, weg uit de culturele 
onderdrukking, niet pappen, niet polderen, zie Bolkestein die heel vroeg zijn 
nek al uitstak, zie Ayaan die wegliep bij de rode knuffelaars, daar zullen wij 
trots op moeten zijn, wij laten ons niet chanteren als er iets doodernstigs aan 
de hand is dan gaan wij daar niet meteen het wolletje van de dialoog 
overheen leggen. 

Ik heb de afgelopen drie weken daarom, als ik nou heel eerlijk ben, iets 
gemist. Over alles is gekwebbeld en gekakeld soms op vijf zenders tegelijk, 
over de vrijheid van meningsuiting, over godslastering, over handen 
schudden, over doodverwensingen, stuk voor stuk ook razend interessant 
hypes, we moeten lief zijn voor elkaar, we moeten een kaarsje opsteken en 
intussen waren andere gezagsdragers bezig uit te leggen dat moord niet mag 
en dat men een school niet in brand mag steken, dat dat schandalig is, en dat 
wij angst moeten ombuigen in vertrouwen, inderdaad dat moet zonder meer 
maar als er nou één gevaar is dat de burgers niet onder elkaar kunnen 
oplossen dan is het wel het terrorisme dat moet de overheid doen, sterker, 
waar hebben we anders een staat voor, dat mag de overheid niet op het 
bordje van de burgers leggen dat is onverantwoordelijk. 

Vindt u het gek dat men in onze buurlanden zo langzamerhand bezorgd is 
over Nederland, lees de buitenlandse pers en je schrik je werkelijk waar een 
hoedje, daar in die buitenlandse pers zou je haast kunnen zeggen daar wordt 
het echte debat gevoerd, Schröder waarschuwt voor Nederlandse 
toestanden, de Britten schrijven 'a country brought low' en de Fransen 
schrijven 'Het koninkrijk van de schijntolerantie'. 
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Maar wie, als je dit ziet hoe dat debat in het buitenland wordt gevoerd, wie 
geeft nu eigenlijk in Nederland leiding aan dit debat, van christen-democraten 
en sociaal-democraten hoeven wij dat niet te verwachten het zijn wij, wij 
liberalen gegeven onze principes denk aan de woorden van Ayaan wij zijn het 
die in dit debat leidend moeten zijn. 

De Nederlandse overheid moet haar burgers beschermen dat is werkelijk 
waar de allereerste en de voornaamste taak van de overheid want alleen zo 
kan een overheid het vertrouwen terugwinnen en wat ik dus een beetje gemist 
heb in de afgelopen weken is dat de Nederlandse regering, uiteraard bij 
voorkeur, de minister-president, uitspreekt dat veiligheid voor alle burgers 
werkelijk waar de hoogste prioriteit moet hebben, de allerhoogste prioriteit, 
anders als dat niet kristal helder wordt gaat de angst die er in de samenleving 
niet is gaat dat gevoel van desoriëntatie die er in de samenleving is niet weg 
anders gaan de verontwaardiging niet weg en anders herstelt het vertrouwen 
niet, eerst veiligheid en dan integratie. 

Natuurlijk in de brief die de ministers Remkes en Donner twee weken geleden 
over de zaak Van Gogh naar de Tweede Kamer hebben gestuurd staan veel 
maatregelen aangekondigd maar ik zou haast zeggen roep het van de daken 
wij zijn bezig, wij beschermen u, bovendien mag ervan de VVD Tweede 
Kamerfractie best een tand bij, sluit de moskeeën waar haat wordt gezaaid, 
zet de radicale imams en stop alstublieft de financieringstromen uit een land 
als Saudi-Arabië. 

Want neem nou deze Abdul Yafar van der Ven, dat is geen malloot zoals de 
minister van Justitie meent en in wezen gaat het ook niet om zijn 
doodsverwensingen, hoe kwalijk die ook zijn en het gaat erom dat deze man 
zeer actief is, een soort radicaal lslamistische propagandamachine op zijn 
eentje gefinancierd met geld uit Saudi-Arabië, dat moeten we aanpakken 
meneer Donner. Het was een uitstekende gedachten om de werving Jihaat 
strafbaar te stellen maar dan kunnen wij van het kabinet nu ook vragen nu 
doorpakken alstublieft. 

Anders gezegd het komt nu op de uitvoering aan, voor de kerst zal de Kamer 
debatteren met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en de 
Tweede Kamerfractie van de VVD zal dan van de beide bewindslieden willen 
weten wat is er nu in concreto na 2 november gedaan? Het kabinet moet nu 
leveren, wij hebben geen tijd te verliezen en de VVD Tweede Kamerfractie zal 
daarom de ingezette koers helder en onveranderd doorzetten, de toekomst 
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van de vrijheid staat op het spel en wat het zwaarst is moeten dan naar ons 
oordeel maar het zwaarste wegen. 

Terrorismebestrijding is niet het hele verhaal ook de veiligheid met een kleine 
'v' op straat, in de buurt, op school ook die veiligheid moet voorop staan. 
Laatst hoorde ik weer zo'n verhaal, het zoontje van een vriendin die fietste 
met een aantal vriendjes langs een gevaarlijke plek in Amsterdam en hij werd 
staande gehouden door een groepje junks, eentje bedreigde hem en vroeg 
hem om zijn mobieltje af te geven, dat deed hij toen maar. 
Thuisgekomen ging hij met zijn vader, die zei dit kan toch niet, naar het 
politiebureau en daar kreeg de vader van de dienstdoende agent te horen: 
'aangifte doen is niet mogelijk want uw zoon heeft het mobieltje immers 
vrijwillig afgegeven', dat is het verhaal en dat kan toch niet op die manier laat 
je de burger in de kou staan, vinden we het dan gek dat het vertrouwen in de 
overheid zoek raakt, het is een anekdote in weze uit duizenden maar het is zo 
verschrikkelijk veelzeggend en het zegt ons ook meer agenten erbij, en daar 
hebben wij voor gepleit, is belangrijk maar het is niet genoeg het gaat ook om 
de uitvoering en om de handhaving van regels, het gaat ook om het 
terugwinnen van gezag. 

De moord op Theo Van Gogh legt meer zwaktes in Nederland bloot ineens, 
zou je kunnen zeggen, scheurt het gordijn en het land achter de dijken 
verschijnt als een oord van valse tolerantie, gemakzucht, hypocrisie en 
lafheid, de polder of evil. De commentaren in de buitenlandse pers zijn rauw, 
beste Nederlanders is ongeveer de teneur dat komt er nu van. 
Wij zijn onzorgvuldig omgesprongen met onze identiteit, vrijheid, openheid, 
tolerantie jazeker wij liberalen staan ervoor in de bres maar het begon 
allemaal ook een beetje te lijken op naïviteit onverschilligheid je zou zelfs 
kunnen zeggen verkwanseling. 

Onderweg zijn we onszelf min of meer kwijtgeraakt zie onze omgang met de 
Nederlandse taal, zie onze omgang met de Nederlandse geschiedenis, wie 
zijn wij? Die vraag kunnen wij haast niet meer beantwoorden en daar wordt 
een samenleving kwetsbaar van. 
De schok van 2 november kan misschien tot een kentering leiden. Dat het 
zover is gekomen dat is ook de schuld van politici van een intellectuele elite 
want we mochten immers ook niet meer over identiteit praten, nationaal 
burgerschap was achterhaald door het World Wide Web, in plaats van 
Nederlands verplicht te stellen drukte de overheid brochures in 17 talen maar 
het interessante is dat de bevolking inmiddels wel beter wist, die liet zich niet 
gek maken, die kent de grondregel van de vrijheid, geen tolerantie voor 
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gewelddadige intolerantie, die bevolking wist denk ik al veel eerder dan de 
politieke elite in ons land de multiculturele samenleving is een mislukking. 

Je ziet het in de volksstad Rotterdam, ik heb er bij de twee voorgaande 
algemene vergaderingen over gesproken en merk het steeds weer, 
Rotterdam is een voorbeeld daar toont de overheid gezag, ze laat zich niet 
ridiculiseren en mede dankzij Pim Fortuyn en de leefbaarheid met Sörensen 
en uiteraard onze eigen VVD zijn wij in die stad goed bezig. 
Goed is ook het idee in Rotterdam van het zogeheten Rotterdammerschap, 
burgerschap in het klein, en het is zo vreselijk belangrijk dat deze manier van 
besturen die we denk ik ook landelijk zouden mogen toepassen, dingen 
aanpakken. 
Ivo Opstelten, die vorige week bij ons in de fractie te gast was, die vertelde 
hoe zijn houding in minder dan een jaar verandert was. Vorig jaar schikte hij 
zich nog als een Marokkaanse vrouw weigerde om hem een hand te 
geven ..... . 

Want ook de deuren van de islamitische gemeenschappen gaan open, ook zij 
zwijgen gelukkig gelukkig niet meer over het kwaad. Op de Rotterdamse 
manier moet heel Nederland aan de bak, het zelfbewustzijn met ambitie, wij 
liberalen zullen daar lijdend in moeten zijn want wij zijn de partij die de 
burgers perspectief kunnen bieden. Hoe willen wij eigenlijk dat Nederland er 
in 2015 uitziet? Natuurlijk dat onze kinderen veilig van school naar huis 
kunnen maar ook dat wij een land blijven waarin iedereen een goede 
boterham kan verdienen maar het is veiligheid, veiligheid, veiligheid dat staat 
en wat blijft voor ons is werk, werk, werk want aan werk ontleent de 
samenleving haar kracht, werk is de plek van het meedoen zou je kunnen 
zeggen, van het participeren en is de plek van de echte integratie vandaar dat 
de VVD, kabinet en Kamer zich zal blijven inzetten op activering in de sociale 
zekerheid dat komt overigens ook veiligheid ten goede. Net zo goed als het 
sociaal akkoord een basis legt voor een actieve samenleving en onze vice 
premier Gerrit Zalm verdient werkelijk waar zeer veel lof voor het feit dat hij 
het initiatief nam om dat sociaal akkoord tot stand te brengen, veel lof voor 
wat hij deed. 

Veiligheid, werk en onderwijs dat zijn voor ons de grote drie. En voor wat 
betreft het onderwijs is werkelijk waar de overheid nu aan zet, verstikt zijn wij 
in weze onder de paardendeken van het doorgeslagen gelijkheidsideaal het 
gaat erom de intellectuele elite voor Nederland te behouden omdat ze anders 
naar Engeland en de Verenigde Staten gaan, nu hebben we nog Delft, 
Wageningen, Utrecht ja ik wil al die universiteiten wel noemen maar dat zal ik 
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niet doen, nu hebben ze nog een goede naam maar als we zo doorgaan dan 
is die goede naam in 2005 wel versleten. Maar het gaat in weze om de hele 
breedte van het onderwijsterrein, vakwerk is nodig, bakkers, loodgieters, 
elektriciens en daar gaat het in wezen nu mis van de VMBO leerlingen gaat 
zo'n beetje 40 procent de school uit zonder diploma als je dat tot je door laat 
dringen is dat toch dramatisch. De VVD fractie zal om die reden ongeveer 
over drie weken met een plan voor het VMBO komen en het belangrijkste 
punt daaruit is splits die scholen nu maar in drieën we moeten eigenlijk terug 
naar de oude mavo, wij zouden een aparte route moeten invoeren voor, en 
herinvoeren in weze, voor probleemleerlingen en de romp die overblijft die 
verdient naar ons oordeel een veel betere naam namelijk gewoon 
vakwerkschooL 
Lager- en middelbaar onderwijs is in deze tijden vitaal en het moet kinderen 
voorbereiden op de werken en leven in de Nederlandse samenleving het is 
ook de werkplaats van de integratie, het is eigenlijk de broedplaats van 
burgerschap, daar moeten scholen mee aan de slag en ook, laten we zeggen, 
onze geschiedenis mag best weer serieus worden genomen wie wil weten wie 
zijn wij nu eigenlijk moet ook gewoon weten waar komen wij vandaan. 

Dames en heren, morgen zal er worden gesproken over de zogeheten 
toekomstige formule voor het leiderschap in de partij en dat kunnen we dan 
doen aan de hand van een motie van de afdeling Ede, wie het een beetje 
gevolgd heeft in de afgelopen dagen heeft gehoord dat ik daar 
eergisterenavond op de buis iets over heb gezegd. Want ik denk dat het 
gewoon goed is dat fractievoorzitters, op welk niveau dan ook, de koers 
uitzetten. Vanuit die stoel kun je ook het makkelijkst het liberale geluid het 
helderst maar ook het volst laten horen engedempt door compromissen en 
dat moet. 

Naar mijn idee is het voor de VVD van vitaal belang dat ook ons geluid helder 
en herkenbaar te horen is op zoveel mogelijk plaatsen. Laat ik vooropstellen 
ik ben blij dat wij in dit kabinet zitten, deze moeilijke lastige tijd die vraagt om 
liberalen maar dan zullen we dat ook moeten waarmaken, we zullen moeten 
leveren, we zullen moeten doen, de grootste fout die we nu zouden kunnen 
maken is op de winkel passen of om een beetje te gaan regeren om het 
regeren, wij zijn als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie de lessen van 
Paars 2 niet vergeten die tijd ligt achter ons en wij zullen alert moeten zijn dat 
is het kabinet, daar ben ik van overtuigd en ik weet het ook, dat is het kabinet 
ook maar het is nodig dat wij vanuit de Kamer de scherpte er inhouden, met 
impulsen komen, met ideeën komen dat was ook de achtergrond van de 
motie bij de algemene beschouwingen van de drie coalitiepartijen waarbij de 
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Rijksbegroting voor toch een aanzienlijk bedrag werd vertimmerd, het was ook 
denk ik een symbool voor de onafhankelijke opstelling van de Kamer opgezet 
door de VVD en vervolgens overgenomen door CDA en D66 en in mijn rol als 
fractievoorzitter zal ik met dit type initiatieven namens de fractie blijven 
komen, wij moeten scherp aan de wind zeilen naar mijn overtuiging is dat 
gewoon het beste voor de VVD en dus het beste voor het land. 

Als uw vergadering morgen zou besluiten om die motie Ede te steunen dan 
meldt ik mij graag te zijner tijd als het moment daar is graag aan voor de 
wedstrijd om het leiderschap, echte primairies dat lijkt mij nou heerlijk. 

Ik heb nu een aantal malen gesproken over mijn geloof in dit land, in zijn 
missie internationaal een Europese en in zijn kracht, en ik geloof ook in de 
kracht van het liberalisme de VVD kan het perspectief bieden voor een 
nieuwe tijd en daarom heb ik gezegd ben ik bereid om daar ook voluit voor te 
gaan. Nederland maakte een hele zware, lastige, periode door maar het kan 
ook een kentering ten goede worden laat het dan een liberale kentering 
worden. Nederland heeft behoefte aan een krachtige liberale partij en daarom 
roep ik u allen op wilt u machteloos toekijken of wilt u voor ons model van een 
vrije en democratische samenleving vechten en dat laatste vergt van ons 
allemaal, van u, van mij, individuele moed denk aan onze Ayaan en het vergt 
natuurlijk een echt saamhorige partij, dat is onze opdracht daar zijn wij ook 
voor opgericht als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, nu meer dan ooit, 
dank u. 

De heer Jan van Zanen; dames en heren, mag ik nu uw aandacht vragen, 
want dit congres gaat over investeren in de toekomst en als je dat doet dan is 
het goed om ook te weten wat je te wachten staat, de trends wat staat ons te 
wachten. Mag ik uw aandacht vragen voor Adjiedj Bakas, directeur van 
Dexter, en vorige week door de Duitse krant Die Weid uitgeroepen tot 
Nederlandse belangrijkste trendwatcher, Adjiedj. 

De heer Adjiedj Bakas; en als de Duitsers het zeggen zal het wel zo zijn toch? 
Is er nog water, ik neem aan dat je geen mond- en klauwzeer had dus ik kan 
hetzelfde glas gebruiken. Dames en heren, ik ben gevraagd u mee te nemen 
in de toekomst niet als een Swarte Jomanda want dat gaat niet goed anders 
zou ik ook een blauwe tabernakel jurk aan moeten doen maar die heeft Nelie 
Kroes vandaag aan zie ik. Ik wil meenemen naar die toekomst en bezig gaan 
met die toekomst is best eng, het is een beetje griezelig en het is een beetje 
te vergelijken met de hond die aan de rand staat van een meertje en die dorst 
heeft en hij denkt van ja ik heb wel dorst maar dit is toch wel erg veel water. 
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Hij gaat dan naar achteren, hij neemt een aanloopje, denkt erin te springen 
maar toch maar niet, neemt hij nog een aanloopje ogen dicht en springt er in 
neemt een slok en nog een en het is goed. De moraal van het verhaal is 
sommige dingen in de toekomst moet je gewoon doen, niet al teveel over 
nadenken, maar gewoon doen omdat het goed voelt omdat je optimistisch 
ben omdat je denkt dat het toch wel weer goed komt en dat is natuurlijk ook 
wel zo en het optimisme dat is natuurlijk bij uitstek onderdeel van het 
liberalisme, dat heeft er altijd al bij gehoord al lijkt het op dit moment alsof ons 
optimisme op dit moment verhuld is in een kogelvrije bourka maar het komt 
wel weer goed. 

Ik wil u meenemen naar die toekomst en ik wil dat doen aan de hand van het 
radiojournaal van 5 januari 2020 dat is opgesteld door journalisten van de EO 
en daar gaan we nu naar luisteren. 

Goedemorgen dit is Arend Langeberg met het radionieuws van 5 januari 
2020. De doodstraf wordt opnieuw ingevoerd, een meerderheid van de 
Tweede Kamer is voor zo werd vannacht duidelijk na afloop van een urenlang 
durend debat. De discussie over de doodstraf was een jaar geleden 
aangezwengeld door de grootste regeringspartij de Nationale Ouderenpartij 
alleen de kleine linkse partijen waren tegen. Opvallend was het groot aantal 
voorstanders voor de doodstraf bij de Partij van de Arbeid. Nu de laatste 
stemmen zijn geteld is het officieel, Mohammed Sheppi is de nieuwe 
burgemeester van Rotterdam, Sheppi behaalde gisteren in totaal 80% van de 
stemmen voor een nieuwe gekozen burgemeester van de Maasstad, 
daarmee versloeg hij zijn tegenstrever en ex premier Wouter Bos met grote 
cijfers, Bos heeft na zijn nederlaag al aangekondigd uit de politiek te stappen, 
Mohammed Sheppi is de eerste allochtone burgemeester van de havenstad, 
eerder was het fractie voorzitter van de Arabisch Europese liga in de Tweede 
Kamer. 

De politie heeft een aanslag op één van de zweeftreinen op het traject van de 
Zuiderzeelijn weten te voorkomen, de aanslag was gepland op 15 december 
zo heeft justitie vanmorgen verklaard het openbaar ministerie onderschepte 
e-mail verkeer tussen twee nog onbekende extreem islamitische 
groeperingen, justitie geeft later vanochtend een uitgebreide persconferentie 
met nadere informatie. 

Sport op 73 jarige leeftijd komt het er dan toch van, Johan Cruijff wordt 
bondscoach van het Nederlands elftal hij zal Oranje gaan leiden op het EK 
komende zomer in Frankrijk, de beste Nederlandse voetballer aller tijden volgt 
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Ronald Koeman op, na de moeizame kwalificatiereeks voor het EK droeg de 
naam van Cruijff als nieuwe coach al regelmatig op, Koeman vond dat die 
geruchten niet voldoende door de voetbalbond werden ontkracht, vanwege 
een gebrek aan vertrouwen bood hij de KNVB daarom gisteravond zijn 
ontslag aan, Cruijff is al sinds het WK van 1990 inbeeld als bondscoach van 
Oranje hij zal deze functie nu voor het eerst gaan bekleden. 

Het weer, bewolkt met veel regen en een middagtemperatuur van 16 graden. 

Dan nog wat verkeersinformatie, evenals de afgelopen maanden staan er ook 
vandaag geen files, in het luchtruim is het drukker, reizigers moeten rekening 
houden met twee uur vertraging tussen Amsterdam en Londen, Amsterdam 
en Parijs en Amsterdam Milaan, tot zover het nieuws met Arend Langeberg 
op 5 januari 2020. 

En dit was geen schnabbelende journalist het is echt uitgezonden op 5 januari 
van dit jaar en heel veel mensen hadden dus niet door dat het fake was. 
Of dat journaal in 2020 ook zo wordt voorgelezen als nu net moeten we nog 
even zien, een aantal trends kan je wel afleiden hiervan, vergrijzing, 
verkleuring, gewenning aan terreur luister maar er waren maar één of twee 
zinnetjes over terreur en de benoeming van Johan Cruijff daar werd meer tijd 
aan besteed we zijn er dan wat meer aangewend, de Surinamisering van ons 
klimaat heeft u ook gehoord 16 graden midden in de winter nou heel goed dat 
doet mij deugd, nou dat zijn dus van die onderwerpen die we hebben 
gehoord. Of alles werkelijkheid wordt moeten we natuurlijk nog even zien, 
einde jaren zestig werd voorspeld dat we in 2004 allemaal een papieren 
wegwerp kleren zouden lopen volgens mij heeft u dat niet aan een enkel 
inlegkruisje misschien maar daar houdt het bij op, dus of dat almaar uitkomt 
moeten we nog even zien maar goed. 

Ik wil het met u hebben bovendien megatrends, of over enkele van die 
megatrends, en de gevolgen daarvan de komende vijftien jaar voor de politiek 
en voor het liberalisme, wat u daar als partij en als liberale wezentjes verder 
meedoet moet u zelf weten, maar ik geef u dit gewoon maar even mee. 
De eerste megatrend is dat we een nieuwe economische wereldorde krijgen 
die landen en burgers opdeelt in zes categorieën, de eerste is de categorie 
van de zes supermachten naast Amerika en Japan krijg je vier nieuwe 
economische supermachten de 'BRIC' landen, Brazilië, Rusland, India en 
China, zakenman Goldman Segs voorspelt dat in 2040 elk van deze landen 
even rijk zal zijn als Amerika. Daarnaast krijg je de tijgers, tweede categorie 
kleinere landen met een sterke economie. Derde categorie dat zijn de 
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slaaplanden, daar gaat Nederland ook bij horen evenals de andere Europese 
landen. Het zijn relatief rijke landen met heel veel gepensioneerden en heel 
veel grijze mensen, en in 2020 is Frits Bolkestein net zo oud als prins 
Bernhard maar werkt dan ook nog, maar vooral een renteniersnatie, een natie 
die vooral leeft van zijn beleggingen en dat zijn dingen en dat kan prima. 
Ook in zo'n land zul je overigens ook wel excellerende individuen en 
excellerende ondernemingen hebben dus dat maakt niet zoveel uit, zo'n 
periode hebben we overigens eerder in de geschiedenis gehad sinds het eind 
van de zeventiende eeuw na het faillissement van de VOC tot ongeveer 1850 
waren we ook een renteniersnatie en dat ging best. 

Daarnaast krijg je de grondstoflanden die olie, staal e.d. leveren daarna de 
arme landen die zullen altijd blijven bestaan, land van de toekomst zal het 
altijd blijven moet je niets aan doen alleen Jan Pronk naar deporteren en dan 
is het goed. En tot slot krijg je de nieuwe stammen of de powertribes want dat 
is wel interessant om even toe te lichten, je krijgt nu een proces van de 
nieuwe tribalisering. Er zullen straks wereldwijd op allerlei plekken mensen 
wonen, of groepen mensen, die niet meer één specifiek vaderland nodig 
hebben, een paar voorbeelden, op dit moment van al 50 miljoen Chinezen 
buiten China die met elkaar al de derde economie ter wereld vormen van 
deze groepen wonen er al 60.000 in Nederland. Er wonen op dit moment al 
10 miljoen Indiërs buiten India, mensen zoals ik waarvan 200.000 in 
Nederland die 10 miljoen verdienen met elkaar al evenveel als de één miljard 
in India zelf, dan krijg je nog veel meer van die andere diaspora, je krijgt dat 
dus steeds meer ook met er is een Amerikaanse diaspora 7 miljoen 
Amerikanen buiten Amerika, een Nederlandse diaspora die ook alleen maar 
toeneemt een groep waar je overigens erg goed onder kunt marketen. 

Bijvoorbeeld, je zult dus zien dat als gevolg van de vergrijzing de komende tijd 
steeds meer Nederlanders parttime, of fulltime, in Frankrijk of Tormolinos 
gaan wonen en die hebben dan twee woonplaatsen en twee loyaliteiten 
tegelijk maar dat betekent dat je je politieke marketing en je campagne 
voering daar ook op moet instellen. 
En dan heb je nog veel meer van dit soort andere tribes, homo's zijn ook zo'n 
tribe 5 tot 1 0 procent van de wereldbevolking, vorig jaar gaven alleen 
wereldwijd homo's 75 miljard uit alleen al aan vakanties, double income no 
kids, komt allemaal wel goed kinderen zijn een dure grap. 

Die verwachting dat met name senioren de komende tijd overgaan op 
parttime living, dus een deeltijd hier en een deeltijd elders, gaat gevolgen 
hebben voor de politiek, voor het burgerschap, voor de moraal enz. enz. en 
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daar moet je van alles voor gaan verzinnen want vroeger was het zo dat als 
Nederlanders emigreren ergens anders naartoe, naar Amerika, Australië of 
wat dan ook, dat ze dan ook afscheid namen van Nederland ze trouwden een 
niet Nederlandse partner gingen Engels leren en hadden er niet zo heel veel 
mee te maken nu is dat anders ze kijken via Internet, zo volgen de 
Nederlandse kranten, ze volgen het Nederlandse journaal en ze blijven ze wel 
enigszins bij en in ruil daarvoor krijgen we vervolgens analfabeten 
importbruiden die op met hun ezeltje naar de Nederlandse ambassade 
huppelen en een visum vragen maar gelukkig hebben we Rita Verdonk die 
daar een eind maakt. 

Deze megatrend, die verandering van economische machtsverhouding, heeft 
gevolgen voor de politiek. U moet als politici antwoordt vinden op de zorgen, 
angsten en vragen van de burgers waar het gaat om de gevolgen van deze 
megatrend op hun leven, op hun levensstijl en op hun zekerheden. 
Want mensen zijn bang, ze zijn bang dat de opkomst van China en die 
andere BRIC landen gaat leiden tot massawerkeloosheid hier, ze zijn bang. 
Heel veel mensen die de afgelopen tijd weg zijn gelopen bij de VVD dat waren 
tweeverdieners waarvan één van de twee zijn baan verloor en die opliepen 
tegen de achterkant van de globalisering, tegen de achterkant van andere 
dingen waar we geen aandacht voor hadden, daar moet u dus rekening mee 
houden. 
Maar je hebt ook een goede boodschap want je hebt als politiek en je hebt als 
liberalisme een buitengewoon optimistische boodschap want laten we wel 
wezen als je een China voor € 50 een koelkast kunt laten produceren in 
plaats van € 500 hier hou je € 450 over om andere dingen mee te doen nou 
dat moet je naar de mensen communiceren. 

Op VMBO en MBO niveau is er werk zat alleen wordt het ander werk, er is en 
blijft veel werk voor loodgieters, voor wasmachinemonteurs, voor 
bouwvakkers maar die haal je niet uit China die moet je hier hebben, er komt 
heel veel werk in de pretindustrie want dat wordt de belangrijkste 
economische pijler ook nu al leven 5 van de 16 miljoen Nederlanders van een 
uitkering of hun pensioen de helft onder de 55 jaar, als PvdA zijn zin krijgen, 
mijn moeder zei altijd dat staat voor de Portemonnee van de Ander dan leven 
straks alle 16 miljoen Nederlanders van een uitkering, als Surinamer spreekt 
mij dat wel aan maar laten we dat maar niet doen. Op dit moment zijn in 
Nederland 3, 7 miljoen mensen 55 +, in 2020 2030 zei dat er 6 miljoen, die 
mensen vervelen zich hebben geld en vrije tijd dus er is heel veel markt voor 
pret dus er is heel veel werk in die pretbranche. 
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Heel veel markt ook voor werk in de zorg en in personal care, nou daar kan 
Hans Hoogervorst ongetwijfeld allemaal leuke dingen voor verzinnen en de 
komende Aziatisering van de wereld is ook een kans voor Nederland, vergis 
je niet drie van de zes economische supermachten liggen in Azië straks, 
China, Japan en India en die zullen dus ook hun stempel gaan drukken op de 
wereld. Mijn vergelijking met andere landen hebben we in Nederland een 
voorsprong er wonen hier bijna al één miljoen mensen met geheel of 
gedeeltelijk Aziatische wortels, Gerrit Zalm is ook zo verstandig geweest een 
Aziatische te trouwen en zebra baby's te creëren dus dat helpt, die mensen 
zullen de brugfunctie gaan vormen voor de handel met Azië die mensen 
hebben we nodig. 

Wij hebben natuurlijk ook al in Nederland 300 jaar handels- en bestuurlijke 
ervaring in Azië die kunnen we nu prima reïncarneren dus dat komt allemaal 
goed, we krijgen dus nieuwe economische pijlers maar tegelijkertijd gaan we 
oude economische pijlers herijken, moderniseren en daar goed aan 
verdienen. Neem nou als voorbeeld die bloemenveiling in Aalsmeer waar 44% 
van alle bloemen in de wereld verhandeld worden, de meeste van die 
bloemen komen ook fysiek hier, sommigen niet meer, maar wat ze dus 
hebben gedaan is door een nieuwe logistiek en ICT systeem ervoor gezorgd 
dat ze het grote geld hier blijven verdienen ook al worden die bloemetjes niet 
allemaal hier meer gepland, who cares, nou prima en als je er op die manier 
mee omgaat, en dat moet de boodschap zijn van de politiek dat moet u 
communiceren aan het volk, maakt u zich geen zorgen er komen andere 
manieren om geld te verdienen, er komen andere manieren om aan het werk 
te blijven. 

Daar moet je dus rekening mee gaan houden maar als ik dan ook weer zie 
hoe de politiek en de lokale politiek omgaan met die aanbouw bloemenveiling 
die zijn nu al dertig jaar in onderhandeling om een nieuwe weg te krijgen 
tegen de files, dertig jaar, ze hebben aandelen in de bloemenveiling in 
Sjanghai vanaf het moment dat ze daar een aanvraag indienen bij de 
communistische regering voor een nieuwe weg tot het moment dat die weg er 
lag, drie jaar. Dames en heren als we dat niet aanpakken krijgen we een 
situatie van terwijl het gras groeit sterft het paard en dat moeten we natuurlijk 
niet hebben ook als paardenliefhebbers niet. 

En dat is dus wat ik bedoel, niets denken in beperkingen maar denken in 
kansen en daar moet je het antwoord voor verzinnen en dat kun je, dat kan je 
ook al VVD als geen ander, blijde boodschap, bijna evangelisch, maar het kan 
wel, maar dat was de eerste megatrend. 
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De tweede, want ik ben beperkt in mijn tijd. De positie van de islam, vorige 
sprekers hebben dat al genoemd. Hoe gaan we hierbij om want het wordt de 
moeder aller issues. En dat is voor ons best ingewikkeld want we zijn niet echt 
een religieuze partij en we begrijpen dat niet echt, religie dat vinden we toch 
maar een beetje hocus pocus, dat begrijpen we niet echt maar daar moeten 
we wel rekening mee houden we want we hebben nu te maken met diep 
gelovige mensen. Maar wat het gekke ook is is dat veel van deze mensen ook 
helemaal niet door hebben dat spiritualiteit in Nederland vooral zit in het 
burgerschap men denkt dat Nederland een materialistische Hindoeïstische 
samenleving is en men heeft dus niet door dat spiritualiteit hier zit in 
burgerschap. Als iemand van zijn fiets valt ga je er naartoe om te helpen ook 
al ken je hem niet, dat is hier spiritualiteit en dat is de manier waarop religie 
hier wordt beleefd en dat begrijpen de besnedenen nog niet dat heeft nog niet 
in hun inburgeringscursus gezeten dus ik zou zeggen onder het motto alle 
etnische minderheden op cursus moet je dat gaan leren. 

Maar hoe je dan verder omgaat met die islam is natuurlijk een 
tweesporenbeleid een beleid dat ik eigenlijk zou willen kwalificeren als aai 
poes, aai poes, stoute kat, dus dat betekent lief zijn voor de liberale Moslims 
en die aan onze bus te drukken en hen heel heel nijdig en hard tegen de 
fundamentalisten en de terroristen. Mijn chauffeur is een Marokkaan, die is 
beeldschoon dat helpt ook wel en die zei ook ik begrijp jullie rare VVD'ers niet, 
en die tufte mij hier naartoe, ik begrijp jullie rare VVD' ers niet waarom voeren 
jullie hier niet tjop tjop square in, dat hebben ze bij ons, u weet misschien tjop 
tjop square daar worden de terroristen gewoon onthoofd dat is wel zo prettig 
en het is niet tjap tjoi zoals u denkt van de Indische maaltijden nee tjop tjop 
square, die zei jullie zijn veel te lief en dat moeten jullie gewoon eens afleren. 

De Volkskrant publiceerde onlangs een voorpublicatie uit het woordenboek 
van 2020 daarin stond een definitie van het begrip coherniseren en u kunt wel 
nagaan waar dat voor staat, kopjes thee drinken met terroristen, laten we 
hopen dat er in 2020 ook een andere woord in het woordenboek in de dikke 
Van Dale staat en dat zal dan moeten zijn verdonkiseren en laten we hopen 
dat dat dan voor wat anders staat. Want dat is wat de burger van u verwacht, 
de burger verwacht van u als politiek dat u heel snel met 
antiterreurmaatregelen komt. Hoe is het mogelijk dat in landen als Amerikaan, 
Engeland en Marokko binnen twee dagen na een grote aanslag een stevig 
pakket antiterreurmaatregelen bij het parlement lag terwijl we hier niet verder 
kwamen dan wordt gezemel over Godslastering, dat vindt de burger onzin, 

VVD 75 



Algemene Leden Vergadering, 26-27 november 2004 te Noordwijkerhout 

daar heeft de burger geen zin in, de burger wil maatregelen, de burger wil 
weten dat hij veilig is bij u en daar moet u voor zorgen. 
Maar die burger wil tegelijk van u dat die ze ook troost, inspiratie en liefde 
biedt bij die rouwverwerking, de burger wil dat u met ze meehuilt en met ze 
meevoelt, hoeft niet letterlijk hoor, u mag er ook een uitje erbij nemen dat 
helpt ook, maar u moet wel meeleven, u moet wel apathie tonen, en het hoeft 
niet allemaal op zijn Andre Hazes met 5 miljoen kijkers en 1 , 2 of meer kisten 
op de middenstip, de katholieken vinden dat wel leuk hoor en de Latino's ook 
dat het moet wel een beetje hups maar voor gereformeerden kunt u het ook 
wat soberder doen maar u moet er aandacht aan besteden, u moet er zijn bij 
de mensen en uw hart moet daar spreken wat dat betreft vond ik het wel heel 
mooi dat er bij de herdenking's plechtigheid voor Theo Van Gogh sprak op de 
Dam Rita Verdonk en van haar woorden hebben Marokkaanse, Turkse en 
andere jongens van de Glen Mill school nu een rap gemaakt die daar dus 
mee begint 'tot hier en niet verder' dan blijkt dus dat die emotie dus wel 
aanslaat dat het dus overkomt bij mensen en daar moet je dus rekening mee 
houden. 

De laatste trend waar ik het over moet hebben is de vergrijzing, er zijn ik zei 
het al 3,7 miljoen mensen 55 + in 2030 6 miljoen op een bevolking die dan 17 
a 18 miljoen mensen omvat. Voor veel jonge mensen is die vergrijzing een 
schrikbeeld, mensen zeggen ook van ja heb je ooit weleens op een snelweg 
achter 70-jarige gereden ja wen er aan dat is de toekomst, er zijn heel veel 
van die senioren mopjes, moet je niet teveel naar luisteren hoor, en over 
Botox, plastic heupen en pacemakers u kent dat allemaal wel maar u moet er 
wel rekening mee houden dat de senioren wel de machthebbers van de 
toekomst zijn en dat is een hele grote groep en die wonen dus, zoals ik al zei, 
deeltijd hier en deeltijd in buitenland dus je moet ook daar marketen en ook 
daar communiceren. 

Dat roept een schrikbeeld op want jonge mensen vragen zich ook af moeten 
ze emigreren of moeten ze opgroeien in een land wat een groot openlucht 
bejaardenhuis wordt maar senioren vinden dat ook eng want dat roept vragen 
op over de toekomst van medische ethiek, over euthanasie, over de toekomst 
van zorg, van vrijetijdsbesteding neem nou dat voorbeeld van die 
Amsterdamse winkel waar een demente bejaarde mevrouw een tijdschrift had 
meegenomen zonder af te rekenen en die meneer had toen een plakkaat 
opgehangen deze mevrouw is een dievegge, de familie klaagde dat toen aan 
want ze was geen dievegge ze was dement en was het even vergeten, maar 
wat doen we als straks 3 miljoen door de straten schuiven en die arme 
ondernemers, traditioneel onze kiezers, die denken wat is dit? 
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Maar die senioren moeten ook onze kiezers blijven wat anders beginnen zij 
een nationale ouderenpartij dat moeten we ook niet hebben. 
Maar dat betekent dat je daar dus anders meer moet omgaan, je moet allerlei 
nieuwe concepten, nieuwe antwoorden voor verzinnen voor burgerschap voor 
ook vervelingsmanagement want de mensen vervelen zich dus daarom 
verwachten ze ook dat de politiek zou entertainent is dat was vroeger niet 
want als mensen niets te doen hebben willen ze gewoon wat politiek vermaak, 
daar moet je van alles voor gaan verzinnen en dat verzinnen komt ook van 
mensen van wie je dat misschien niet zo 1 , 2, 3 verwacht men het voorbeeld 
van een Surinaamse Nederlandse ondernemer die in Spanje een woonoord 
voor Nederlandse senioren heeft opgericht waar ze met AWBZ heel veel 
genoegen hebben. 

Deze trends die ik het even noemde, ik heb er 3 gepakt er zijn er een stuk of 
7, die staan allemaal in mijn volgende boek dus kunt u het nog nalezen, een 
beetje STER spot moet toch hoort ook bij het liberalisme, maar deze trends 
vormen de politieke inhoud van de toekomst en die politieke inhoud is 
daarmee per definitie liberaal want het betekent talentmanagement, het 
betekent gebruikmaken van ieder individu, het betekent gewoon werken, 
werk, werk, werk, veiligheid, het zijn allemaal issues die bij ons horen en die 
moeders aller issues die horen bij ons en de moeten we ook gewoon 
omhelzen en al dan niet in een bloemetjesjurk of bourka dat maakt niet uit we 
moeten er wat mee doen. Maar dat betekent dat we een aantal dingen 
moeten gaan doen en dat u als politici een aantal dingen moeten doen, ik ben 
geen politicus ik ben aan de zijlijn en snurkend lid heb ik weleens eerder 
gezegd. 

Voor u heb ik een aantal adviezen tot slot, want ik ben aan mijn tijd. 
Megatrends identificeren is stap 1 , vanuit die trends de politieke issues van de 
toekomst benoemen is stap 2, stap 3 is het zoeken van helden bij die issues, 
dat kunnen beroepspolitici zijn maar dat hoeft ook niet het kan ook een Arnold 
Schwarzenegger zijn het kan ook een ander zijn, je moet weten wie zijn de 
helden op het issue terreurbestrijding, wie zijn de helden waar het gaat om 
een liberalisering van de islam, die zijn de helden als het gaat om vergrijzings 
issues, die helden moet je als partij gaan werven dat doen we nu ook in die 
permanente scoutingseemmissie die moet je werven, daar moet je een 
permanent knuffeloffensief op loslaten die moet je tot je halen want vergis je 
niet de politieke partij van de toekomst is vooral een platenmaatschappij, een 
platenmaatschappij voor politieke popsterren en die politieke popsterren die 
kunnen overal terecht waar je moet ze dus verleiden om bij jou 
platenmaatschappij te komen. Vergeet het monopolie op liberalisme dat is 
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over, net zoals het socialisme niet gemonopoliseerd meer kan worden door 
één partij zo kan het liberalisme dat ook niet er zullen er meer komen niet 
alleen meneer Wilders, er komen er meer en het is best wel gezellig. 
Je moet er gewoon mee samenwerken geen ruzie maken maar samenwerken 
met zoals Daimier Chrysler een holding is met een aantal verschillende 
automerken van de Smart tot aan de Mercedes Benz tot Chrysler, zo moet 
het liberalisme dat uiteindelijk ook worden dat hoeft geen formele holding te 
worden maar dat moet het uiteindelijk worden. Laat je dus vooral niet gek 
maken en zorgt ervoor dat je dat allemaal gebruikt want we moeten er wel 
voor zorgen dat in 2020 de VVD geen partij is met 40.000 leden en 40.000 
kiezers maar een hele grote partij die samen met die ouderenpartij gezellig 
regeert en ervoor zorgt dat het allemaal goed komt. 

Maar dat betekent dat u een aantal dingen moet doen, u moet vernieuwen, u 
moet branden, u moet gaan denken in termen van politieke marketing, u moet 
ontzuren, u moet opduffen, u moet de vogelkopjes niet zielig naar beneden 
laten hangen maar fier omhoog, de giraffenlook dat is wat we moeten 
hebben, en u bekijkt de wereld met blauwe of bruine amandelvormige 
neusgaten en dan komt het uiteindelijk allemaal goed want als het gaat over 
de toekomst geldt maar één waarheid, je kunt klagen over donker maar je 
kunt ook een kaars aansteken. Het is nog geen kerst maar ik wens jullie toe 
dat jullie nog heel veel kaarsen gaan aansteken, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; dames en heren, ontduft genoeg mag ik hopen. 
Dames en heren, mag ik nu uw aandacht vragen investeren in de toekomst 
wat is daarvoor nodig. We hebben nu een trendwatcher gehad en nu Ben 
Verwaayen, Ben Verwaayen gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven, Ben 
Verwaayen politicoloog, Ben Verwaayen op dit moment bestuursvoorzitter van 
Britisch Telecom ik zou zeggen Ben laat jij eens zien vanaf die andere kant 
van de Noordzee hoe Nederland ervoor staat en spreek vooral vrijuit. 

De heer Ben Verwaayen; dames en leden, ik zal het niet hebben over 2020 
dat betekent dat ik waarschijnlijk wat dichterbij huis zal moeten blijven maar 
laat ik beginnen met de vraag te beantwoorden die als je Nederlander in het 
buitenland altijd aan iedereen stelt 'hoe gaat het met Nederland'? 
Of je nou Nederlanders in Londen ontmoet of je bent in Nederland je vraagt 
aan de Nederlanders, hoe gaat het met Nederland? En het antwoord dat ik de 
laatste tijd krijg begint helaas heel vaak met het K woord, parlementair 
vertaald niet zo best. Nou ben je als je in het buitenland woont en je praat 
over Nederland gewend geweest dat we spraken over klompen, windmolens 
en tulpen en toen dat een aantal jaren geleden veranderde, toen het drugs en 
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het red light district werd daar moesten we eigenlijk wel een beetje om lachen 
want op onze manier zijn we trots op ons land niet op de manier waarop de 
Amerikanen misschien patriottisch zijn maar wij zijn trots op ons land op een 
manier dat je kan zeggen typisch Nederlands. 
Maar dat zijn we een beetje kwijt, wat is er gebeurd? We waren het landschap 
van de koopman en de dominee u kent dat vingertje nog wel van de dominee, 
en die koopman die overal in de wereld was overal Nederlandse initiatieven, 
tuinders die naar het buitenland gingen zonder een woord over de grenzen te 
spreken en buitengewoon succesvol waren, ja Nederland was irritant, 
eigengereid we hadden lef en we hadden durf en die koopman is met 
pensioen die is er niet meer en eerlijk gezegd de dominee en het vingertje zit 
er ook wat een lamlendig bij, mist zijn maatje misschien een beetje. 

Waren wij niet de Chinezen van het noorden, kijkt u eens economisch naar 
China, waren wij niet de Chinezen van het noorden en waren we daar niet 
trots op? Je zou kunnen zeggen dat het te maken heeft met leiderschap en 
dan bedoel ik niet de discussie in de VVD mee, ik bedoelde maatschappelijk 
leiderschap. Maar een land waar volgens het grootste dagblad de Tokkies de 
meest beroemde Nederlandse familie zijn, in een land dat tot stilstand komt 
bij de dood van een volkszanger en in een land dat Pim Fortuyn verkiest als 
de meest invloedrijke Nederlander in onze gehele geschiedenis in dat land is 
wat aan de hand met leiderschap. Je zou kunnen zeggen we hebben in ons 
land een mozaïek van deelbelangen maar we hebben geen portret 
geschilderd van het algemeen belang, het is een land waarmee iedereen een 
beetje tevreden proberen te stellen zodat niemand tevreden is, het is een land 
waar je van kunt zeggen kleine stapjes zo doen we het, maar dames en heren 
het probleem van kleine stapjes is het kost evenveel moeite als grote stappen 
alleen het rendement is minder. 

Neem burgemeester Giuliani in New Vork toen hij aantrad, de meest 
gevaarlijke stad ter wereld, en hij had een plan een heel simpel plan, zero 
tolerance, en hij begon onderaan met de veel voorkomende kleine criminaliteit 
aan te pakken en hij werkte zijn werk zo stap voor stap naar boven, een 
ijzeren plan. Werden er fouten gemaakt? Natuurlijk werden er fouten gemaakt 
en hij was ontzettend goed om sorry te zeggen waar het plan bleef het plan 
en tien jaar later was New Vork gewoon een veilige stad. het kan. 
Dus als je kijkt naar wat gevraagd wordt gaat het dus om leiderschap en 
leiderschap begint met de erkenning en de herkenning van mensen van 
vandaag, hoe fijn is het niet als iemand goed weet te formuleren wat we 
allemaal vinden, dat je serieus genomen wordt, dat mensen kunnen zeggen 
inderdaad zo is het. 
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En hoe goed zou het niet zijn om te weten wat het perspectief is wat je 
schetst waar we naartoe gaan en niet alleen in kwantitatieve zin, een 
perspectief in economisch model maar even goed in kwalitatieve zin zodat je 
de toonzetting van de samenleving kunt begrijpen. 
En dan het allerbelangrijkste zoals elke reis heeft ook deze reis zijn prijs, als 
je aan kunt geven waar je staat vandaag met de herkenning en de erkenning 
van mensen dat ze zien dat je begrijpt wat er leeft en staan en je kunt 
aangeven waar je naartoe gaat het recht van spreken om een prijs te vragen, 
die prijs wordt begrepen niet omarmt, want prijzen worden nooit omarmt, maar 
wel begrepen. En er is voldoende reden om eens goed bij onszelf na te gaan 
of wij wel voldoende grote stappen willen maken. In de jaren tachtig hadden 
wij een economische tegenwind en die heette Japan daar maakte men 
gewoon betere producten voor lagere prijzen, zo simpel is het. We hebben 
een aantal jaren nodig gehad dat we de receptuur hervonden, we hebben ook 
beter nagedacht, we hebben de maatregelen genomen, we konden de 
concurrentie aan, de koek werd groter en kijk allemaal weer happy. 

Vandaag is de concurrentie geheel anders van aard het gaat niet om mensen 
die betere muizenvallen maken, ze maken onze muizenvallen beter. 
Doordat er een netwerken zijn aangelegd over de hele wereld die alles met 
spraak, data en video met elkaar verbinden totaal betrouwbaar zijn geheel 
beveiligt, is het mogelijk vandaag de dag om locatie onafhankelijk te werken. 
Ik was een paar maanden geleden in Amerika bij Dream Works, die maken 
die fantastische animatiefilms, en op hetzelfde moment werkte aan die film 
artiesten in Engeland, Israël, China in Amerika, niemand ging van huis, ze 
waren uitgekozen omdat ze de beste waren en die beste konden met elkaar 
samenwerken en een beter product neerzetten, en dat is de trend je kan een 
fantastisch Nederlands bedrijf zijn en je productie in China hebben, je 
ontwikkeling in India hebben, je verkoop in Amerika, de gevel van het gebouw 
is hetzelfde wat u altijd gezien hebt maar achter de gevel vindt de coördinatie 
plaats niet het werk. En dat is een goede zaak, het is een goede zaak omdat 
je daarmee doet wat we jarenlang gezegd hebben te doen, je verandert om 
het maar eens Amerikaanse zeggen aid in trade, je zorgt dat je miljoenen 
mensen een kans geeft mee te doen, ah zegt u dat begrijp ik dat zijn die 
calleenters waar u het over hebt, het gaat niet over callcenters, het gaat over 
veel meer dan callcenters, het gaat over het beste zijn. 

Laat ik u twee voorbeelden geven, in 1988 was de export van IT Services 
vanuit India naar de rest van de wereld 50 miljoen dollar vandaag de dag, 
cijfer van vorig jaar, was het 15.000 miljoen dollar 300 maal zoveel. 
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Toen ik een India was wat ik het genoegen te mogen praten met de minister
president en die sprak over de noodzaak voor dat land, niet de keuze, de 
noodzaak voor dat land om een kenniseconomie te zijn en hij zei mij wat leef 
je toch niet in een fantastisch land en jullie land als je lui bent ben je nog rijk, 
in ons land als je lui bent ben je dood en vergeet niet wat dat voor een 
drijfveer betekent. Als u kijkt naar de ontwikkelingen bijvoorbeeld in de 
farmacie over de laatste twaalf maanden is er meer research en development 
uit Europa en Amerika naar de derde wereld, zoals we dat noemen, gegaan 
dat we in de 1 00 jaar daarvoor bij elkaar opgeteld. En wat is daarop de 
reactie, als je in Europa mensen vraagt hoe het gaat, ook in economische zin, 
nou eigenlijk toch niet zo slecht, het gaat toch eigenlijk best goed, Centraal 
Plan Bureau komt vandaag en zegt eigenlijk worden we allemaal een beetje 
rijker, Verwaayen wat zit je nou te zwetsen, wij worden rijker als je de 
voorwaarden gelooft en de voorwaarde is dat in een wereld waar de beste 
met de beste kunnen samenwerken wij ook de beste zijn. 

Toen Jozias net aan de universiteiten reeks begon moest ik daaraan denken, 
wij hebben tien universiteiten in Nederland, de universiteit van Tsjau Tong in 
Shanghai is een autoriteit aan het worden op het maken van het lijstje van de 
topuniversiteiten in de wereld, 40 staan erop dat lijstje, en weet u nog de 
agenda van Lissabon, in Lissabon hebben we gezegd we maken van Europa 
de meest competitieve kenniseconomie en in Nederland waren we er als de 
kippen bij om te zeggen Nederland kennisland. 

Op die lijst staat één Nederlandse universiteit in de top 40 en staan zes 
universiteiten vanuit geheel Europa, that's it, niet meer. Die ene universiteit is 
Utrecht de andere universiteit is uit Zwitserland uit Zurich, en er zijn er vier uit 
Engeland waarvan er twee in de top 10 en dat heeft Europa te bieden. 
Als je de beste met de beste samen wil laten werken hebben wij de 
mogelijkheid om een dramatische keuze te maken, niet kleine stapjes maar 
grote stappen, het is van de zotte om Eindhoven, Twente en Delft in 
concurrerende zin te hebben op een steenworp afstand je zal nooit de beste 
zijn, het is van de zotte dat wij niet in staat zijn samenwerking niet af te 
dwingen maar samenwerking op onze knieën te krijgen met de rest van 
Europa om te zorgen dat wij daar de beste zullen zijn. 

Laat ik u een ander voorbeeld geven, we hebben Rotterdam een fantastische 
haven en vlak daarnaast is Schiphol, nou een kind kan de was doen, dat voeg 
je dus samen en je hebt een multiport en je kan wat met elkaar doen op een 
manier wat nergens anders in Europa kan, zoniet in Nederland. 
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Je zult dus in staat moeten zijn in een wereld waar de beste met de beste 
gaan samenwerken om een infrastructuur te hebben in elektronische zin en 
een infrastructuur in kenniszin en een infrastructuur in kwaliteitszin om bij die 
besten te kunnen horen. Een renteniersstaat? Ik ken geen staat die alleen 
maar kan verdienen aan rentenieren, een land kan niet failliet gaan maar een 
land kan wel degelijk heel erg veel armer worden en wij zullen dus als 
samenleving hele duidelijke keuzes moeten maken, leiderschap vraagt, mijns 
inziens, kijkend naar die keuzes vier dingen. 

Het eerste is ondernemingszin, het barst in Nederland van talenten, jonge 
mensen met ideeën, de prikkels ontbreken, de mogelijkheid om die ideeën 
om te zetten in daden wordt niet gestimuleerd. Laat ik u een voorbeeld geven 
waar het mes aan twee kanten snijdt, in de staat Californië zijn 3.1 miljoen 
technologiebedrijven 1.8 miljoen daarvan, dat is meer dan 60%, is in handen 
van immigranten de bijdrage van deze mensen aan Californië loopt in de 
miljarden en volgens ABN AMRO in Nederland is van alle aanmeldingen van 
nieuwe startende ondernemingen bijna 50 procent van allochtonen, dat helpt. 

En als je kijkt naar de prikkel die je moet geven is het een prikkel aan het 
individu maar minstens zo belangrijk aan de vrienden en familie daarom heen 
dat het fantastisch is als iemand wat nieuws begint. Het elan wat daarbij hoort 
doet ook veel goed als het gaat om de lamlendigheid die velen in de 
samenleving voelen. 

Een tweede element is innovatie, met alle respect voor platforms en andere 
zaken, de heer Kleisterlee zei deze week we komen om in het papier, 
innovatie doe je niet in een platform. Innovatie doe je in de bedrijven en 
innovaties doe je door de mensen te dwingen door veel concurrentie te 
dwingen, door veel positieve prikkels te dwingen, door veel publiciteit om te 
zorgen dat er vernieuwing plaatsvindt. 

Derde element, educatie. Geen land kan zich permitteren iets van 
kenniseconomie in zijn land te hebben als educatie niet een top prioriteit 
wordt, dat is het bij ons niet. Je kunt zeggen ja, maar moet je luisteren kijk 
naar de begroting, het is het niet. Wij nemen niet de besluiten die horen bij de 
urgentie van een bevolking die denkt, van een land dat weet dat er een 
massale migratie van werk komt in die komt er en dat is een goede zaak, ik 
zei het al eerder, maar die migratie van werk betekent dat dat wat gaat moet 
worden opgevuld door dat wat komt en we kunnen dat als we het elan 
brengen, als we de keuzes durven te maken om niet de energie in de kleine 
stapjes te steken maar in de grote stapjes. 
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Tenslotte één ding'. Soms denken mensen dat het makkelijker is om iedereen 
tevreden te stellen, soms denken mensen dat het makkelijker is om 
evenwicht, balans, te hebben in wat je kiest ik denkt dat als u gewoon luistert 
naar wat de mensen in uw omgeving u vertellen, als u gewoon toelaat om toe 
te geven wat uzelf al weet dat het tijd is, nee laat ik het anders zeggen, dat de 
Nederlandse samenleving snakt naar verbeelding, passie en energie om 
dingen groot aan te pakken, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; dames en heren, dit vond ik ook geweldig, investeren 
in de toekomst alweer enige tijd aanwezig hier, haar kleding is ook al 
beschreven, onze nieuwe eurocommissaris Nelie Kroes. 

Nelie, het is mij een grote eer en genoegen om jou, en ook ook namens u 
allemaal wat het is een geweldige klus waarvoor zij voorstellen, omdat 
investeren in de toekomst vanaf nu voor Europa en een beetje ook voor de 
VVD waar te maken, Nelie heel veel succes. 

Dames en heren, Nelie volgt iemand op, een erelid van de VVD, iemand die 
als het gaat om het investeren in de toekomst, als het gaat om het denken en 
doen rond het liberalisme op weg naar een nieuw liberaal manifest, zijn 
sporen meer dan heeft verdiend. Hij heeft niet alleen ons gediend het land, 
maar ook Europa hij verdiend vanavond het slotwoord als het gaat om 
investeren in de toekomst, niemand minder dan Frits Bolkestein. 

De heer Frits Bolkestein; beste mensen, een paar woorden in antwoord op 
datgene wat onze partijvoorzitter daarnet het gezegd. Dames en heren, ik ben 
deze week teruggekeerd uit de Verenigde Staten, uit Atlanta om precies te 
zijn, ik was daar op uitnodiging van onze oud collega Osama Sharibi hij heet 
daar Sjaam Sharibi want de naam Osama is er niet zo populair. 
Hij maakt het goed, doceert sociologie en hij laat u allen groeten. Hij vroeg mij 
een college over de Europese Unie te geven, dat heb ik gedaan, dat college 
moest om half acht 's ochtends beginnen, duurde anderhalf uur en de zaal zat 
vol, zo zijn hun manieren daar aan de overkant. 

Willen wij werkelijk een kenniseconomie van hoog niveau hebben dan zullen 
wij niet alleen meer geld in onderwijs moeten investeren maar ook harder 
moeten werken. Ben Verwaayen heeft op de welsprekende wijze die wij van 
hem kennen het gehad over die beroemde lijst van de Djerro Tong universiteit 
in Shanghai 1 00 beste universiteiten van de wereld, universiteit van Utrecht 
op de 40e plaats, Leiden, Ben, staat er ook op plaats 78, dat kan beter en dat 
moet beter. 
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Dames en heren, het is Nederland en Europa lang voor de wind gegaan de 
tijd tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en de eerste oliecrisis die 
van 1973 was een periode toen eigenlijk niet kon misgaan, in het Frans heette 
die dertig jaar dan ook 'Le trant glorieuze'. China was toen nog geen 
concurrent verwikkeld als het was in Mao's culturele revolutie die door veel 
intellectuelen in het Westen werd bewonderd, het Oostblok al helemaal niet 
want dat bevond zich nog onder de gletsjer van het communisme. 
De enige concurrentie kwam toen eigenlijk uit Noord-Amerika en uit Japan 
daar stond het welvaartsverhogende effect van de Europese integratie 
tegenover, dat is nu anders. China is een zeer geduchte concurrent 
geworden, India ook vooral op het gebied van de informatietechnologie, Oost
Europa is uit zijn winterslaap ontwaakt en concurreert met lage lonen en lage 
belastingen. In de Baltische staten zijn de cijfers voor economische groei twee 
tot drie keer zo hoog als hier. lin Nederland moeten de belastingen omlaag te 
beginnen bij de vennootschapsbelasting, ik heb begrepen dat het kabinet dat 
ook wil doen. Verder komt er een belastingvoordeel voor werkende 
gepensioneerden, u zult begrijpen ik vind dat een fantastisch idee. 

Nederland consumeert teveel en investeert te weinig. Een eerste vereiste om 
dit te verbeteren is de begroting op orde brengen, Gerrit Zalm doet dat ook en 
hij verdient ons aller steun, ook van het CDA dat zich nu weer zorgen maakt 
over zijn sociale gezicht. Wat is er nu zo sociaal aan het maken van schulden. 
Het CDA illustreert het gezegde dat het voor een democratisch verkozen 
politicus even moeilijk is om een gezond begratingsbeleid te voeren als voor 
een hond om een worstvoorraad aan te leggen. 

Dames en heren, ik weet dat het niet makkelijk is, twee keer hebben de heer 
Kok en ikzelf de sociale zekerheid regel voor regel uitgevlooid in 1994 en in 
1998 en ik herinner mij onze gesprekken daarover nog levendig. 
Wij wisten beiden dat die hervormingen voor veel mensen onaangenaam 
zouden zijn maar zij waren nodig en dat is nu nog zo. Als die hervormingen 
niet worden doorgezet ontbreekt het geld om te investeren in onderwijs, in 
onze infrastructuur en in cultuur. Dat sociale gezicht van het CDA is een van 
de constanten van de Nederlandse politiek, als ik de heer Aantjes daar zo nu 
en dan over voor de weeklagen dan zou ik mij in Nederland niet langer thuis 
voelen. Maar soms verandert er toch iets. 

In 1986 vroeg Erica om een toelatingsregeling voor Antilliaanse jongeren, ik 
hoef niet uit te leggen waarom, hoon en verwijten waren haar deel, D66 putte 
zich uit in juridische bezwaren. Nu eerst na achttien jaar overweegt het 
kabinet een dergelijke maatregel in te voeren die veranderingsbereidheid 
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moet ik zeggen is van een heel apart soort. Wat ook verandert is het beleid 
ten aanzien van de Nederlandse opleiding tot imam, onze fractie heeft daar 
zo'n twaalf jaar geleden om gevraagd ook toen waren er veel bezwaren van 
juridische en praktische aard maar nu worden, maar ik heb begrepen, imams 
van buitenlandse herkomst uitgefaseerd en ook dat is nodig want zij doen 
vaak uitspraken die verder reiken dan het geloof alleen. 

Onlangs weigerde een imam Rita Verdonk een hand te geven want zij was 
een vrouw en wat lees ik in de krant, minister Verdonk had zich niet goed 
voorbereid dus die imam is onbeleefd en dat is de schuld van Rita Verdenk. 
Waarom, dames en heren, waarom hebben zoveel mensen toch zoveel 
moeite met hun eigen cultuur? Ik wil Ayaan Hirsi Ali gelukwensen met de 
vrijheidsprijs 2004 die zij van de Deense zusterpartij de Venstre heeft 
gekregen en ik hoop dat zij de volgende prijs zelf in persoon in ontvangst kan 
nemen, wat zou het fijn zijn als zij gewoon als andere kamerleden haar werk 
zou kunnen doen. 

Wie ik ook, dames en heren, moet geluk wensen is Nelie Kroes, vanavond 
hier aanwezig, haar bijnaam is nikkelen Nelie, die bijnaam zal zij nodig 
hebben daar in Brussel. Dames en heren, metaal is in de mode want de 
nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken, Condoleezze Rice, 
worden nu de ijzeren azalea genoemd, wat vindt u van roestvrije Rita? 
Ik vind haar fantastisch, zij heeft een rotbaan en zij doet die op 
bewonderenswaardige wijze, ik weet zeker dat zij wordt gesteund door de 
overgrote meerderheid van de mensen in het land. 

Dames en heren, zie hier enige overpeinzingen van een politicus die afscheid 
neemt, niet van zijn partij, maar van de vaderlandse politiek. In januari 1978 
werd ik lid van de eerste, wat zeg ik, werd ik lid van de Tweede Kamer van de 
Staten Generaal dat was in januari 1978, in 1990 werd ik fractievoorzitter, in 
1999 werd ik lid van de Europese commissie. Ik heb die functies met 
enthousiasme en volle overgave vervult en ik bedenk met dank dat ik die 
functies te danken hebben aan mijn partij, aan onze partij. Jozias, ik heb 
geboeid naar je geluisterd, hij is er niet, hij is er wel hij komt eraan, Jozias ik 
heb geboeid naar je geluisterd, je hebt de meest boeiende baan in de 
Nederlandse politiek, ik zal onze partij, jou in het bijzonder, van een afstand 
met belangstelling volgen, ik wens je veel succes, ik wens u allen veel succes 
het gaat u allen wel het zal waarachtig wel gaan, dank u. 
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De heer Jan van Zanen; een historisch moment, zoals er zo velen zijn 
geweest in onze partij, we zullen nog wel van hem horen en in ieder geval van 
hem lezen. 

Dames en heren, aan het eind gekomen van ons avondprogramma wil ik 
aandacht vragen voor het volgende. De afdeling Den Helder steunt de 
activiteiten van de zogenaamde actie 7, het getal 7 staat voor artikel 7 van de 
Nederlandse grondwet bescherming en vrijheid van meningsuiting een 
fundament van onze samenleving. Actie 7, en straks in de feestzaal kunt u 
buttons krijgen, actie 7 maakt duidelijk dat aan dit fundament nooit getornd 
mag worden. 

ledereen die in button draagt, maar misschien ook wel mensen die dat niet 
doen, maken opnieuw duidelijk welke grote waarde te hechten is aan dit 
wetsartikel, ik stel voor die actieve liberalen in Den Helder te steunen, veel 
succes met actie 7. 

Dames en heren, morgen om tien uur weer verder, neemt u vooral allemaal 
uw eigen spullen mee, dat heb ik u vanmiddag om gevraagd, want anders 
wordt de beveiliging heel zenuwachtig en die doen al zo ontzettend veel en 
goed werk. Als u op reis gaat terug, reis voorzichtig, heb vanavond plezier 
want het is een vrolijke partij, tot morgenochtend. 

Zaterdagochtend 

Opening door de voorzitter Jan van Zanen 
Dames en heren goedemorgen wij zetten ons congres voort, gistermiddag en 
gisteravond zijn we begonnen voor de mensen die hier niet waren het was 
gisteren goed en plezierig voor de mensen die er waren die weten dat en ik 
hoop dat dat vandaag net zo goed gaat. We gaan zo meteen beginnen met 
opnieuw een stukje algemene vergadering van afgevaardigden, het 
huishoudelijk deel 2, huishoudelijke vergadering deel 2. 

Een paar dingen vooraf, ik heb het u gistermiddag en gisteravond ook 
gezegd, wilt u in verband met de veiligheid uw spullen bij u houden en die niet 
onbeheerd achterlaten, de beveiliging doet ontzettend zijn best om het hier 
goed te houden en u kunt daaraan meewerken door geen koffertjes of tassen 
of paperassen te laten liggen. 

Ik stel voor ook vanochtend hetzelfde te doen als gisteren om in beginsel per 
voorstel in twee termijnen te spreken, noem steeds uw naam dat is handig 
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voor het verslag, we hebben ook een stem- en notulen commissie, dezelfde 
als gisteren ik herhaal het nog maar even voorzitter. Voorzitter Ruud 
Nederveen uit Amsterdam, mevrouw Marietta Kroes uit Apeldoorn en Serge 
Bladet uit Vlijmen. Dan kreeg ik gisterenavond van iemand die dat had 
gevonden ik denk een draagspeldje van een koninklijke onderscheiding, ik 
weet niet welke uit mijn hoofd maar ik heb hem, niet meteen opstaan maar ik 
heb hem gevonden en dan reik ik hem u straks graag opnieuw uit. 

Ik wijs u erop dat wij tegelijkertijd ook aan deze vergadering de parallelsessies 
hebben, geniet daar ook van, ik wijs u er ook op dat dat is makkelijk en dat 
hebben we ook zo afgesproken, wilt u zich als u vanmiddag wilt spreken in het 
politieke deel, dat is vanaf half twee dus na de lunch, wilt u zich dan daarvoor 
aanmelden voor half één, dat is maar even voor alle zekerheid maar dat u dat 
weet. Dan is het ook nog zo dat wij, het is dus nu zo dat we nu niet weer gaan 
stemmen we stemmen pas straks in het stemvenster en we gaan straks in het 
stemvenster niet de discussies overdoen, noch de discussies van gisteren, 
noch de discussies van vanochtend en dat betekende straks dat we, u heeft 
natuurlijk allemaal uw stempasje mee en dan krijg je ook een stemkastje en ik 
zeg dat nu alvast maar weer, wilt u dat stemkastje niet uit de zaal meenemen 
wat dan gaat het echt helemaal verkeerd en u kunt erbuiten ook helemaal 
niets mee. 

Dan hoop ik dat ik alle opmerkingen heb gemaakt die ik moest maken en dan 
stel ik aan de orde, met uw welnemen, agendapunt 5 het jaarplan voor 2005 
en ik geef dat graag in bespreking in eerste termijn, wie mag ik het woord 
geven over het jaarplan 2005. 

De heer Wijsenbeek; dank u wel voorzitter. Er is één onderdeel van het 
jaarplan waar ik niet als zodanig als vertegenwoordiger van mijn afdeling 
spreek maar meer op persoonlijke titel en dat betreft het onderdeel 
internationaal. Als u het mij niet kwalijk neemt voorzitter vind ik die paragraaf 
wel erg mager en laten we dan ook duidelijk zijn, ik heb dat al eerder ter 
sprake gebracht. De ELDR brengt een verkiezingsprogramma voor vier jaar 
uit dat bindend is voor de partijen, er zijn een fiks aantal nieuwe leden in de 
ALDIT fractie er zijn een groot aantal nieuwe lidstaten in de EU, terecht zegt 
die paragraaf dat we daar aandacht aan moeten besteden, hoe we dat met de 
leden doen, hoe we de leden betrekken bij dit internationale werk staat 
nergens aangegeven en eigenlijk vind ik dat we daar zo geen behoorlijk 
jaarplan, althans wat de internationale kant betreft, voor ons neus hebben 
liggen en misschien dat onze internationale secretaris nader kan toelichten 
hoe hij de leden en de afdelingen daarbij wenste te betrekken, dank u. 
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De heer Jan van Zanen; dank u wel, die nog meer in eerste termijn over het 
jaarplan 2005? 

Mevrouw Vorenkamp; voorzitter, dank u wel. Het gaat over de € 50.000 die 
uw bestuur vrijzet voor de inhoudelijke discussie en dat is een goede zaak. 
Structureel discussiëren in de partij is van belang, de kamercentrales hebben 
daar vanuit de commissies LCID, de landelijke commissie inhoudelijke 
discussie en taak gekregen, we moeten een jaarverslag en een jaarplan gaan 
maken, het hoofdbestuurslid wat toen de portefeuille droeg heeft dat met veel 
verve geprobeerd te implementeren, kamercentrale 's zijn daarmee aan de 
gang. Ik heb gelezen in uw stukken dat u voor die € 50.000 het voornemen 
hebt om aan de hand van leuke initiatieven volgens het principe wie het eerst 
komt die het eerst maalt de middelen uit te zetten, ik zou u willen vragen 
omdat niet te doen omdat het toch zo is dat kamercentrale 's als gevolg van 
het moeten organiseren van dat debat structureel extra kosten moeten gaan 
maken, ik zou u willen vragen omdat bedrag niet nu vast te zetten volgens 
een bepaalde manier van uitgaven maar het aan de orde te stellen in de 
vergadering van de kamercentralevoorzitters om te zien hoe de 
kamercentrale's en de afdelingen uiteraard daar op structurele wijze een 
stukje compensatie in extra kosten te krijgen die zijn moeten maken om 
invulling gegeven aan het beleid wat uw Hoofdbestuur heeft 
geïmplementeerd, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; dat is duidelijk, meneer Bouman. 

De heer Bouman; dank u wel voorzitter, kamercentrale Dordrecht. Ik wil graag 
het voorstel van de kamercentrale Zuid-Holland Noord. De opheffing van de 
ondercentrales betekent dat de 3% van het contributie aandeel wat 
oorspronkelijk naar de ondercentrales geen door u voorgesteld wordt naar de 
afdelingen te laten gaan, de kamercentrale 's krijgen meer de taak in het 
coördineren van en het verzorgen van bijeenkomsten van een groot aantal 
kleine afdelingen die op zichzelf niet in staat zijn om dat te doen incl. die 3% 
die ze daarvoor krijgen, ik had me ook voor kunnen stellen dat dat bedrag 
waar de kamercentrale 's zou gaan dat die hun taak dan beter zouden kunnen 
vervullen, daar zijn ook weer wat nadelen aan verbonden ingevolge uw 
huidige voorstel om dat niet te doen wil ik graag het voorstel van die € 50.000 
waar mevrouw Vorenkamp het daarnet over had voor te stellen om die niet op 
de manier zoals u net de aangaf in dit voorstel op te nemen, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; die nog meer eerste termijn werkplan 2005? 
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De heer Ter Linden, afdeling Amsterdam; in het werkplan staat in hoofdstuk 6 
de doelmatige organisatie er wordt gesproken over het intranet, nou is mij nog 
niet geheel duidelijk wat daarmee bedoeld wordt maar er staat onder de 
prioriteiten dat het verbeteren van de ledenadministratie door in- en uitvoer 
van gegevens zoveel mogelijk te decentraliseren. Wat wordt daarmee 
bedoeld? Moet elk lid zijn eigen gegevens invoeren of is het de bedoeling dat 
de secretarissen van de afdelingen dat gaan invoeren, wat wordt daar precies 
mee bedoeld? 

De heer van de Vorst, kamercentrale Gelderland; ik wil graag ook een 
opmerking maken in lijn met mevrouw Vorenkamp om aan het bestuur mee te 
geven inderdaad van die € 50.000 wat meer over de regio Nederland in zijn 
geheel te verdelen naar evenredigheid of en niet alleen maar wie het eerste 
plan indient. Een tweede opmerking die ik over het jaarplan graag wil maken 
in zijn algemeenheid, ik zou het bestuur willen oproepen om bij het kijken naar 
uitgaven en het organiseren van activiteiten toch iets meer gebruik te maken 
van het netwerk van deze mooie partij met heel veel expertise op 
verschillende fronten ik denk aan media, ik denk aan ICT en alle andere 
disciplines die hier vandaag ook vertegenwoordigd zijn waardoor we mogelijk 
met elkaar nog wat kostengunstiger de zaak kunnen organiseren, dank u wel. 
De heer Jan van Zanen; dank u wel, wie nog meer over het werkplan? 
Mevrouw van Kerkum. 

Mevrouw van Kerkum; bij de prioriteiten van het doelmatige, nee de 
processen en stroomlijnen staat ook het opnieuw verschijnen van het 
jaarboek, ik zou er erg op willen aandringen dat dat voorrang krijgt want die 
hebben we al een paar jaar niet meer en dat is een groot hiaat. 
Verder staat het vademecum in het plan, het laatste vademecum voor de 
bestuurder is van 1992 maar daar staan allemaal dingen in die ook met de 
reglementen te maken hebben zolang die niet anders zijn vastgesteld kunt u 
het vademecum volgens mij volgend jaar niet herschrijven? 

Voorzitter, punt is helder, wie nog meer over het jaarplan 2005? 

De heer Eric Siens, kamercentrale Drenthe; het voorstel van mevrouw 
Vorenkamp kunnen wij van harte ondersteunen de € 50.000 willen we ook 
graag zien dat daar wat nadere voorwaarden aan worden gesteld, dank u. 
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De heer Jan van Zanen; wie nog meer eerste termijn jaarplan 2005? Dan geef 
ik graag het woord in de reactie voor de beantwoording door het 
Hoofdbestuur eerste plaats aan de internationaal secretaris, meneer Kuperus. 

De heer Kuperus; dank u wel, voorzitter. Meneer Wijsenbeek dank u wel voor 
de vraag. Als u 'Politiek' hebt gelezen niet het afgelopen nummer, maar het 
nummer daarvoor dat hebt u ook kunnen lezen waar het internationale 
secretariaat mee bezig is, er staat ook een oproep in het blad waarin mensen 
gevraagd worden, VVD leden, om zichzelf aan te melden als ze interesse 
hebben om deel te nemen aan onze activiteiten. Ik ben ook regelmatig in een 
aantal partijcommissies geweest, om ook daar de mensen op het bestaan van 
het internationale secretariaat te wijzen en hun te vragen in hoeverre zij 
interesse hebben om daar aan mee te werken. 
Via het Thorbeckeweb wordt u met enige regelmaat bericht over welke 
activiteiten ondernomen zijn, binnenkort hoop ik u ook een jaarverslag aan te 
kunnen bieden waarin u ook van de activiteiten kennis kunt nemen die 
hebben plaatsgevonden, het is helaas niet altijd mogelijk om in het jaarplan 
van te voren gedetailleerd op te nemen wat wij allemaal gaan doen dat is een 
beetje de aard van het werk dat we met veel wisselende partners ook werken 
die zelf helaas niet van tevoren een plan bij ons indienen van wat zij graag het 
komende jaar willen gaan doen dus er moeten altijd een beetje in de loop van 
het jaar inspelen op de behoeften die er zijn in de regio en dat is helaas van 
te voren moeilijk aan te geven. Ik hoop dat u hiermee voldoende bent 
geïnformeerd? 

De heer Jan van Zanen; dan wil ik u graag het woord geven aan mevrouw 
Adema, onze vice-voorzitter met name op het punt van mevrouw Vorenkamp 
en een aantal andere sprekers die haar op dat punt hebben ondersteund, 
gaat uw gang. 

Mevrouw Adema; dank u wel voorzitter, in mijn opvattingen geeft het jaarplan 
nog niet concreet aan hoe die € 50.000 wordt verdeeld, ik kan mij dan ook 
goed vinden in de lijn van het voorstel zoals mevrouw Vorenkamp dat doet, ik 
kan mij voorstellen dat wij in een volgend overleg met de 
kamercentralevoorzitters met een nadere concretisering komen waarbij ieder 
geval een aantal elementen een rol moet spelen bij de verdeling, de spreiding 
over het land, de spreiding over het jaar maar daarnaast is het denk ik ook 
belangrijk dat we wel degelijk een premie op actie zetten en dat dat ook 
ingebouwd wordt in het voorstel. 
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De heer Jan van Zanen; dank u wel, dan stel ik nu voor het woord te geven 
aan de algemene secretaris op de punten van de heer Ter Linden en later 
mevrouw van Kerkum. 

De heer Swart; het idee bij de decentralisatie zoals die is aangegeven bij het 
punt intranet is niet dat ieder lid of iedere secretaris van een afdeling die 
gegevens zelf moet gaan bijwerken maar dat we naast de mogelijkheid die er 
nu bestaat om dat centraal via het algemeen secretariaat te doen ook de 
mogelijkheid inbouwen dat mensen die zelf zeggen ik wil mijn eigen gegevens 
aanpassen dat dat kan en dat ook secretarissen die zeggen ja maar ik weet 
wat de wijziging moet zijn geef me nou dan de kans om dat meteen 
rechtstreeks door te voeren dat wij die mogelijkheid in principe ook bieden dat 
moet natuurlijk wel gebeuren met dezelfde waarborgen die we nu in het 
papieren proces hebben zitten daarom wordt het allemaal wel zorgvuldig 
opgezet maar het betekent in de praktijk dat als er dus behoefte is om dingen 
te veranderen dat dat door betrokkene sneller kan worden gedaan. 

De oude manier blijft daarnaast ook bestaan, datzelfde geldt eigenlijk ook 
voor de discussie over het jaarboek en het vademecum het is uitdrukkelijk wel 
onze bedoeling om de informatie die u gewend bent ook te blijven aanbieden 
het lastige is wel dat we willen proberen het ook zo actueel mogelijk te 
houden en je in dat opzicht ook steeds ziet dat dingen veranderen, bij het 
jaarboek willen we het in ieder geval nog proberen mee te nemen, en dat 
hangt ook af van de besluitvorming vandaag, de laatste stand als het gaat om 
de regionale samenwerking van afdelingen. Als het gaat om het vademecum 
wordt in ieder geval na deze vergadering heel direct gewerkt aan een 
handleiding voor de gemeenteraadsverkiezingen van wij weten dat daar in 
ieder geval door een hoop afdelingen op gewacht wordt maar het is 
uitdrukkelijk ook de bedoeling een vademecum te ontwikkelen en dat moet u 
ook zien in het verlengde van wat op dit moment bij de Haya van Someren 
Stichting ontwikkeld is aan nieuwe ideeën over de bestuurderscursus om 
ervoor te zorgen dat afdelingen ook bruikbaar materiaal krijgen over hoe pak 
je een aantal praktische zaken aan en dat zal waarschijnlijk ook niet de vorm 
aannemen van één boek waarin je probeert alles vast te leggen maar ook 
bruikbare handleidingen die ook per stuk wat makkelijker zijn te actualiseren 
en die je ook elektronisch aan kunt bieden. 

De heer Jan van Zanen; dan misschien nog een opmerking van meneer van 
der Vorst, spreek zoveel mogelijk het eigen netwerk aan al was het maar om 
centen te besparen want dat doen we heel graag als daar weer concrete 
voorbeelden van zijn niet nu maar dan straks dat is goed, maar die lijn lijkt 
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ons op zich prima. Dan geef ik nu graag het woord aan de zaal over het 
jaarplan 2005 de tweede termijn, wie heeft nog behoefte aan een tweede 
termijn? 

De heer Vrijland; we praten nu toch even over geld dat betekent dat we ons 
ook een beetje moeten vergelijken met andere politieke partijen. Ik heb 
begrepen dat wij één van de partijen zijn met de hoogste contributie per jaar, 
ik vraag me echt af moet dat wel, moet dat kantoor in Den Haag wel zo groot 
zijn met zoveel medewerkers, dat is een serieuze vraag, ik heb laatst toen ik 
thuis mijn zaakjes weer heb opgeruimd kwam ik de contributie tegen, van 
twintig of dertig jaar geleden, dat was veel en veel minder een factor tien 
minder of zoiets dus ik zou willen vragen kijkt u toch nog eens een keer naar 
de hoogte van die contributie, € 120 het is erg veel. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel meneer Vrijland, wie nog meer jaarplan 
2005 tweede termijn, mevrouw Vorenkamp. 

Mevrouw Vorenkamp; dank u wel voorzitter. Vraag aan de portefeuillehouder 
inhoudelijke discussie. Wordt de lijn in gang gezet destijds onder de heer van 
Tuijll van Seroaskerken voortgezet want in dat kader ben ik van mening dat 
de verantwoordelijkheid die bij de kamercentrale is komen te liggen, namelijk 
het coördineren, organiseren, stimuleren en verslag leggen over het 
inhoudelijk debat een prima beleidslijn was wij zijn daar reeds geruime tijd 
geleden mee aan de gang gegaan, er zijn meer collega's die dat opgepakt 
hebben en ik denk dat het een onjuiste zaak is om op ad hoc-basis eigenlijk 
volgens het principe wie het eerst komt die het eerst maalt de centen op 
gaan, wij maken als kamercentrales en afdelingen extra kosten als gevolg van 
beleid door u geïnitieerd, prima zaak, en ik denk dat het gewoon heel goed is 
om daar met elkaar graag eens over te praten om dat dan structureel ten 
goede te laten komen van dat debat je zal maar een initiatief hebben wat de 
bevolking ineens een heel groot congrescentrum afhuurt, een geweldige 
initiatief maar dan zijn in een keer de centen op, en ik denk dat we wat dat 
betreft die koers niet moeten varen, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, wie nog meer in tweede termijn? Meneer 
Bouman. 

De heer Bouman; dank u wel voorzitter. Ik vind ook de toezegging van de 
vice-voorzitter op dit punt te vaag en te vrijblijvend, € 50.000 voor activiteiten 
op zowel landelijk als op kamercentrale niveau waarvan de gedachte was die 
ik van de penningmeester van u heb gehoord de helft € 25.000 dus voor 
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landelijk en de andere € 25.000 voor de kamercentrale, € 25.000 voor 19 
kamercentrales dat is structureel veel te weinig voor het organiseren van de 
inhoudelijke discussie die u graag wilt en wij ook met z'n allen. 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer in de tweede termijn? Meneer 
Beuvery. 

De heer Joachim Beuvery; ik had nog een vraag naar aanleiding van de 
reactie op het intranet. Ik denk dat het goed is als het bestuur zo snel mogelijk 
met een integraal communicatieplan komt waar alle communicatiemiddelen 
zijn opgenomen die we hebben aan de leden dat gebeurt namelijk ook op 
afdelings- en kamercentrale niveau en dat dan ook de functie van een intranet 
wordt bekeken want de doelstelling minstens 3.000 gebruikers bereiken via 
Internet is wel erg schril ten opzichte van onze totale ledenbestand ik denk 
dat de doelstelling zoals we die gisteren ook hebben geformuleerd met het 
blad Politiek en die het bestuur zei wij willen 1 00% dekking gaan bereiken dat 
dat dan een hele magere doelstelling is ten opzichte van het totaal. 
Dus graag aandacht om in de loop van het jaar met een integrale notitie te 
komen de functie van alle communicatie middelen goed beschreven zijn met 
de respectievelijke doelstellingen. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, ik kijk nog even rond, wie nog meer? 

Mevrouw Cora Barema, kamercentrale Noord-Holland Noord; Dank u wel 
voorzitter. Jaarplan uitstekend, ik mis één onderdeel echter en dat is vooral 
het vrijwilligerswerk, het woord vrijwilligerswerk komt maar één keer voor in 
het jaarplan en ik denk dat wij als vereniging echt draaien op vrijwilligers. 
Ik zou het bestuur graag mee willen geven om te onderzoeken in hoeverre het 
mogelijk is voor de vele vrijwilligers om een compensatieregeling te krijgen, 
dat hoeft dan niet ten koste gaan van de VVD maar dat is van de belasting 
aftrekbaar alleen veel belastingdiensten doen daar heel erg moeilijk over als 
je dat wil doen, ik weet dat D66 werkt met schenkingsverklaringen wellicht dat 
u eens kunt onderzoeken in hoeverre dat ook voor ons, de VVD vrijwilligers, 
te doen is? 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, ik ga nog een keer rond. 

De heer John Deeten, Buuren; dank u wel, enige nuance ten aanzien van de 
regionale bijeenkomsten. Ik denk niet dat we alleen maar dingen kunnen 
organiseren wanneer wij geld krijgen van de centrale VVD we hebben in 
rivierenland vier grote bijeenkomsten georganiseerd waarbij we het 
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merendeel van het geld van derden hebben gekregen en als je dat goed doet 
dan kan er heel wat meer dan alleen maar geld vanuit Den Haag vragen. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel. Dat was de bespreking van het jaarplan, 
de reactie vanuit het Hoofdbestuur. Ik begin met de penningmeester, kunt u 
ingaan op de vraag van meneer Vrijland en vanuit Noord-Holland Noord? 

De heer Kuperus; ja, voorzitter, dank u wel. De contributietarieven meneer 
Vrijland, uw vraag verrast mij omdat ik van mening en dat onder de contributie 
tarieven zo ongelofelijk laag zijn als je kijkt naar de kostenstijgingen die we 
het afgelopen jaar hebben gehad en ook is uw opmerking niet helemaal juist 
dat wij ongeveer de hoogste contributietarieven hebben want wij hebben 
ongeveer de laagste contributietarieven. Ik heb hier een lijstje liggen van vorig 
jaar, inkomen ongeveer twee keer modaal, bij de Partij van de Arbeid 
betaalde € 460, bij het CDA € 310, bij de D66 € 200 en ons tarief van vorig 
jaar was iets van € 78 dus als je die zaken naast elkaar zet dan zijn wij 
redelijk goedkoop, natuurlijk kan het altijd goedkoper, bij de SP en de 
Christen Unie zijn de enige partijen die lagere contributie tarieven hebben dan 
de VVD. De Christen Unie zit op € 40 en van de SP heb ik geen definitief 
bedrag van maar ook rondom dat bedrag. 

Als je dan kijkt naar de kostenverhogingen, wil ik toch even benadrukken, wat 
voor kostenverhogingen we hebben gehad. Dalende ledenaantallen, 
verkiezingscampagnes die steeds meer via de media worden uitgevochten 
veel duurder zijn dan 3, 4, 5 jaar geleden, one man one vote, 
ledenraadplegingen, alleen al het eerste jaar dat we het deden € 120.000 
kosten, op alle fronten Internet, intranet, 75% van onze leden meld zich aan 
via Internet, hartstikke belangrijk dat wij een goede site hebben en daarbij alle 
giften sluizen bij rechtstreeks door naar de afdelingen, dus nogmaals ik 
begrijp uw vraag niet. 

Dan een vraag van Noord-Holland Noord, goede vraag, 
schenkingsverklaringen, dat is al praktijk trouwens in onze partij, dat kan op 
alle niveaus zowel op afdelingsniveau, kamercentrale niveau, Hoofdbestuur 
niveau kunt u uw kosten die u maakt tegen het kilometer tarief zoals de 
belasting dienst dat hanteert, dat is voor mij € 0,18 maar ook uw overige auto 
pocket kosten die u maakt kunt u gewoon indienen bij uw afdeling of bij de 
kamercentrale of bij het Hoofdbestuur, als Hoofdbestuur lid, met vragen om 
een verklaring dat we dat als gift zien en die gift kunt u dan aftrekken voor de 
inkomstenbelasting. Als u dan uw drempel kunt u het meerdere in feite 
terugkrijgen van de belastingdienst dus dat is al staande beleid, als u daar 
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hulp bij nodig heeft dan wil ik u verwijzen naar het algemeen secretariaat en 
kan Markei van Rijn u daar meer informatie over verstrekken, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel meneer Kuperus, dan wil ik nu graag het 
woord geven aan de vice-voorzitter mevrouw Adema. 

Mevrouw Adema; in reactie op de woorden van mevrouw Vorenkamp wil ik 
aangeven dat ik natuurlijk heel erg blij ben dat de kamercentrale op krachtige 
wijze het idee en debat vorm aan het geven zijn zoals ik net heb weergegeven 
zijn wij voornemens om in de eerstvolgende vergadering met de 
kamervoorzitters met elkaar te overleggen over de invulling, ik heb de 
elementen zopas genoemd daar kan ook de beleidslijn zoals u die 
formuleerde aan de orde zijn dus in mijn opvatting is de toezegging geenszins 
vrijblijvend, op korte termijn zal één en ander concreet worden gemaakt. 
U kunt zich voorstellen dat als alles u stelt dat het bedrag te weinig is ik mij 
zeer aangesproken voel, ook door de woorden van de heer Deeten, die ook 
aangeeft dat dit bedrag er is maar dat er ook andere manieren zijn om aan 
extra financiering te komen en om extra invulling te geven aan idee en debat. 

De heer Jan van Zanen; de algemeen secretaris in reactie op de heer 
Joachim Beuvery. 

De heer Swart; ja, ik denk op zichzelf dat als hij zich waar is en dat is ook de 
lijn die wij in gedachten hebben. Zoals collega Joosten ook al heeft 
aangegeven, wordt er gewerkt aan zo'n integrale communicatieplan en 
hebben we in het Hoofdbestuur uitdrukkelijk de afspraak dat de ontwikkeling 
van het intranet en dat communicatieplan op elkaar worden afgestemd, 
tegelijkertijd is het zo dat het intranet ook over een aantal hele praktische 
processen gaat en die kunnen in ieder geval over worden voorbereid 
vooruitlopend op de communicatiefunctie die het intranet ook heeft maar het 
is heel uitdrukkelijk de bedoeling om de communicatiefunctie van het intranet 
ook helemaal mee te nemen in de discussie over het totale 
communicatiebeleid zoals u die ook gisteren door de heer Joosten is 
gepresenteerd. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel. Mag ik aannemen op dit moment 
voldoende besproken, wordt dus vervolgd, en wij hebben nu daarmee het 
jaarplan 2005 vastgesteld en we gaan met uw steun en inzet en met in 
achtneming van de gemaakte opmerkingen met veel plezier en enthousiasme 
ermee aan de slag. Dan aan de orde, dames en heren, agendapunt 6, de 
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begroting voor 2005. De penningmeester voor een korte toelichting of een 
paar algemene opmerkingen. 

De heer Kuperus; ja voorzitter, bedankt. Ja het is een begroting met aan de 
inkomsten wat meer geld, zoals u weet ik heb op te voorjaarsvergadering 
gemeld er is in voorbereiding een nieuwe wet subsidiëring politieke partijen, 
bij het schrijven van deze begroting was het idee dat in september of oktober 
dit behandeld zou worden op dit moment is het wetsvoorstel met een advies 
van de SER naar de Tweede Kamer gestuurd en wordt in december 
behandeld dus daar moeten we dus nog even op wachten, sorry de Raad van 
State natuurlijk, advies van de Raad van State excuus, en de verwachting is, 
maar nogmaals we kennen dus de definitieve regeling nog niet, dat rond de 
€ 400.000 extra subsidie beschikbaar zal komen voor de VVD, 
rekeninghoudend met onze 27 zetels natuurlijk, de subsidie zal voor een deel 
ook afhankelijk worden gesteld van ledenaantallen, dus ook ledenweNing 
wordt weer extra van belang ook voor de centen. € 357.000 van dat geld is 
ingetekend nu voor nieuw beleid voor de speerpunten van beleid zoals dat 
ook is verwoord in het jaarplan wat zonet is vastgesteld, mochten er vragen 
zijn dan hoor ik die graag voorzitter en dan reageer ik daarop in eerste 
termijn. 

De heer Jan van Zanen; zo is dat, ik geef graag de begroting 2005 in eerste 
termijn in bespreking, wie mag ik daarover het woord geven? Niemand, 
penningmeester goed gedaan, de begroting voor 2005 is vastgesteld. 
Ach neem me niet kwalijk, mevrouw Tielen. 

Mevrouw Tielen; ja, ik dacht ik zal niet de eerste zijn maar om nou helemaal 
niet aan bod gekomen. U had het net over de contributie bedragen van de 
andere partijen, ik ben wel benieuwd naar de begroting van de andere partijen 
als je namelijk doorgaat rekenen dan zie je dat ongeveer 65% van het bedrag 
wordt besteed aan overheadkosten, dat is logisch want personeel is duur, dan 
heb je ongeveer 20 a 25% van onze begroting die wordt besteed aan interne 
communicatie en dan blijft er nog een redelijk klein bedrag van 10% van het 
totaal over voor externe communicatie, ik vind dat zelf heel weinig maar ik heb 
geen idee wat andere partijen daarvoor reserveren dus daar ben ik wel 
benieuwd naar. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, wie nog meer? Dan in eerste termijn de 
penningmeester. 
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De heer Kuperus; een hele goede vraag en dat is uit mijn hart gegrepen want 
ook wij vinden de vaste kosten veel te hoog, maar het is toch een keuze. Er 
zijn andere partijen die iets lagere verhouding getallen hebben dan u net 
noemt alleen dat zijn ook partijen die alternatieve financiering inkomsten 
hebben als bijvoorbeeld afdrachten van politiek vertegenwoordigers, dat willen 
wij in onze partij niet, die discussie is in mijn penningmeesterschap een jaar of 
twee drie geleden gevoerd, dat betekent ook dat je dan minder inkomsten 
hebt, daarbij hebben wij 27 zetels er zijn partijen meer zetels hebben meestal 
dan ook met grotere partijorganisaties, dus daar zitten dan ook weer meer 
kosten aan verbonden voor een partijorganisatie, maar naarmate de 
schaalvoordelen toenemen en je dus grote en groter wordt en dus de 
schaalvoordelen toenemen worden die verhoudingsgetallen ook gunstiger. 
Het is aan de hoge kant, te hoog eigenlijk, maar aan de andere kant moeten 
we ons ook goed beseffen dat met een goede partijorganisatie wij ook de 
service kunnen leveren vanuit de laan die op dit moment wordt geleverd en 
als daar wordt bespaard dan is het alternatief dat ook die serviceverlening 
naar beneden gaat. 

De heer Jan van Zanen; u wilt daarvoor een tweede termijn? Ja zeker 
mevrouw Tielen. 

Mevrouw Tielen; ik vind het vooral ook interessant om de interne en externe 
communicatieverhouding te bekijken, overhead enzo dat begrijp ik en ik snap 
wel als de groter worden dat dat dan gaat schelen maar om groter te worden 
moeten we ook vooral met de buitenwereld communiceren, dus de 
verhouding tussen in- en externe communicatie een punt is om vooral ook 
voor het komend jaar na 2005 heel veel aandacht aan te besteden en wellicht 
toch meer geld te vragen van onze leden om daar goed mee om te gaan. 

De heer Jan van Zanen; Dank u wel, iemand anders nog? Penningmeester. 

De heer Kuperus; ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad zou de 
portefeuillehouder daar ook op kunnen reageren we doen daar heel veel aan, 
we moeten ons wel bedenken dat intranet, voor een heel groot deel ook altijd 
is gefinancierd door de fractie want het mes snijdt aan twee kanten, voor de 
partijorganisatie relevant maar ook voor de Tweede Kamerfractie zeer 
relevant, dus de kosten die hier staan zijn niet alle kosten die daaraan worden 
uitgegeven daarbij zit een speerpunt ook van beleid en is daar ook wel 
degelijk op dit moment extra aandacht aan geschonken en de 
portefeuillehouder al daar nog het een en ander meer over kunnen zeggen 
wat er is extra geld voor gevoteerd. 
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De heer Jan van Zanen; dank u wel, meneer Joosten tenslotte. 

De heer Joosten; dank u wel voorzitter. Volstrekt terecht, onze interne 
communicatie is natuurlijk van groot belang voor het ledenbehoud, want dat 
had die financiële consequenties, maar het gaat natuurlijk om de 
communicatie extern, ons goede verhaal, we moeten ook in het hele land luid 
en duidelijk overkomen vandaar ook dat met name het meer gaan gebruiken 
van ook de moderne communicatiemiddelen het vaker laten verschijnen van 
de papieren gedrukte communicatiemiddelen alles is erop gericht om juist ook 
heel breed die communicatie te versterken en dus ook die verhouding dan 
anders te krijgen. 

De heer Jan van Zanen; goed, dank u wel. En wij zijn onze medewerkers 
steeds dankbaar, zeker tijdens dit congres, maar dat had u ongetwijfeld niet 
anders bedoeld mevrouw Tielen. Dames en heren, ik stel voor om de 
begroting 2005 vast te stellen? Dank u wel voor uw steun en penningmeester 
gefeliciteerd met je begroting. Ook daarvoor geldt het jaarplan is er, de 
begroting is er, aan de slag. 

Dames en heren, dan agendapunt 7, de afdeling Ede heeft een 
initiatiefvoorstel ingediend, dat heeft u gezien, dat staat op bladzijde 6 van de 
beschrijvingsbrief en u weet ook, en ik stel ook maar voor omdat in één keer 
een bespreking te geven, dat er twee voorstellen bij zijn gekomen één, als ik 
het mag zeggen, een wijzigingsvoorstel met name de eerste en de laatste, 
eerste overweging en laatste uitspraak, en er is een motie en die spreekt over 
een richtlijn rond dit onderwerp. Ik hoop dat u de teksten heeft u heeft deze 
en op bladzijde 22 dan kunnen we het in één keer doen, blz. 22 en 23 in de 
leeswijzer dan heeft u het ook allemaal compleet agendapunt 7. 
Ik geef het onderwerp in discussie in eerste termijn, mijnheer Vonhoff. 

De heer Vonhoff; mijnheer voorzitter, er zijn van die voorstellen die worden 
ingediend met goede bedoelingen en dat is nobel maar het wegen van zo'n 
voorstel dat leidt er dan toch licht toe dat men wetend dat er goede 
bedoelingen zijn toch tot de overtuiging moet komen dat het voorstel als 
zodanig niet tot een besluit zou moeten leiden en dit is zo'n schoolvoorbeeld. 
Er wordt gesproken over een politiek leider, het Hoofdbestuur heeft dat 
terecht aangegeven dat de parlementaire historische funderingen van dat 
voorstel de recente verkiezingsnederlaag enz., dat dat een ondeugdelijke is, 
het verloop van zaken was anders. 
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Het verloop van zaken was zodanig dat zich, en dat is heel normaal, een 
duidelijke tweedeling voor dit in verantwoordelijkheden. Degene die als 
lijstaanvoerder door de partij was aangewezen kon geen onttrekking doen aan 
een nationale plicht die ons als partij ook duidelijk voor ogen dient te staan bij 
het politiek bedrijven en het lid van het kabinet, en zeker in de positie van de 
minister van Financiën betekent dat in feite dat wil hij het kabinet mee 
overeind houden een stabiele factor daarin zijn eenvoudigweg in de 
onmogelijkheid verkeert om enge partijstandpunten of precieze 
partijstandpunten te verwoorden. Normaal is dat dan ook de taak van de 
voorzitter van de Tweede Kamerfractie, overigens het voorstel van Ede gaat 
wel ver dat die VVD fractievoorzitter met name verantwoordelijkheid draagt 
voor een eenduidige interpretatie en toepassing van liberale beginselen. Het 
kenmerk van liberale beginsel is dat met een grote loyaliteit er in ieder geval 
wel eens wat meer ruimte is dan voor een eenduidige interpretatie, het 
leveren van een fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamerfractie zou 
ook veel te eenvoudig zijn als dat niet het geval zou zijn. Het is heel erg 
duidelijk dat zich door die politieke ontwikkeling nu al een uitkristallisering 
plaatsvindt, een duidelijke partijpolitieke lijn wordt heel helder en dat is 
gisterenavond ook weer gebleken door de fractievoorzitter van de Tweede 
Kamerfractie uitgedragen en zo kristalliseren posities zich uit. Het politiek 
leiderschap, de titel politiek leider, is dan ook een titel waar ik wat bezwaar 
tegen heb, het doet mij denken nog altijd aan het gestamp van kaplaarzen en 
daar hou ik niet van, maar ik spreek dus liever van een politieke aanvoerder, 
maar wat veel duidelijker is het is een functie het is een functioneren dat op 
een gegeven ogenblik berust op het verkrijgen van gezag, gezag wat ontstaat 
bijvoorbeeld na het uitkristalliseren van verhoudingen maar gezag dat ook 
ontstaat door de kandidaatstelling en de benoeming tot het lijsttrekkerschap, 
dat zijn hele duidelijke momenten. 

Betekent dat dan automatisch dat dan een politiekaanvoerderschap vast 
staat? Er is geen sprake van. Dat persoonlijk prestige kan heel verschillende 
kanten uitwerken, in de voorloper van de VVD, de partij van de Vrijheid, was 
het duidelijk dat het politieke aanvoerderschap bij Stikker beruste en Stikker 
was op dat moment lid van de Eerste Kamerfractie en Wiebengade voorzitter 
van de Tweede Kamerfractie was met al zijn duidelijke kwaliteiten allerminst 
de politieke aanvoerder van de partij van de Vrijheid. 

De periode Oud was duidelijk, de periode Toxopeus was ook interessant want 
toen Toxopeus als minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet trad bleef 
hij de politieke aanvoerder ondanks het feit dat een toch niet gering persoon 
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als Geertsema voorzitter van de Tweede Kamerfractie was, eerst toen 
Toxopeus wegging werd Geertsema de politieke aanvoerder. 
Bij Wiegel was het ook heel interessant, Wiegel was en is een heel en 
duidelijk markant persoon in onze kringen, wij horen hem de laatste tijd wat 
weinig maar daar kan verbetering in komen, maar in ieder geval het is zo dat 
Wiegel die was ook toen hij minister van Binnenlandse Zaken was anders dan 
de voorzitter van de Tweede Kamerfractie de heer Rietkerk was hij politiek 
aanvoerder, wij kunnen hem dat, met andere woorden, niet per reglement 
vaststellen maar laat Ede en de andere indieners nu tevreden zijn ze hebben 
ongetwijfeld een bijdrage geleverd tot het verder uitkristalliseren van 
verhoudingen in de komende periode en laten ze het zij vol vertrouwen bij de 
kandidaatstelling aan de partij over laten hoe de Tweede Kamerlijst eruit zal 
zien. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel mijnheer Vonhoff. Wie mag ik het woord 
geven in eerste termijn, meneer Stolk. 

De heer Stolk; mijnheer de voorzitter, wat is het ongelooflijk moeilijk om het 
oneens te zijn met de goede bedoelingen van een van onze ereleden. Want 
waar hij aan voorbijgaat is, in dit overigens prachtige historische overzicht wat 
hij geeft, is dat een VVD al dat wel behoefte heeft gehad aan een duidelijke 
boodschap vertolkt door een duidelijke politieke aanvoerder. 
Dat is heel vaak het geval geweest, in die tijden ging het met onze partij ook 
heel goed en ik denk dat wij op dit moment moeten constateren dat een partij 
in verwarring, een partij die in moeilijkheden is en ik staar mij niet blind op 
allerlei malle opiniepeilingen maar ik denk dat we daar ook niet aan voorbij 
kunnen gaan, dat een partij in verwarring en een partij in moeilijkheden 
behoefte heeft om een duidelijke boodschap te geven vertolkt door een 
duidelijke politieke aanvoerder. Ik vind het een charme van het verhaal van 
Ede, en in zekere zin ook de charme van de moties die daar omheen zitten, 
dat de goede bedoelingen van dat plan zo aardig naar voren gekomen. Het 
gaat er niet om onder nu een machtsstrijd te beslechten tussen twee 
personen want die twee personen hebben zelf al zo vaak aangegeven dat er 
geen machtsstrijd is dus daar hoeven we ons ook niet op te richten, waar het 
om gaat is dat onze partij behoefte heeft aan een herkenbaar beeld naar 
buiten met een herkenbare politieke aanvoerder en om nu uit de geschiedenis 
aan te geven wat er in het ene geval is gebeurd en wat er in het andere geval 
is gebeurd dat gaat voorbij aan de noodzaak die wij op dit moment hebben 
dat er iets moet gebeuren en de charme van de motie van Ede is dat zij in 
feite de gelegenheid biedt om daar naartoe te groeien en op dat punt ben ik 
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het, hoezeer ik ook altijd onder de indruk ben van de heer Vonhoff, het 
vandaag niet met hem eens. 

Mevrouw Wolthuis, kamercentrale Rotterdam; voorzitter, de afgelopen week 
heb ik een aantal malen in radio microfoons en in kranten moeten mogen 
zeggen dat de discussie over de aanvoerder binnen onze partij volgens mij 
een discussie was die vooral opgelegd is door de pers aan ons. 
Even reagerend op de vorige spreker, een partij in verwarring zou ik ons 
helemaal niet willen noemen zeg. Vorige week heeft de kamercentrale 
Rotterdam vergaderd over het voorstel van Ede, de kamercentrale Rotterdam 
heeft besloten het voorstel overbodig, prematuur en niet nodig te vinden. Ik 
kan het echt niet mooier zeggen dan meneer Vonhoff maar ik moet zeggen 
zijn woorden waren mij uit het hart gegrepen. 

De heer Jan van Zanen; gaat uw gang. 

De heer van den Hazel, tot voor kort voorzitter van de afdeling Ede en initiator 
tot deze motie; een heldere visie met een eigentijdze vertaling van liberale 
beginselen dat is niet wat wij intern in eerste instantie vragen maar wat de 
kiezer ons vraagt. Een VVD verkiezingsprogramma wat haalbare oplossingen 
aanreikt voor de problemen van nu en straks in dit land en eenduidig en 
krachtig politiek leiderschap, nogmaals dat is geen speeltje voor Haagse 
politici maar dat is een vertrouwensvraag naar de kiezer, dat is wat wij nodig 
hebben zo bleek bij evaluatie in eigen kring van de gemeenteraads- en de 
Tweede Kamerverkiezingen van 2002 en 2003 sindsdien, u zegt misschien de 
provincies hebben niet geëvalueerd nee, daar kwamen we eigenlijk niet aan 
toe bij gebrek aan betrouwbare cijfers en gegevens. Sindsdien is ons inziens 
de noodzaak om aan die kiezerswens, met alle respect voor onze historie en 
prominenten die daar een toonzettende rol in hebben gespeeld en het is de 
heer Vonhoff zeker toevertrouwd omdat er erfgoed te bewaken en dat siert 
hem, maar wij moeten vooruitkijken en wij moeten geworteld blijven in deze 
samenleving want het is een volkspartij en ook van de democratie. 

De eerste twee wensen daar hebben we de afgelopen jaren er alle moeite 
mee gedaan en gisteren denk ik de grondslag gelegd dat dat wel voor elkaar 
komt, wij hebben bovendien nog enige tijd voor de boeg. 

Maar dat eenduidig leiderschap, aanspreekbaar politiek leiderschap, dient 
vandaag een fundament te krijgen het is gewoon ja of nee wilt u die volkspartij 
zijn geworteld in de democratie met stemmers of kiezers die nog iets mogen 
vinden nadat de verkiezingsuitslag daar is en die hebben echt helemaal geen 
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behoefte aan Haagse spelletjes, persoonlijke animositeit of wat dan ook, u 
maakt uw belofte waar en u zet een goed team in het veld en wij willen zien 
wie daar het politieke vaandel draagt, wie het gezicht is en wie daar op 
aanspreekbaar is, wie voert de regie en kan eventueel daar rechtstreeks op 
aangesproken worden, als we dat niet beseffen zijn wij de voeling met dit land 
kwijt. 

Want nogmaals, de kiezer heeft geen behoefte aan een mooie 
vaandeldrager, een goede onderhandelaar en vervolgens moeten we maar 
afwachten wat daaruit voortvloeit. Ik als VVD lid heb daar last van en 
nogmaals of dat nou op Tweede Kamerniveau speelt of een provinciale 
staten, gemeenteraden kunnen jullie er ook alles over vertellen en zeker de 
afdeling Ede. 

Tijdens het spel verander je de spelregels niet maar je verwerkt wel je 
ervaringen in de spelregels voor de volgende ronde en daarom moeten wij op 
hetzelfde pad als we de partijvernieuwing gestalte hebben gegeven nu ook dit 
fenomeen introduceren vandaar dat de essentie van de motie niet veel meer 
is maar wel fundamenteel, leg het politieke leiderschap vast als fenomeen wat 
ook bij de VVD bestaat. 
Hoe gaat het dan verder, ik zie in verschillende amendementen al vooruit te 
denken, niks mis mee. Onze bedoeling is om diezelfde zorgvuldigheid ook de 
mogelijkheid naar de leden om daar invloed op uit te oefenen van hoe richten 
we dat dan precies in en nogmaals met respect voor de huidige fractie, de 
bewindslieden en degenen die proberen dat VVD verhaal zo goed mogelijk 
over het voetlicht te krijgen, maar kandidaten hebben net zo goed recht op 
een zorgvuldige behandeling voor welke sollicitatie dan ook en het gaat er 
hier om dat wij met z'n allen die spelregels binnenkort, maar tijdig voordat 
kandidaatstellingen een aanloop naar verkiezingen aan de orde is, vaststellen 
opdat iedereen weet voorlopig binnen de VVD waar die aan toe is en als de 
verkiezingscampagne losbarst weet de kiezer ook waar die met de VVD aan 
toe is en wie daar op aanspreekbaar is en ik doe een dringend beroep op u 
om nou niet over dat hoe en over mensen te praten wij hebben het hier over 
het fundament voor de functie moet gelegd worden en daar moeten we niet 
miezerig over doen, ik dank u. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel. 

De heer Han ter Heegde, kamercentrale Noord-Holland Noord; steun aan de 
motie van Ede alleen nog een tandje sterker in de zin van dat wij toch 
vandaag het besluit moeten nemen omdat vandaag in te laten voeren en dat 
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is wel om het volgende en dat is niet in verband met de verkiezingspeilingen 
of de toestand in de partij, je moet gewoon pragmatisch zijn en daarvan 
hebben wij gezegd van we zitten nu in het kabinet pak dan nu die kans om de 
ministers, de vice-premier de gelegenheid te krijgen geheel onbevangen nu 
reeds standpunten namens het kabinet in te nemen en daartegenover dan de 
politiek leider zijnde dan de voorzitter van de Tweede Kamerfractie de 
gelegenheid te krijgen juist dat politieke profiel van de VVD, wat nu wel zo 
hard nodig is om dat neer te zetten, om dat ook in de vrijheid te kunnen doen 
ook los van wat de ministers daarvan zeggen, puur dualisme, puur 
pragmatisch waarom dan nu niet die knoop doorhakken nu daar toch zoveel 
belangstelling voor is van alle kanten laten we dat nu gewoon doen, tot zover 
dank u wel. 

De heer Han de Regt, afdeling Rijnwoude, mede indiener van motie 27; ik 
wou beginnen te zeggen dat alles wat verder over dit onderwerp gezegd 
wordt, althans van onze kant, niet persoonlijk bedoeld is richting functioneren 
van de fractie van de Tweede Kamer op dit moment. Ik wil erop wijzen dat het 
initiatiefvoorstel Ede makkelijk zo gelezen kan worden, en de vorige spreker 
die ging daar al op in die zegt we moeten dat onmiddellijk invoeren. In het 
voorstel Ede wordt u gevraagd te bevorderen en wel zodanig dat de voorzitter 
van de VVD fractie wordt aangemerkt als de politiek leider dat zou dus als je 
dat snel bevorderd vandaag al kunnen zijn, dat is niet de bedoeling van motie 
26 en motie 27 die stellen heel uitdrukkelijk dat deze politiek leider aanwijzing, 
aanmerken als politiek leider, pas ingaat bij de volgende verkiezingen, de 
eerstvolgende verkiezingen, en vervolgens regel wordt, dat is een belangrijk 
verschil met het initiatiefvoorstel Ede. 

Dat is er een belangrijk verschil met de motie Boskoop en initiatiefvoorstel 
Ede dat de motie Rijnwoude beoogt dat de politiek leider, in elk geval in 
eerste instantie, dat dat de lijsttrekker is die is gekozen, of aangewezen dat is 
en woordenspel hij is aangewezen bij ledenraadpleging en bij de lijsttrekker 
voor Europees parlement hebben 7.500 mensen al aan zo'n raadpleging 
meegedaan, wie de fractie aanwijst dat zijn laten we hopen een behoorlijk 
aantal tientallen kamerleden die wijzen de fractievoorzitter aan dat is een 
reusachtig verschil. 

Ik kom op uw commentaar, uw eigen commentaar, op het voorstel van Ede, u 
bent eens met de strekking en motie maken maar heeft intussen twee andere 
motie gezien. U schrijft bij de eerstvolgende kamerverkiezingen zal het 
Hoofdbestuur in de lijn van de motie afspraken maken, dat stelt ons gerust, 
maar de vorige spreker zegt al dat moeten we meteen doen. Van de 
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noodzaak tot reglementaire verandering is het Hoofdbestuur niet overtuigt de 
motie Rijnwoude komt er aan tegemoet, die ziet die moeilijkheid in wat voor 
reglement zou dat moeten, en zegt alleen laat dit een richtlijn zijn een 
leefregel binnen deze vereniging VVD die kandidaten stelt en ook achter hun 
kandidaten staat zoals gisteravond wel gebleken is. 

U schrijft zelf dat de landelijke politiek leider altijd via directe raadpleging moet 
worden gekozen, ik heb daar al op gewezen daarin wordt voorzien door de 
motie Rijnwoude. U tekent enig commentaar aan bij, ik zal voorbijgaan aan de 
motie Boskoop, het spreekt u aan dat de spelregels niet tijdens het spel 
worden veranderd dat doet de motie Boskoop niet en motie Rijnwoude ook 
niet. Over de motie Rijnwoude daar leest u, als u mee wilt lezen, dat wij als 
richtlijn een politiek leider vaststellen dat tijdens en aansluitend aan de 
eerstvolgende verkiezingsperiade voor vertegenwoordigende lichamen van 
nationale, provinciale en gemeentelijk niveau dat is overgenomen van de 
motie van Boskoop, in beginsel de door ledenraadpleging aangewezen 
lijsttrekker wordt aangemerkt als de politiek leider van de VVD op het 
desbetreffende niveau en dat is in eerste instantie, dat is met dien verstande 
dat als om politiek of persoonlijk motiverende redenen die lijsttrekker na de 
verkiezingen de fractie verlaat, bijvoorbeeld door deel te nemen in het 
kabinet, dat dan automatisch het politieke leiderschap van de lijsttrekker 
overgaat op de inmiddels gekozen fractievoorzitter dus er zit een moment 
tussen dat de lijsttrekker de politiek leider is naar onze verwachting is dat ook 
de standaard regel maar daar kan vanaf geweken worden als de lijsttrekker 
besluit bijvoorbeeld als mede formateur deel uit te maken van het kabinet. 
Nu komt uw bezwaar, op lokaal niveau, zegt u, is het aan de 
afdelingsvergadering om te beslissing op welke wijze zij de lijsttrekker wenst 
aan te wijzen dat is juist, dus wij moeten in onze overweging zetten dat met 
het nieuwe artikel 11 facultatief ledenraadpleging wordt ingevoerd ten 
aanwijzing van de lijsttrekker. 
Maar aan uw bezwaar, dat is volkomen ondervangen door de tekst dat, van 
onze richtlijn, dat in beginsel de door ledenraadpleging aangewezen 
lijsttrekker politiek leider is als daar in een gemeente geen ledenraadpleging 
heeft plaatsgevonden dan is dat niet de hier bedoelde lijsttrekker, daarmee wil 
ik deze commentaren besluiten. 

De heer Wijsenbeek; de motie Ede is niet zozeer overbodig en ik steun het 
betoog van mevrouw Wolthuis van de kamercentrale Rotterdam maar ze is 
voortijdig. Er is een staatsrecht dat zegt hoe onze regels werken, dat zijn geen 
Haagse spelletjes maar het zijn vastgelegde zaken, kortom de ministers 
aangewezen als dienaren van de kroon blijven Zalm en Kamp en de 
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lijsttrekker wordt aangewezen ten laatste in 2006 door de partij en ik denk dat 
we daartoe over zullen moeten te gaan, wij hebben kennis genomen van de 
kandidatuur en zullen daar naar bevinden van zaken naar handelen. 
Uiteindelijk is het zo dat de kamerfractie, zonder last of ruggespraak, hun 
eigen voorzitter aanwijst, dank u. 

Mevrouw Elly Plooij, voormalig europarlementariër; goedemorgen, ik heb hier 
niet zoveel aan toe te voegen want er is hier al ontzettend veel gezegd door 
een heel aantal mensen wellicht is alles nog niet door iedereen gezegd. Wat 
mij van het hart moet is dat hier vooral over regels en procedures wordt 
gesproken en als ex-vertegenwoordiger van uw partij heb ik altijd gelet op wat 
kiezers nou van ons vragen en die vragen een helder standpunt van onze 
partij en dat gaat niet over regels en procedures en ik zou het heel fijn vinden 
als wij daar naar zouden luisteren en dat we daar wat aan zouden doen, dank 
u wel. 

De heer Dolf Vink, afdeling Slochteren; voorzitter, wij hebben helemaal niet 
zoveel belang bij deze motie. Wij hebben kennisgenomen van deze motie 
maar het gaat hier om, ik kan het niet zo mooi verwoorden zoals de heer 
Vonhoff aan het begin deed en dat zal ik ook niet herhalen, maar wat ik nog 
mis is dat de in dit land de mond vol hebben van dualisme ik denk dat we uit 
moeten gaan van de verschillende taken die de bewindslieden hebben en die 
de Tweede Kamer heeft laten we die taken zo goed mogelijk uitvoeren dan is 
deze motie absoluut niet nodig, dank u. 

De heer Brok, Friesland; ik ben het eens met mevrouw Plooij, daarbij wil ik 
wel de opmerking maken dat heel wat jaren geleden, dat was helaas mijn 
eerste congres en dat was een niet op te plezierig congres dat was destijds in 
de buitensociëteit in Zwolle, een aantal mensen weten zich dat helaas nog te 
herinneren, daar was een discussie tussen Voorhoeve en De Korte en toen 
hebben we min of meer materieel besloten dat de partijleiding eigenlijk 
uiteindelijk toch altijd in die Tweede Kamerfractie zou moeten zitten, daar zit 
dus en we probleem en we moeten het probleem ook niet bagatelliseren want 
het gevoelen onder de leden en ook in het land is in ieder geval dat er een 
gebrek aan regie zou zijn, daar heeft niet alleen de vice-premier een rol in, de 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer een rol in maar ook u het hoofdbestuur 
heeft daar een rol in. 

In het licht van die discussie wil ik in ieder geval een reactie vanuit het 
Hoofdbestuur in eerste termijn graag van u weten hoe u aankijkt ook tegen de 
uitlatingen van de fractievoorzitter in de Tweede Kamer ten aanzien van een 
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beetje ditzelfde punt, die heeft weliswaar niet gereageerd direct, indirect wel 
op sommige punten op de twee voorstellen van de afdeling die nu 
voorleggen, maar ik kan mij voorstellen dat u als Hoofdbestuur wilt reageren 
op de uitlatingen van de fractievoorzitter, wilt u dat zo dadelijk in uw eerste 
termijn alstublieft meenemen dan komen wij wellicht in de tweede termijn 
terug met ons definitieve standpunt, dank u wel. 

Dank u wel voorzitter, ik zal het proberen voorzitter. We zijn een partij in 
verandering, een partij in vernieuwing met onze reglementen en voor de 
eerste keer hebben wij voorafgaand aan het totaal samenstellen van de 
Tweede Kamerlijst Gerrit Zalm gekozen als onze politiek leider en 
lijstaanvoerder. Ik denk inderdaad ook een aantal opmerkingen die gemaakt 
zijn dat je tijdens de wedstrijd de spelregels niet moet veranderen dus ik denk 
dat we ook niet voortijdig nu andere spelregels moeten gaan maken. 
Het is wel goed denk ik om na te denken hoe je de volgende periode in gaat 
en ik zie de motie Ede dan ook met een verdere uitwerking van spelregels die 
we voor elkaar stellen en dat dat ook belangrijk is dat we die spelregels helder 
hebben dat we dit soort discussies die we op dit moment hier hebben gewoon 
volstrekt overbodig zijn. 

We hebben twee prima kandidaten op dit moment, althans in uitvoering, de 
heer Zalm heeft een geweldige rol in het kabinet, meneer van Aartsen zeker 
met zijn inspirerende speech van gisteravond als uitstekende fractieleider dus 
daar ligt het probleem niet, ons probleem is veel meer dat wij als VVD een 
diffuus beeld hebben. Het dualisme, en dat zie je niet in Den Haag alleen 
maar dat zie je ook in de provincie dat zie je ook bij gemeentes, is inmiddels 
doel geworden in plaats van middel voor goed politiek bedrijven. Het dualisme 
moet niet leiden van zoek de verschillen maar het dualisme moet wel werken 
naar zoek de overeenkomsten. En ik denk dat we, en ik zou ook de 
partijvoorzitter willen oproepen om initiatieven te nemen om te zorgen dat er 
een duidelijk beeld als VVD gaat ontstaan. Willen we ooit weer 2,5 miljoen 
kiezers hebben die zijn niet geïnteresseerd in individuele spelletjes op lokaal 
niveau of op landelijk niveau, het gaat niet om het stellen van de meeste 
vragen het gaat om een duidelijk VVD beleid, consistent VVD beleid, en 
natuurlijk is er verschil tussen de verantwoordelijkheid van bewindslieden en 
de verantwoordelijkheid in de controlerende taak in de Tweede Kamer die 
moet ook helder gemarkeerd worden maar het gaat om duidelijkheid voor 2,5 
miljoen kiezers en daar is een duidelijk publiciteitsoffensief voor belangrijk en 
veel belangrijker is dat dan het kiezen op dit moment tussen twee mensen die 
alle twee goed zijn. 
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De heer van den Busse, afdeling Veendam Wildervank; drie opmerkingen. 
Punt één als alles geregeld is dan staat alles ook stil, dat staat mij niet als 
liberaal voor ogen. Punt twee als je dit soort zaken echt strikt wil regelen dan 
lijkt het toch ook altijd wat op wantrouwen, dat staat mij als liberaal ook niet 
voor ogen. En dan ten derde, waar ik helemaal niets over hoor, dat is de 
gemeente hoe moet ik me dat op gemeentelijk niveau allemaal voorstellen? 
Er zijn best wel afdelingsvoorzitters die ook deze rol enigszins spelen want het 
politiek leiderschap hangt dan vaak niet af van de positie maar wel van de 
persoon en dat wou ik ook graag zo houden dus de motie van de afdeling Ede 
lijkt mij af te raden. 

De heer van Pruisen, Haarlem; ik heb hier een heleboel goede opmerkingen 
woord van mensen die voor mij gesproken hebben. Ik denk het, om de VVD 
het weer goed of nog beter te laten doen dan nu al, want ook ik voel mij niet in 
verwarring, moet er vooral een duidelijke inhoudelijke koers worden gevaren. 
Waar wij hiermee bezig zijn is een discussie over de vraag of wij iets moeten 
regelen. De VVD die wil dingen regelen wat die wil duidelijkheid, dat klopt, 
daarom hebben wij ook allemaal mooie reglementen daar hebben wij gisteren 
voor een deel nog over gepraat, maar de VVD is ook altijd een partij die 
alleen wil regelen wat geregeld moet worden en de vraag is moeten dit nu 
echt geregeld worden? Of anders, voor welk probleem zijn wij nu wat aan het 
regelen? Als ik hier een aantal afdelingen hoor zeggen wij willen iets regelen 
voor een volgende periode, weten wij wel dat er in die volgende periode een 
probleem is op dit punt als er nu al een probleem zou zijn? 
Zijn wij nu niet iets aan het vastleggen voor congressen na ons of VVD' ers na 
ons, waarom is dit nodig? Dus ik zou mijn graag aansluiten bij diegenen die 
zegge wie de politiek leider is, en ook ik heb met Vonhoff moeite met dat 
woord dat kristalliseert zich wel uit en laten wij nu niet voor diegene die vier 
jaar na ons zitten gaan proberen te regelen wie dan die onduidelijke naam 
mag gebruiken, dank u. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel. Kort en bondig, gaat de gang, we gaat 
het tempo beter opvoeren. 

De heer Derksen, afdeling Voorhout; midden jaren tachtig was er een goed 
dispuut bij de Partij van de Arbeid over het leiderschap, het was niet duidelijk 
of den Uyl of Wim Kok leider zou zijn, dat kwam ook onmiddellijk uit in de 
verkiezingen de Partij van de Arbeid verloor duidelijk, wij hebben nu na twee 
jaar gezegd dat er geen dispuut is tussen dit leiderschap echter de afgelopen 
week werd aangegeven dat er wel degelijk behoefte bestaat door de 
gemeenschappelijke leiders momenteel van de VVD dat er wel degelijk 
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behoefte bestaat aan een eenduidig leiderschap. In feite kunnen we er niet 
meer onderuit dat we vandaag de keuze kunnen gaan maken bij wil men een 
eenduidige leiderschap en dan niet vanaf de verkiezingen van over twee jaar 
maar laten we niet in de tussentijd dus blijven hangen aan twee personen 
maar gewoon één persoon die de VVD vertegenwoordigt en daar ook op zal 
worden afgerekend, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; gaat uw gang. 

De heer Vrijland; voorzitter, waarom zijn wij hierbij elkaar, waarom bespreken 
we dit hier, net als mevrouw Plooij zei, omdat er problemen zijn en wat zijn die 
problemen? Meneer Wilders heeft de partij verlaten, meneer Wilders zegt dat 
hij rechts is ik vind het ook, ik ben lid geworden van deze partij ten tijde van 
de beste VVD' er die ik ooit gekend heb, dat was meester Harm van Riel 
misschien kent u hem ook nog wel, nou dat is intussen wat minder geworden, 
dat was een man die je aan het woord liet waar je mee kon discussiëren en 
dat is nu niet het geval meer. Nu is het zo dat je één keer in de vier jaar mag 
je kiezen door op iemand die ergens in Den Haag naar voren is geschoven 
met een hoop propaganda en de achterban ook hier in Hilversum die heeft 
daar eigenlijk praktisch niks over zeggen. Dus ik zou zeggen die motie van 
Ede die moet niet doorgaan, er moeten twee leiders zijn waarom, om die zaak 
een beetje in evenwicht houden van tussen links en rechts en dat meneer van 
Aartsen links is dat weten we ook, mij luister eens even want hij heeft een 
paar maanden geleden heeft hij gezegd dat hij wil fuseren met D66, kan het 
nog linkser nee, het kan niet linkser. 

De heer Jan van Zanen; dat was het, afronden meneer Vrijland, want er zijn 
nog een heleboel belangstellenden. 

De heer Vrijland; nee, ik dacht dat ik wat belangrijks te vertonen heb en 
daarom ben ik hier ook gekomen. Meneer Zalm, eigenlijk geldt hetzelfde, die 
is ook behoorlijk wat links, wat heeft hij gedaan hij heeft de ministers 
uitgezocht en als je die bekijkt zoals meneer Remkes enz. dat is gewoon een 
linkse man die wil paars. ik heb al een antwoord gegeven op meneer Vonhoff, 
die heeft een hele reeks voortreffelijke mensen genoemd maar ik heb er nog 
eentje bij genoemd dat is meneer Harm van Riel die moet in het vaandel 
staan en dus niet Ede laten doorgaan. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel. 
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De heer Prins, afdeling Schouwen-Duivenland; uw versnelling heeft er in ieder 
geval toe geleidt dat we de microfoon wat naar voren hebben gehaald want 
dan vallen we wat meer op waarschijnlijk. Voorzitter, ik zal proberen kort te 
zijn. Ik ondersteun het betoog van de voorzitter van de kamercentrale 
Rotterdam, ik vind het namelijk dat het initiatiefvoorstel van Ede overbodig is, 
het is niet zoals de kamercentralevoorzitter van Den Haag zegt voortijdig hij is 
gewoon overbodig wat doen wij namelijk? We hebben met z'n allen het 
dualisme omarmt, in het kader van het dualisme wordt de politieke koers 
bepaalt in de fractie en door de fractie en dat daarvan de fractieleider de 
vertaler is dat is natuurlijk volstrekt helder, dat geldt ook voor gedeputeerde 
staten en provinciale staten, dat geldt ook voor wethouders en 
gemeenteraden. Voorzitter, het kan niet zo zijn dat in het kader van het 
dualisme iemand die geen deel uitmaakt van het vertegenwoordigend lichaam 
maar het om gaat, die geen lid is van de fractie waar het om gaat, dat die de 
politieke koers zou bepalen waaraan die fractie zou moeten voldoen. Ik denk 
dat dat dus de basis is voor de duidelijkheid die er is in ons land en nu al de 
duidelijkheid die er is wie het leiderschap vervult en hebben we dus geen 
behoefte aan dat initiatiefvoorstel. 

De heer Ton van Voskuilen, kamercentrale Den Helder; ik wilde mij aansluiten 
bij Elly Plooij. In de praktijk is als een lijsttrekker minister wordt dan stopt die 
zijn voeten eigenlijk in een soort handboeien dan stopt hij zijn handen er in en 
dan is hij gebonden aan het regeerakkoord. Als ik dat nu zie hij wat onze 
goede Vonhoff zegt partij standpunten uiterst scherp verwoorden dat moet 
gebeuren in de Tweede Kamer precies en dat betekent dat in onze optiek de 
partijleider die het politieke spel voor de toekomst gaat regelen in de Tweede 
Kamer zit en niet gebonden is aan het oude regeerakkoord. 

Dat is een hele oude discussie, voorzitter, ik herinner me nog en sommigen 
hebben dat misschien nog wel het boekje, vrij opwindend en daar staat een 
hele bekende zin in en die wil ik u citeren: ' het is natuurlijk gewoon oliedom 
om niet één persoon als politieke leider aan te wijzen', dat boekje is 
geschreven in 1987 dat is een waarheid die er in staat, toen al, toen was de 
discussie al zo, de schrijvers Maaten en Van Zanen. 

De heer Jan van Zanen; en nog steeds mee eens, maar dat terzijde, meneer 
de Grave. 

De heer de Grave; voorzitter, dank u wel goedemorgen. Een interessant 
debat, veel gezegd maar kunnen we misschien ook een klein beetje praktisch 
zijn. Want er zitten natuurlijk ook heel veel mensen hier naar te luisteren en er 
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zijn ook al heel veel dames en heren van de pers die dat zo meteen gaan 
opschrijven en wat wil nou onze kiezer, onze achterban, horen? Die willen 
een uitspraak horen over de vraag van Jozias van Aartsen kan ik de komende 
twee jaar meer ruimte krijgen om richting te geven aan de koers van de VVD, 
daar is heel positief op gereageerd dat lijkt mij een hele goede vraag van van 
Aartsen en die vraag moeten beantwoorden en ik stel voor dat we die vraag 
met ja beantwoorden, misschien kunt u dat zo meteen ook doen dan hebben 
we daar in ieder geval een heldere boodschap over. 

Dan kunnen we ook in alle rust verder praten over moet het nou wel of niet in 
de reglementen, hoe precies voor het land en alle aspecten die daarj een rol 
bij spelen van laten we het wel doen op het moment dat daarvoor is 
aangewezen dat is wanneer wij waarschijnlijk over twee jaar een nieuwe 
lijsttrekker kiezen met elkaar als leden. Dan zijn er twee mogelijkheden de 
lijsttrekker zegt ik blijf ook gewoon in de Kamer zitten, de Bolkestein doctrine, 
of hij zegt wat anders dan kunnen we dat op dat moment als leden 
beoordelen wat we daar met z'n allen van vinden. 
Ik stel dus voor voorzitter nu als congres duidelijk te maken dat we ja zeggen 
tegen de opgeworpen vraag door Jozias van Aartsen dat antwoord moet 
worden gegeven en ik stel overigens voor het daarheen te geleiden dat we 
reglementen de discussie doen op een later moment, dank u wel. 

De heer Henk Borger, afdeling Hof van Twente; wij kunnen ons helemaal 
vinden in het voorstel van Ede echter we zouden wel graag dat direct laten 
ingaan dan kunnen wij de functionaris nog twee jaar beoordelen en eventueel 
een andere kiezen, dat is democratie. 

De heer Kuijper, afdeling Elburg; ik heb gehuiverd bij een uitspraak van de 
voorzitter van Ede die zijn voorstel verdedigde met de opmerking dat als we 
een partijleider hebben dan kunnen de kiezers rechtstreeks hem aanspreken, 
nou ik ben juist bang dat als je heel veel macht bij één persoon gaat leggen 
dat het aanspreken niet meer gaat lukken. En op dit moment kun je al elk lid 
van de fractie direct aanspreken, dankzij e-mail en Internet, en dat hebben we 
ook een aantal keren gedaan de afgelopen tijd en dan krijg je een antwoord, 
of je tevreden bent met het antwoord is een tweede punt, maar je kunt ze 
direct aanspreken en dat moet ook zo blijven ik blijf er wel bij dat de 
fractievoorzitter centraal is in het uitdragen van de partijpolitiek en de leden 
die in het kabinet zitten moeten zich toch meer richten naar een kabinet en 
zijn daardoor beperkt. 
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De heer Talen, regio IJsselvecht vanaf morgen waarschijnlijk liberale kring 
regio IJsselvecht; meneer de voorzitter, de intenties van de moties van Ede 
zijn denk ik duidelijk wat wij moeten bereiken in de toekomst is denk ik ook 
duidelijk alleen twee facetten die daarin een rol spelen. We hebben nu een 
heel mooi systeem om een lijsttrekker te verkiezen en politiek leiderschap valt 
of staat met gezag, ik denk dan ook even aan mijn militaire achtergrond, wil je 
daar gezag uitoefenen dan word je automatisch leider. We moeten geen 
leiders benoemen, en vooral denkende aan een duaal systeem dat is het 
volgens mij überhaupt niet in het kader van het dualisme. Maar dan denk ik 
ook even aan wat de afgevaardigde uit Groningen zo straks zei hoe, als we 
de motie van Ede zouden aannemen, hoe gaan we dan om met de lokale 
politiek, daar hebben we een hele discussie te gaan over gekozen 
burgemeesters, over de wethouders, over fractievoorzitters, wie is daar straks 
het politieke boegbeeld? Laten we in ieder geval dan, als we die intentie 
uitspreken, en ik zou de vergadering willen oproepen, om dan de motie van 
Rijnwoude te nemen en niet de motie van Ede, dank u wel. 

De heer Floor Vermeulen, afdeling Boskoop; dank u wel voorzitter. Ik heb 
twee punten, allereerst het punt dat recent onderzoek van het tv programma 
Netwerk heeft uitgewezen dat 84% van onze kiezers, en dan heb ik het niet 
over de leden, graag ziet dat de leiderschapskwestie wordt opgelost dus dat 
betekend dat wij vandaag hier een test hebben of wij naar onze kiezers 
luisteren ja of te nee. Ten tweede het punt dat meneer Vonhoff heeft 
aangehaald dat het ook wel een zo is dat iemand anders dan de 
fractievoorzitter van de VVD de leider is van de VVD dat is bij uitzondering 
maar de traditie is toch dat de fractievoorzitter de leider is. Wat wij dus hier 
vandaag doen als wij het voorstel van de afdeling Ede steunen dat is dat wij 
die traditie vastleggen, niet meer en niet minder, en ik denk dat wij dat 
vandaag ook moeten doen, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; we zijn bijna aan het eind, meneer Ten Haaf. 

De heer Ten Haaf; voorzitter, de afdeling Utrecht steunt de motie Ede niet in 
die zin we al een gekozen lijsttrekker hebben en weinig aanvullende waarde 
zien in ook nog een gekozen politiek aanvoerder, ik wil u wel vragen om uw 
standpunt namelijk dat u het eens bent met de strekking van de motie en dat 
te verwoorden in een uitgangspunt dat u aan deze vergadering voorlegt. 

Mevrouw Molenbel; meneer de voorzitter, ja, ik sluit me volledig aan bij de 
voorgaande spreker, niet de laatste maar die daarvoor, daar proef ik iets van 
een jonge generatie die heel goed weet waar het om gaat. Het probleem dat 
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wij nog steeds een vergadering van afgevaardigden hebben is een soort 
verkokering naar binnen waardoor je niet naar buiten kijkt en ik denk dat het 
heel juist is dat het gaat om de kiezer en dat het gaat om de toekomst en dat 
wat je nu beslist ontzettend belangrijk is voor de toekomst en als je dan zegt 
ik kies in de toekomst een leider en nu laten we die leider ietwat profileren, 
nou ja dan kan hij heel makkelijk afgaan want dat is de kwestie van profileren, 
maar dan zou ik toch iedereen met klem willen toeroepen blijf niet verkokerd 
denken, blijf niet in die partij binnenin zitten maar ga eens naar buiten en 
denk inderdaad aan het verlies wat we op dit moment lijden en probeer om 
toch naar buiten uit te denken, dank u. 

De heer Rene Marjeu, afdeling Leidschendam-Voorburg; voorzitter bedankt, 
de woorden die daarnet Frank de Grave heeft uitgesproken die zou ik willen 
ondersteunen, ik denk dat we op dit moment het voorstel van Ede niet 
moeten volgen en ons moeten uitspreken. Uiteindelijk heeft onze 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer heeft de ruimte die hij heeft en laten we 
dat als vergadering nog eens een keer ondersteunen door hem met zoveel 
woorden ook die ruimte te geven dat hoef je verder op dit punt niks te regelen 
en kun je overgaan tot de orde van de dag en in de komende tijd kijken of je 
reglementair nog iets moet doen. 

De heer Jan van Zanen; je was al geweest in eerste termijn meneer Stolk 
toch? 

De heer Stolk; een nabrander als het mag meneer de voorzitter, ik zou de 
wijze woorden van de heer de Grave willen ondersteunen hij lost namelijk mijn 
verwarring op, en dat is sowieso erg prettig, en in de tweede plaats haalt hij 
de angel uit de discussie en biedt hij ruimte om dit probleem werkende weg 
op te lossen en het allerbelangrijkste wat uit de woorden van de heer de 
Grave volgt is dat naar buiten toe duidelijk wordt wie er meer ruimte krijgt en 
daar ben ik er blij mee. 

De heer Jan van Zanen; de heer Korthals Altes en overigens welkom. 

De heer Korthals Altes; voorzitter, excuses dat ik zo laat was maar ik ben toch 
nog blij dat ik toch nog welkom ben. De voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie is bij uitstek degene die naar buiten toe het onversneden liberale 
standpunten naar voren brengt. De liberalen die in het kabinet zitten zijn 
inderdaad gebonden aan het regeerakkoord maar dat is nog geen reden om 
nou een formeel etiket te gaan opplakken op de voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie want de Tweede Kamerfractie moet ook vrij zijn om haar eigen 
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voorzitter te kiezen en ik wijs erop dat wij ook eens een keer verkiezingen 
hebben gehad waarbij een lijstaanvoerder is aangewezen door de partij en 
toch na verloop van tijd de fractie heeft besloten, toen die fractievoorzitter 
aftrad, om een nieuwe te kiezen en dat werd Bolkestein, ik ga dus niet al te 
ver terug, dat werd Bolkestein van wie na verloop van tijd onomstotelijke bleek 
dat wanneer je iemand het etiket zou willen opplakken hij is de politieke 
voorman, hij is degene die het gezicht van de VVD bepaalt, dan was hij dat 
wel. 

Wanneer we die zaken in reglementen gaan vastleggen en wij hadden 
gezegd nee, de politiek leider is degene die is aangewezen bij de 
verkiezingen bij de kandidaatstelling dan zet je de zaak muurvast, het is 
volstrekt duidelijk dat als de vraag hier zou bestaan heeft Jozias van Aartsen 
als fractievoorzitter voldoende ruimte dat we die vraag met ja moeten 
beantwoorden wat ik heb de indruk dat hij die ruimte in alle opzichten heeft 
genomen en heeft getoond dat hij een waardig fractievoorzitter en als zodanig 
heeft hij zijn plaats bij het Hoofdbestuur heeft hij zijn plaats in de partij daar 
moeten we het bij laten, wij zouden het onszelf nodeloos ingewikkeld maken 
wanneer je die zaken reglementair gaat vastleggen dus we moeten niet 
ingaan op de voorstellen van Ede maar wij moeten wel duidelijk maken dat de 
voorzitter van de Tweede Kamerfractie bij uitstek degene is die het gezicht 
van de partij bepaalt met alle respect voor de wijze waarop onze ministers in 
het kabinet ervoor zorgen dat de partij ook invloed heeft op het 
regeringsbeleid en dat is minstens even belangrijk die mensen moet je dus 
ook absoluut niet voor de voeten lopen behalve dat de Tweede Kamer ervoor 
moet zorgen dat ze goed worden gecontroleerd. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel. U bent de laatste? Nee, er zijn er nog 
twee. 

De heer Laurens Bijl, afdeling Lisse; ik ben het geheel met de vorige sprekers 
eens die al onderstreept hebben dat een leiderschap ontstaat het is iets wat 
iemand opbouwt door het werk wat hij doet en een leider kan je dus niet 
aanwijzen. Een ander punt wat ik wil maken is wij zijn een partij die tegen het 
vangen van allerlei zaken in allerlei regeltjes is en dat moeten we ook op 
onszelf van toepassing verklaren, het leiderschap moeten we niet in regeltjes 
vangen dat zal later strijdig blijken te zijn door allerlei andere regels die we 
hebben dus dat moeten we gewoon niet in denk ik. 

Ik denk dat het probleem waar we mee geworsteld hebben, en wat de media 
voor ons uitvergroot hebben, dat is dat we een soort titanenstrijd gehad 
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hebben tussen twee sterke mannen, twee leiders, en als ik de pers recent 
gevolgd hebben dan is de neiging om die strijd om beslecht te beschouwen 
als de heer Zalm een stapje achteruit doet en de heer van Aartsen een stapje 
vooruit doet dan is de strijd daarmee beslecht en dan hebben we het 
probleem opgelost als wij het daarmee eens zijn en dan hoeven we niks in 
regeltjes te vangen. 

De heer Jan van Zanen; de laatste spreker in eerste termijn. 

De heer de Lijster; dank u wel voorzitter. Ik vond de woorden van de heer 
Korthals Altes waren mij uit het hart gegrepen. Ik kan niets anders zeggen dat 
daar eigenlijk de richting van de oplossing voor een kennelijk probleem zijn en 
ik zou willen voorstellen, meneer de voorzitter, dat deze woorden in een motie 
vervat worden die wij als vergadering kunnen aannemen, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; ja jij bent ook al geweest in eerste termijn! 

De heer .. ; een hele korte opmerking graag voorzitter. Van harte de 
ondersteuning aan de suggestie die Frank de Grave doet voor deze 
vergadering, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; dames en heren, nu ga ik reageren, ik snap het. Ik 
zal dat zo kort mogelijk doen en een paar essentiële punten er proberen 
uithalen want in zijn simpelheid kan het toch ingewikkeld zijn, dat hebben we 
ook gemerkt, en niet alleen vandaag. Mag ik nog even teruggaan wat ik u 
vertelt het en wat ik u aangegeven heb namens het Hoofdbestuur op de 
partijraad vlak voor de zomer. Toen heb ik gezegd ik mag als uw eerste 
vrijwilliger met die twee kerels werken, met Zalm en van Aartsen, die twee 
kerels zijn aan elkaar gewaagd maar ze doen het samen en voor ons 
uitstekend. Ik vind dat ook prima dat er een spanning zit, een natuurlijke 
spanning, en hoe kan het ook anders of je nu kijkt naar een college of een 
raad of een kabinet en een Tweede Kamer, het kan niet anders dat daar 
functioneel een spanning ontstaat dat is ook helemaal niet erg en wij hebben 
de luxe dat daar twee kerels zitten die echt onze steun en ons vertrouwen 
waard zijn en ik heb ook inmiddels, en dat geldt tot op vandaag, gemerkt dat 
ook in moeilijke situaties waar afwegingen nodig zijn tussen kabinet en 
kamerfractie dat die kerels het goed rooien en vind het helemaal niet erg dat 
ze elkaar voor onze club en onze idealen scherp houden, dat heb ik gezegd in 
juni en eigenlijk geldt dat nog steeds maar, en dat is gebleken, dat geldt niet 
alleen de sprekers die daarop hebben gewezen voor buitenkiezers, pers, 
maar ook in eigen kring, ik kom bij u allemaal langs, is steeds opnieuw de 
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vraag gesteld van dat snappen wij Jan, dat verhaal klopt ook alleen de 
buitenwacht zegt van hebben we nou wel of geen probleem. 

Ik zou het tot de essentie, ik vond het inderdaad heel interessant wat Frank 
de Grave voorstelde, ik zou het tot de essentie willen terugbrengen. Als ik de 
motie van Ede lees dan kun je hem op meerdere manieren lezen, wat is de 
essentie van de motie Ede als ik het nou goed hoor van de vertegenwoordiger 
van Ede luister naar de kiezerswens, en gisterenavond hebben we een goede 
grondslag gelegd, wees duidelijk, geen Haagse spelletjes. Maar als je dan iets 
verdergaat als je dat nou zegt dan zeg ik van nou eigenlijk helemaal geen 
probleem want de essentie zou moeten zijn wie is nu het partijpolitieke gezicht 
van de VVD in het land, dat kan alleen maar de fractievoorzitter van de VVD 
zijn, daar kan toch geen misverstand over bestaan, waar hebben we het over, 
dat wil niet zeggen dat al die ministers en die Eerste Kamerfractie ook niet 
wat te vertellen heeft sterker nog dat u ook niet wat te vertellen heeft, maar 
het basisuitgangspunt moet zijn de fractievoorzitter in de Tweede Kamer heeft 
de ruimte en moeten we vandaag misschien, en dat vind ik een goed voorstel 
van Frank de Grave, nog eens extra die ruimte krijgen en hij moet hem ook 
nemen en dat is heel verstandig. 
Wat niet kan wat onwenselijk is, en dat raad ik u echt af dat heeft u ook 
gezien in onze reactie op de motie Ede, om dat vast te leggen in reglementen 
daar geloof ik niet in en ik vind het ook heel onverstandig je kunt het 
opschrijven dat is geen probleem dat kunnen we tussen nu en mei bij wijze 
van spreken doen maar ik vind dat heel onverstandig want we moeten onze 
handen vrij houden. 

Interessant was daarom de richtlijn, ik vond dat een hele aardige vondst, van 
laten we nou met elkaar afspreken dat in beginsel gewoon het 
aanvoerderschap, het zijn partijpolitieke aanvoerderschap, ligt in de Raden, in 
de Staten en in de Kamer en laten we dat gewoon als richtlijn gebruiken maar 
laten we ons niet in de voet schieten door vandaag tot soort dingen voor 
eeuwig vast te leggen. U heeft de voorbeelden uit de geschiedenis, zelfs uit 
recente geschiedenis, gehoord. 

Dan een tweede element, en dat vond ik ook heel sympathiek van één van de 
andere twee moties die aangaven in de toelichting, wij moeten het voor de 
toekomst, want je moet het ook niet bagatelliseren, je moet het voor de 
toekomst niet vastleggen maar met elkaar afspreken, daarom hebben we dat 
ook zo gezegd, afspreken en naar handelen. 
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Wat ik sympathiek vond is je moet ook, en dat geldt niet alleen op landelijk 
niveau maar ook plaatselijk, je moet ook tijdens de wedstrijd de spelregels 
niet veranderen en ik vond dat een hele goede gedachte. En waar ik het 
allergrootste bezwaar tegen zou hebben, maar ik heb dat niet gelezen maar 
wel van sprekers gehoord, is dat wij, want ik geloof daar helemaal niet in, dat 
wij vandaag in staat zouden zijn om het niet bestaande begrip van een politiek 
leider aan te wijzen want als u dat zou willen dan moeten we daar een 
ledenraadpleging over houden, zo simpel as that, dat hebben we met elkaar 
afgesproken dat is geen nieuws maar ik vind dat onverstandig want wij 
hebben straks richting 2007 alle kans, en dat zeg ik dan aan de heer Brok, ik 
vond het prachtig dat onze fractievoorzitter zei, en dat heeft hij ook gisteren 
nog eens luidt en duidelijk gezegd van het katheder hier, te zijner tijd meld ik 
mij daar graag voor aan, nou dan denk ik dan hebben we goud in onze 
handen dat vind ik prachtig en dat getuigt ook van lef, dat willen we toch dat 
mensen bekend maken en op tijd als ze ergens ambitie voor hadden ik vind 
dat goed. 

Maar wat niet kan is dat wij zeggen vandaag wij wijzen nu nog niet de 
lijsttrekker aan dat zou ik ook heel onverstandig vinden, ik vind het ook 
gedeeltelijk om primaries te hebben, dat lijkt me echt genieten, dat is 
onverstandig, de kern zou moeten zijn mensen geef de fractievoorzitter de 
ruimte, onze boodschap aan de fractievoorzitter neem die ruimte, Gerrit blijf 
aan het werk, partij blijft aan het werk en laten we alstublieft vandaag niet 
doen alsof wij hier iets kunnen doen wat voor de buitenwereld meteen naar 
alle tevredenheid is opgelost. 

Laten we in de essentie het voorstel, wat mij betreft kan dat maar alleen 
zonder die reglementen, laten wij het voorstel van Ede met de elementen die 
ik u heb genoemd niet tijdens de wedstrijd de spelregels wijzigen hou het op 
een richtlijn, laten we dat nou uitspreken als u die uitspraak wilt want ik ben 
niet van plan om de uitleg zoals die wordt gegeven hier her en der van de 
motie om die over te nemen daar voel ik niks voor het enige wat ik wil hier 
vandaag is uit te spreken dat onze aanvoerder, onze partijpolitieke man, die 
zit in het Tweede Kamerfractie en die moet die ruimte nemen. Ik hoop dat ik 
in deze algemene zin u heb kunnen beantwoorden en dan moet u maar in 
tweede termijn aangeven hoe we daar over gaan besluiten. 

De heer Brok; kamercentrale Friesland is overtuigd geraakt door uw betoog 
hebben en we zijn het van harte met u eens. 
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De heer Rudolf de Korte; meneer de voorzitter, ik heb in zeven fracties 
gezeten, ik heb vijf fractievoorzitter meegemaakt en vier vice-premiers 
waarvan er zelfs één was, ik heb enige ervaring met hoe de buitenwereld 
aankijkt tegen iets wat ons eigenlijk allemaal in het hart geschreven is, lees of 
luister naar Henk Vonhoff, luister naar Frits Korthals-Aites, wij zijn dualisten 
en wij zijn geen duolisten dat was een probleem in de BOer jaren waarin ik 
functioneerde en ik heb op een gegeven moment tegen Joris gezegd dat is 
dus gewoon geen goede zaak want daar wordt misbruik, binnen en buiten het 
kabinet, en ik heb mijnerzijds gezegd einde oefening, dualisme wij hebben 
dualisme, Joris jij bent de politieke aanvoerder, niet leider want die kaplaarzen 
van Henk die zitten ons allemaal dwars, jij bent de aanvoerder en dat is het 
en toen was het over en ik denk dus dat dit punt eigenlijk toch nog eens goed 
moeten worden doorgedacht door zowel Jozias als door Gerrit want wat we 
natuurlijk willen dat is dat jullie beiden een groot succes maken van de 
operatie waar jullie beiden tot 2007 mee bezig zijn en dat kan aldus. 

De heer Vermeulen; dank u wel voorzitter, ik wil mij van harte aansluiten bij 
uw voorstel en ik hoop ook dat u dat voorstel straks even nog kort wil 
samenvatten en dat wij daar over stemmen en niet over dat wij de moties 
verdere laten voor wat het is en dat wij over uw voorstel stemmen dus als u 
dat even op papier wilt zetten dan graag en dat zal ik van harte steunen. 

De heer Frank de Grave; ja voorzitter, ik ben zeer onder de indruk over de 
bekwame wijzen waarop u het gevoelen van de zaal heeft verwoord en de bal 
in het doel hebt gekopt het lijkt mij dat we het daar eigenlijk met elkaar wel 
over eens zijn als u dat op de één of andere wijze kunt formuleren dan 
kunnen wij dat als congres aannemen en dan kunnen we gewoon weer goed 
met elkaar aan het werk, dank u wel voor uw voorstel. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, gaat uw gang meneer Stolk. 

De heer Stolk; voorzitter, ik maak u graag een compliment voor de 
voortreffelijke wijze waar u samenbindend bent opgetreden alle hulde en ik 
denk dat we uit de problemen zijn. 

Mevrouw Wolthuis; dat geldt ook voor de kamercentrale Rotterdam voorzitter. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, maar de tekst moet u nog zien, maar 
goed dat doe ik tijdens de pauze, gaat uw gang. 
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Dan wacht ik eerst op uw tekst maar van harte ondersteuning aan de wijze 
waarop u dit oplost voorzitter, dank u wel . 

De heer van den Hazel; voorzitter, ik begrijp iets niet. U zegt duidelijkheid te 
creëren voor een functie die in de partij dus eigenlijk niet mag bestaan. 
We regelen het voor de komende periode, of liever gezegd de lopende 
periode, omdat wij de mensen kennen daar een opvatting en een verwachting 
over hebben, en wat daar in het land van gevonden wordt daar wordt wat 
smalend over gedaan, op zijn minst verkeerd getaxeerd want de VVD is ook 
een marketing concept net zo goed als iedere andere partij. En het verbaast 
mij dan dat we juist over personen continu problemen maken of proberen 
daar een status aan te hangen terwijl de motie uitsluitend vraagt creëer 
binnen de VVD de functie van een politiek leider en hoe dat precies moet 
daar moeten we inderdaad nog eens goed over nadenken omdat we sinds 
gisteren al een vrij compleet partijreglement hebben. We laten dus de ruimte 
aan de fractie en de fractievoorzitters om straks, nieuwe periode, weer 
hetzelfde spel te spelen, en nou gebruik ik dat ook maar even heel huiselijk, 
en we zien wel wat de uitkomst is. 

Wat ik niet begrijp in deze discussie, en met alle respect nogmaals voor de 
historie, maar vele kiezers en zelfs leden die hebben genoeg van 
onduidelijkheid en af en toe moet je een afspraak gewoon vastleggen en daar 
de consequenties van durven nemen dat laat alle vrijheid om zowel naar 
kandidaten toe als naar toekomstige functionarissen en de kiezer helder te 
maken waarom je onder deze omstandigheden voor persoon A of persoon B 
kiest want die past op dat moment het best bij het VVD profiel, zie 
verkiezingsprogramma en het marketingconcept, wat wij voor de toekomst, en 
dan heb ik het expliciet over de verantwoordelijkheid die daarbij hoort en niet 
de letters in een verkiezingsprogram want we weten ook hoe daar vaak mee 
omgegaan wordt, maar ook de verantwoordelijkheid hoe wij die gestalte willen 
geven en controleerbaar willen houden. 

En dan moet men de motie Ede niet verkrachten door er allerlei waarde in te 
leggen die er helemaal niet in bedoelt zijn, wij proberen te luisteren naar onze 
eigen achterban en dat te vertalen, mag die duidelijkheid in de VVD ook 
bestaan? 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, wie nog meer in tweede termijn? Meneer 
Vonhoff, ook jij kort graag Henk. 
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De heer Henk Vonhoff; meneer de voorzitter ik zou geen behoefte gehad 
hebben om in tweede instantie te spreken maar teneinde naar de voorgaande 
spreker alle misverstanden weg te nemen wil ik hernemen en zeggen dat de 
samenvatting zoals u die gaf principieel heel erg juist was en tot de vriend in 
Ede zou ik troostend willen zeggen dat hij mij deed denken aan een Duitse 
predikant die ooit in de marge van zijn preek schreef 'Beweisführung schwach 
la ut aussprechen'. 

De heer Jan van Zanen; dames en heren, ik reageer nog even op de indiener 
van de motie Ede, ik zeg daar drie dingen op want ik meen dat heel serieus 
en ik wil ook echt de handreiking. Want de motivatie die vanuit Ede wordt 
gegeven kunnen wij allemaal volgen. Onduidelijkheid zegt ook iets over 
inhoud, liberaal manifest, waar het nu vandaag de vraag is toekomst 
reglementair niet helemaal vastnagelen, dat staat echt in uw voorstel, en de 
spelregels niet tijdens het spelen van de wedstrijd wegnemen, maar er is 
geen sprake van, dames en heren en dat zeg ik met name aan u ik ben heel 
vaak in uw gemeente in Otterloo met mijn gezin had ik dat geweten dan zou 
iemand kunnen zeggen heb je het zelf verzonnen, maar wat ik u nadrukkelijk 
zeg, en dat geldt voor de heren, dat geldt voor de kamerleden, dat geldt voor 
onze vertegenwoordigers overal, hier wordt niet smalend over gedaan maar ik 
stel u toch voor ik kom met een voorstel straks om die drie moties om die 
uitspraak te doen, u gaat over de vraag of u hem intrekt of niet maar 
inmiddels ben ik zover dat ik zeg dat ik alle drie de moties afwijs en dat ik zelf 
met een uitspraak zal komen maar dat neemt niet weg dat u hem natuurlijk 
gewoon in stemming kunt brengen, dat is nu nog even aan de orde. 
Er zijn drie moties ingediend, mag ik aan de indieners vragen of die ter 
stemming komen en dan doen we het straks natuurlijk bij het stemrondje even 
kort daarop ingaan of gelukt is wat mijn werk is. Ik kijk even naar de indieners. 

De heer van den Hazel; als u met een voorstel komt wil ik graag zien of dat 
aanleiding genoeg kan zijn om de motie Ede in te trekken maar niet op 
voorhand. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, dat snap ik ook heel goed vind ik 
eigenlijk heel fair, Rijnwoude Boskoop? 

De heer Han de Regt; namens de afdeling Boskoop kan ik zeggen dat zodra 
de afdeling Ede de motie intrekt wij onze motie ook zullen intrekken 
aangezien in onze motie is geregeld dat we de spelregels niet tijdens het spel 
gaan veranderen en mocht de motie Ede worden aangenomen moeten we 
dat wel op die manier garanderen. 
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De heer Jan van Zanen; dames en heren, prima. 

De heer Ketel; datzelfde geldt voor de motie Rijnwoude. 

De heer Jan van Zanen; dank je wel. Dames en heren dan gaan wij gauw 
over tot de orde van de dag, ik maak dus een tekst we krijgen straks gewoon 
bij het stemvenster, en dat is overigens voor de afgevaardigden vergadering 
en ondertussen wordt daaraan gewerkt mag ik hopen, wie inspiratie heeft 
meldde zich maar ik ben hier ondertussen nog wel aan het werk. 

Dames en heren wij gaan over naar agendapunt 8 en agendapunt 8 luidt als 
volgt, even kijken hoor oh ja natuurlijk, we gaan, dames en heren, een nieuwe 
collega benoemen en we gaan bovendien afscheid nemen van een collega. 
Mag ik u vragen of u over het feit van de benoeming het woord wenst te 
voeren? Mevrouw Vorenkamp. 

Mevrouw Vorenkamp; dank u wel voorzitter. Reglementair is het zo dat uw 
Hoofdbestuur overlegvoerdover belangrijke vacatures met de voorzitters van 
de kamercentrales, gedeeltelijk in deze procedure ia dat aan de orde geweest 
mijn verzoek is, en dat verzoek wordt gedeeld door een aantal collega's, om 
in het vervolg dit soort procedures tot en met het eind van de procedure te 
overleggen met de Hoofdbestuur en kamercentralevoorzitters. 
De heer Jan van Zanen; punt helder. Ik stel voor dat te doen we hebben in dit 
geval, we hebben dit wel met elkaar gesproken, een bepaald profiel 
afgesproken volgens mij was daar ook geen enkel verschil van mening over, 
maar een erken dat dit soort procedures ook een beetje tijdig gevoerd moeten 
worden maar we hebben wel een uitstekende kandidaat en ik hoop dat hij het 
woord, sterker nog hij wordt het, maar ik zeg u toe dat wij op dat punt eis en 
weder dienende ons leven nog verder zullen beteren, is dat voldoende? 

Mevrouw Vorenkamp; jaar voorzitter, ik vind het heel charmant zoals als u dat 
brengt maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om als partij inderdaad 
gezamenlijk echt die verantwoordelijkheid te delen in dit proces en ik denk dat 
naar de toekomst toe wij u graag voluit kunnen steunen met het doen van 
voordrachten en die kans hebben wij gemist tot nu toe, dank u wel. 

De heer Jan van lanen; helder. Ik stel voor, mevrouw ga uw gang. 

Mevrouw, kamercentrale Zeeland; even naar aanleiding van een algemene 
opmerking naar aanleiding van deze bestuurdersvacature. Kunt u in het 
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vervolg het volledige formulier invullen en ook de laatste paar onderdelen 
invullen en dat zijn de zaken die de desbetreffende kandidaat binnen de partij 
heeft vervuld. 

De heer Jan van lanen; dank u wel, dat zullen wij ook doen. Ik stel voor met 
een groot applaus tot nieuwe penningmeester van de VVD te benoemen 
niemand minder dan, kan het ligt er even op, Jan Dirk Smit. 

Dames en heren, dan is het nu mij een gemeend genoegen, met gemengde 
gevoelens maar aan de andere kant wel een genoegen, om Mark Kuperus 
onze voormalige penningmeester sinds enkele minuten, uit te luiden. Mark 
Kuperus, u heeft hem ook vanochtend weer gezien, heeft werkelijk vijf jaar 
lang de financiën van de VVD beheert en dat heeft hij uitstekend gedaan. 
En als ik goed bent geïnformeerd, dat ben ik meestal, is in die tijd het eigen 
vermogen, en alles verbetert Mark mij ongetwijfeld dat doet hij namelijk vaak, 
is het eigen vermogen van de VVD vergroot van € 200.000 naar maar liefst 
€ 1,2 miljoen, dat is natuurlijk veel te weinig, maar het is wel een goede lijn. 

Elk jaar dat Mark Kuperus penningmeester was is het begrotingsjaar met een 
bescheiden winst afgesloten. Hij heeft vijf kiescampagne mogen financiering 
binnen het budget, hij heeft dat is als penningmeester uitstekend gedaan dat 
kan ook bijna niet anders als je zo thuis bent in de financiële wereld als Mark 
is. Mark en ik kennen elkaar al heel lang ook al in de JOVD kwamen we 
elkaar tegen, hij heeft toen al maar nog steeds, altijd gekozen voor een 
zakelijke opstelling in het Hoofdbestuur, strak op de centen maar tegelijkertijd 
ook altijd belangstelling voor de mensen achter de centen en ook altijd als het 
ging om beleid als hij zeer uitgesproken opvattingen. Je hebt ook Mark, en dat 
vind ik ook iets dat echt waardering, je hebt ook op alle niveaus in afdelingen, 
in de afdeling, ondercentrale en in kamercentrale besturen ben jij actief 
geweest en bovendien, en daar spreek je ook vaak over, acht jaar lang lid van 
de gemeenteraad in Bussum. Ik dank jou, ik dank je dochter, ik dank je 
vriendin voor al je tijd en inzet die je aan de VVD hebt gegeven en het is mij 
een eer en genoegen om jou hierbij voor al je werk en al je inzet de 
Thorbeckepenning te overhandigen. Oud penningmeester Kuperus. 

De heer Mark Kuperus; ja voorzitter dank voor de mooie woorden, het zal best 
een heel raar gevoel zijn om na 23 jaar bestuurlijke functies in de VVD naast 
mijn werk als financiële man in het bedrijfsleven in de avonduren nu in die 
avonturen geen VVD activiteiten meer te hebben. En je noemde het al, 
afdelingsbestuur, ondercentrale, kamercentrale, provincie centrale bestuur en 
deze 5,5 jaar Hoofdbestuur, het waren hele leuke tijden en ik heb het altijd 
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heel belangrijk gevonden, behalve mijn normale werk dat nog iets daarnaast 
te doen waar je energie van krijgt dus dat je op een gegeven moment 's 
avonds naar huis rijdt en dat je met meer energie naar huis rijdt dan dat je 
daar na een drukke werkdag naartoe ging en zo heb ik het bijna altijd ervaren. 
Onder drie voorzitters de eerste paar maanden meelopend op een 
dinsdagmiddag, het wekelijks overleg, met Willem Hoekzema, daarna 4,5 jaar 
lang, het merendeel van de tijd, met Bas Eenhoorn en het laatste jaar Jan 
onder jou voorzitterschap, het waren hele leuke tijden. 

Ik wil iedereen in de partij dan ook hartelijk voor danken voor de 
samenwerking niet alleen het Hoofdbestuur maar ook de kamercentrales 
waar ik mee heb samengewerkt, de afdelingen we zijn heel veel het land in 
geweest maar ook, en dat mag ik zeker niet vergeten, het algemeen 
secretariaat. Het algemeen secretariaat en dan met name natuurlijk de 
functionarissen die mij hebben ondersteund en ik moet één niemand zeker 
apart noemen dat is Markei van Rijn zonder hem is het niet doenlijk als je 
normaal een drukke werkweek hebt om daarnaast Hoofdbestuurslid te zijn 
van de VVD, en dat geldt denk ik voor het hele algemeen secretariaat ik ben 
jullie ook heel veel dank verschuldigd. 

Ik krijg gelukkig er ook een nevenactiviteiten ervoor terug, ik ben door Henk 
van Hoof gevraagd om zijn functie op te volgen als lid van de raad van advies 
van de sociale verzekeringsbank, dat vind ik ontzettend leuk om te doen, 
daardoor zullen toch die avonden toch wel weer enigszins vervult gaan 
worden en het was mij een grote eer om 5,5 jaar lid te mogen zijn van het 
Hoofdbestuur van de VVD, ik wens de VVD en u allen heel veel goeds en 
dank u voor uw samenwerking. 

De heer Jan van lanen; opdat hij daar ook niets van kon zeggen, dit is het 
certificaat bij de Thorbeckepenning, maar Mark jij bent ook de eerste die een 
nieuwe gadget van ons krijgt. Prachtige VVD pen en die is de moeite waard, 
let u even op want die kunt u ook kopen geloof ik. 

De heer Vermeulen; dank u wel meneer de voorzitter. Ik zou graag de nieuwe 
penningmeester nog even willen vragen of die zichzelf kort wil introduceren 
want dat heb ik nog gemist. 

De heer Jan van lanen; geweldig, dat doen we en zet hem in het licht. 

De heer Jan Dirk Smit; ik weet niet waar precies de vraag vandaan kwam 
maar er staat een CV in de stukken, ik neem aan dat u die wel gelezen hebt, 
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mijn naam is dus Jan Dirk Smit in het dagelijks leven voorzitter van onder 
andere de branchevereniging HISWA, commissaris bij HISWA RAl 
multimedia, dat is een joint venture tussen de RAl en de HISWA, ik zit verder 
in het werving- en selectievak gericht op toezichthouders en commissarissen 
via het nationaal register in Den Haag en ik ben voorzitter van een 
programma in de Drechtsteden dat heetShipping Vally dat is gericht op de 
promotie van het maritieme en logistieke bedrijfsleven in de Drechtsteden. 
Daarnaast ben ik al zeventien jaar voorzitter van de KNRM, Koninklijke 
Nederlandsche Redding Maatschappij een eerbiedwaardig gezelschap wat 
zonder overheidssteun mensen langs de kust redt. 

Er was een vraagje over mijn VVD verleden, ik weet niet hoelang ik al lid ben 
maar naar mijn idee langer wel lid dan geen lid en ik ben afdelingsvoorzitter 
geweest van de afdeling Krimpen aan de Lek, ik denk zo'n beetje de kleinste 
afdeling die er in het land is maar desalniettemin en ik ben al sinds vele jaren 
deelnemer aan een overleg in Rotterdam getiteld de Liberale Kring en dat is 
een gezelschap wat op de roei- en zeilvereniging op de Maas bijeenkomt en 
waar bedrijfsleven en politiek elkaar in een informele sfeer ontmoeten. 
Overigens ben ik bij die dezelfde vereniging ook een tijdje penningmeester 
geweest en met mijn achtergrond kan ik wel optellen en aftrekken dus dat 
moet wel gaan denk ik, 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, veel succes Jan Dirk, we verwachten 
veel van je en ook veel geld. Dames en heren, wij zijn ruim op tijd dat is heel 
mooi, ik stel voor even te schorsen en zeker tot 5 over 12 want iedereen moet 
ook uit de parallelsessies komen, kunnen wij ook even de papieren in orde 
maken, kan ik dat nog even nadenken en misschien even mij vertreden en u 
ook. Tenminste wordt het 5 over 12 en misschien iets later en dan gaan we 
het stemvenster doen, tot zo. 

Dames en heren, wilt u uw plaatsen weer innemen, ik stel voor dat wij nu 
beginnen met het eerste stemvenster en dan krijgen we zo ook het filmpje en 
zo, dat begrijpt u hoe dat allemaal werkt, en dat wordt ook zo nog even 
uitgelegd, maar ik wilde even kijken of we de discussie van zojuist kunnen 
afronden op een voor iedereen bevredigende manier. Ik maak een paar 
opmerkingen vooraf, de boodschap van vanochtend van de indieners, van 
Ede, van Rijnwoude Boskoop, de inbreng van iedereen is natuurlijk glashelder 
en ook glashelder voor de toekomst en ook relevant op de momenten dat dat 
weer relevant is en dat gaat natuurlijk komen dan moeten we echt daaraan 
werken, maar dat was ook niet zozeer de discussie maar het is wel goed om 
dat nog even aan te geven. 
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We hebben natuurlijk ook gehoord wat op de fractievoorzitter heeft gezegd, 
dat alles in aanmerking nemende stel ik u voor vandaag als algemene 
vergadering uit te spreken, en mag ik de tekst zien, dat de voorzitter van de 
Tweede Kamerfractie als politiek aanvoerder de lijn van de VVD neerzet en 
naar buiten uitdraagt. Mag ik uit dit applaus afleiden, met uitzondering van de 
heer Vrijland, niemand om stemming vraagt? Meneer van den Hazel heeft het 
woord. 

De heer van den Hazel; voorzitter, ik kan prima leven met deze uitspraak 
maar er ontbreekt een element aan en als dat niet wordt toegevoegd dan 
heeft u de essentie van de discussie over de motie Ede en de daarop 
aangebrachte amendementen niet begrepen en dat is namelijk de verbinding 
met de toekomst. Want wij vragen dadelijk van onze leden, en vervolgens van 
de kiezer, bij de eerstvolgende verkiezing het vertrouwen dat wij correct en 
consistent handelen, dat ontbreekt hier aan. 

Ik gun graag de huidige Tweede Kamerfractie die steun die ze ook hard nodig 
hebben, en dat geldt net zo voor de aanvoerder moet ik tegenwoordig zijn. 
Maar op het moment dat gemeenteraadsverkiezingen aan de orde zijn, dat er 
nieuwe Tweede Kamerverkiezingen voorbereid moeten worden, en ik hoop 
dat dat uit mijn presentatie van de motie duidelijk is geworden, dan is het aan 
iedereen duidelijk waar gaat deze functie over als we het hebben in onze 
termen over de lijstaanvoerder en vervolgens over de Tweede Kamer 
fractievoorzitter want u start bij de voorzitter en onze discussie ging over hoe 
krijgen we die voorzitter, of voorzitster, die verbinding zou ik dolgraag gelegd 
hebben want anders hebben we deze discussie bijna voor niets gevoerd want 
ik heb begrepen uit de discussie dat de huidige fractieaanvoerder die steun 
voor een belangrijk deel al heeft, dat kan best bevestigd worden, maar ons 
gaat het erom wij erkennen dat die functie een speciale betekenis heeft en die 
moet ook uitstralen op het moment dat wij interne verkiezingen, dus kieslijsten 
vaststellen, ook kandidaten hebben daar in onze ogen recht op want die 
worden straks op hun verantwoordelijkheden de consequenties 
aangesproken. 

Één element wil ik nog naar boven brengen, want dat is in de hele discussie 
niet naar boven gekomen, dat betekent ook dat een kandidaat fractie niet 
geheel vrijblijvend haar eigen voorzitter kan kiezen. Als u die mogelijke 
consequentie die in de afweging en in het presenteren van de functies 
verdisconteert dan zitten we elkaar toch een beetje voor de gek te houden. 
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De heer Jan van Zanen; dat is dan helder, want dat laatste punt is voor mij 
niet bespreekbaar, dat wil niet zeggen dat het voor de zaal niet bespreekbaar 
is, maar voor mij niet bespreekbaar wat ik u wel heb willen zeggen in de 
boodschap, die ik zeg maar vooratgaand aan de uitspraak heb gedaan, dat 
natuurlijk, maar dat is dan helaas voor u onvoldoende, natuurlijk dat we de 
boodschap van u en anderen goed hebben begrepen en dat wij tijdig, dat zei 
ik ook net, op het relevante moment maar dat is niet nu, gewoon in de geest 
van die gesprekken zullen handelen maar het gaat nu om deze uitspraak 
maar als u vindt dat dat laatste element erbij moet ja dat is voor mij niet 
acceptabel en daar kan ik ook niet aan tegemoetkomen. 

Ik stel voor dames en heren, meneer Ten Haat nog een opmerking, dat we 
gewoon van, want dan doen we het zo, dan gaan we zo hierover stemmen en 
dan ook over Ede en dan zie ik de uitslag wel, meneer Ten Haat. 

De heer Ten Haat en; ja voorzitter, een kort punt. Ik heb u ook horen zeggen 
dat dit uitgangspunt geldt voor de staten en de raden, dus ik ga ervan uit dat 
we dat met het aannemen van uw voorstel tegelijkertijd aannemen? 

De heer Jan van Zanen; goed, dames en heren. Ik stel voor nu te gaan 
stemmen, neemt me niet kwalijk, wie? 

Mevrouw Bouvrie; een punt wat u heel terecht opmerkt maar waar u nog wat 
onduidelijk in blijft, ik denk dat de tekst zoals verwoord, en die wij allemaal 
hebben kunnen lezen, een heel helder beeld geeft en dat we die in de 
vergadering daarnet met applaus al omarmd hebben, wat de vergadering van 
u wil worden en wat de motie Ede en wat de afdeling Ede van u wil horen is 
dat wij tijdens het voorjaarscongres een voorstel van u tegemoet zien die 
inhoud geeft en verwoord wat de strekking is van de motie van Ede, als u dat 
toe kunt zeggen dan denk ik dat wij met elkaar een heel duidelijk verhaal 
hebben naar de achterban en de leden toe. 

De heer Jan van Zanen; de aarzeling, mevrouw Bouvrie, die ik nu even heb, 
en dat doe ik maar gewoon in het openbaar, is dat we moeten voorkomen dat 
waar we in de discussie hebben gezeten vanochtend waar er een vaste 
overtuiging is dat we een heel eind kunnen komen en dat we ook weten dat er 
bepaalde intenties zijn, uitgangspunten zijn, dat we nu deze stevige uitspraak 
kunnen doen, ben ik natuurlijk bereid op ieder gewenst moment, maar niet per 
se straks in mei, over het thema opnieuw te spreken naar de toekomst toe. 
Maar waar ik nu bezwaar tegen zou hebben dat is de suggestie, ik geloot niet 
dat u die suggestie wilt geven, dat wij een mei deze discussie opnieuw doen, 
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als we de discussie doen dan doen we hem op een tijdig moment, dus een 
relevant moment wel op tijd maar wel een relevant moment, en 
toekomstgericht is dat voor u voldoende duidelijk mevrouw Bouvrie. 

Mevrouw Bouvrie; dat is voldoende duidelijk maar ter aanvulling, Ede wil de 
zaken ook geregeld op gemeentelijk provinciaal niveau en daar hebben we 
het nu vandaag niet over gehad en ik denk dat waar we het vandaag over 
hebben, de situatie waar we allemaal om gevraagd hebben heel helder 
verwoordt heeft en mijn brede steun heeft op de tekst die zichtbaar is geweest 
maar we moeten het ook nog gaan hebben over de gemeenteraden en de 
provincies en die discussie moeten wij op een ander moment voeren en 
daarvan moeten we met een voorstel van uw kant kunnen leven en werken. 

De heer Jan van Zanen; dat is prima, dat zeg ik u dan bij deze toe, maar dat 
is dus op de toekomst gericht en dus tijdig en dat zal dan misschien wel mei 
zijn want anders is het niet tijdig genoeg. Tenslotte meneer van den Hazel. 

De heer van den Hazel; voorzitter, als uw toezegging door het congres 
bevestigd wordt kan ik de motie Ede voorlopig intrekken. 

De heer Jan van Zanen; de heer Prins. 

De heer Prins; voorzitter, heel kort. U zei net eventjes op de vraag van de 
kamercentralevoorzitter van Dordrecht van u komt daar in de voorjaars 
vergadering voor wat betreft Staten en Raden of terug, ik denk dat met name 
dat laatste niet kan want we beginnen nu al bij wijze van spreken op 1 januari 
met de hele kandidaatstelling procedure voor de gemeenteraad en het zou 
dus heel duidelijk zijn dat wij nu ook uitspreken dat dat voor Staten en Raden 
geldt want waarom zouden wij op alle niveaus van de partij niet dezelfde regel 
toepassen? 

De heer Jan van Zanen; kijk eens aan, nieuw voorstel, ga uw gang. 

De heer; uw korte mededeling op het mooie scherm gelezen hebbende en 
ook uw toelichting gehoord vraag ik bedoelt u niet te zeggen tijdens deze 
zittingsperiode, want anders heeft u het nu vastgelegd voor de toekomst en 
dan hoeven we er helemaal niet of terug te komen, u ook niet. 

De heer Jan van Zanen; nee, maar het punt is even dat geldt dat nu ook voor 
provincies en raden, wat mij betreft is dat het geval maar ik kan me 
voorstellen dat daar ook weer verschillend over gedacht wordt. 
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De heer; voorzitter, ik heb moeite met het feit dat wij landelijk proberen te 
regelen hoe Raden en Staten moeten opereren, ik denk dat deze mensen 
mans en vrouws genoeg zijn om hun eigen standpunt daarin te nemen en hun 
eigen rolverdeling daarin neer te zetten. Ik sta achter het eerste voorstel wat u 
gedaan hebt en wat we op het scherm hebben kunnen lezen, de toezegging 
die u daarna aan de afdeling Ede gedaan hebt daar heb ik veel meer moeite 
mee. 

De heer Jan van Zanen; dames en heren, ik wel echt proberen nu tot een 
afronding te komen, gaat uw gang. 

De heer Vourne; ik mag meedelen namens de afdeling Rijnwoude dat motie 
27 ingetrokken is het voorbeeld volgende van de afdeling Ede. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel. 

En hetzelfde geldt voor Boskoop, dat is nummer 26, dat is ook ingetrokken. 

De heer Jan van Zanen; daarmee is de motie van Zanen aangenomen. 
Dames en heren wij gaan over tot de rest van het stemvenster en dan moet u 
mij maar even in de gelegenheid stellen om daar over nu beraad te hebben. 
Dan gaan we nu beginnen met het introductiefilmpje wat bij het stemmen als 
afgevaardigde hoort en dat betekent, ik zeg het uit mijn hoofd, de mensen die 
een wit stemkastje hebben of een witte stempas hebben, maar iedereen 
snapt wat ik bedoel hoop ik, die mogen nu stemmen. 

FILMPJE. 

De heer Jan van Zanen; dames en heren, het is duidelijk u kunt alleen 
stemmen met een witte chipcart, we krijgen nu het eerste voorstel waarover 
we gaan stemmen, eerst een proefstemming, bent u een man of een vrouw 
dat moet te beantwoorden zijn, 1 ik ben een man 2 ik ben een vrouw, ik zou u 
er op willen aandringen dat u dat naar waarheid invult en mag ik dan nu de 
toverformule uitspreken de stemming is geopend, ik kijk even naar de regie? 
De stemming is geopend niemand roept dat het niet kan, ga uw gang. 
Sluiten, de stemming is gesloten en ik ben heel nieuwsgierig naar de uitslag, 
kijk u heeft gestemd, uitslag is helder en het werkt, goed prachtig, ik kan hem 
overigens niet lezen. 
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We gaan nu stemmen over nog drie voorstellen, we krijgen drie stemmingen, 
wie wil iets zeggen? 

Mevrouw Vorenkamp; ik vind het deze uitslag markant. Ik zou hem op zich 
eigenlijk wel onderdeel van beleid willen maken om daar wat aan te doen de 
verhoudingen wat in evenwicht te brengen. 

De heer Jan van Zanen; mevrouw Vorenkamp als voorbeeld. Commissie 
evaluatie ledenraadpleging, we gaan stemmen over voorstel nummer 4. 

De heer Swart; we gaan nu eerst stemmen over 3 voorstellen die te maken 
hebben met de ledenraadplegingen, daar is gister uitvoerig over 
gediscussieerd, achtereenvolgens zijn dat de voorstellen 4, 5 en 6 die u in de 
lezerwijzer vindt op blz. 1 0 en 11 . Heel in het kort waar dat over gaat, bij de 
evaluatie is naar voren gekomen dat ook de stemmen zouden moeten worden 
uitgebracht per post, het Hoofdbestuur stelt voor om een volgende 
ledenraadpleging als experiment volledig alleen met poststemmen uit te 
voeren, de indieners van de motie's in verschillende gradaties stellen voor om 
dat niet uitsluitend per post te doen. 

De heer Jan van Zanen; voor het voorstel van de afdeling Rijnwoude stemt u 
1, tegen het voorstel van Rijnwoude stemt u 2. Ik open de stemming. Mag ik 
de stemming afsluiten? Nee, even nog, nu is de stemming gesloten. Het 
voorstel van de afdeling Rijnwoude is aangenomen. Dan gaan we stemmen 
over voorstel nummer 5 van de kamercentrale Rotterdam, zo is het toch? Blz. 
1 0, dus voor het voorstel, tegen het voorstel, de stemming is geopend. Kan ik 
de stemming sluiten? Ik stel voor de stemming te sluiten aldus. Het voorstel is 
verworpen. Dan krijgen we nu voorstel 6 afdeling Rijnwoude, de stemming is 
geopend. De stemming is gesloten, het voorstel is verworpen. Dan krijgen we 
nu, en dat gaat over het kandidaatstelling reglement, voorstel nummer 15 dat 
staat op blz. 16. 

De heer Swart; ook weer heel kort voor de mensen die gisteren niet aanwezig 
konden zijn, bij voorstel 15 is het volgende aan de orde. In het nieuwe 
kandidaatstellingsreglement voor de gemeenteraad is de mogelijkheid 
geschapen, facultatieve mogelijkheid voor afdelingen, om hun lijsttrekker 
eerder aan te wijzen dat de rest van de lijst, het voorstel van het Hoofdbestuur 
is om als dat is gebeurd, als er een aparte lijsttrekker is aangewezen, om die 
ook adviesrechten te geven bij de samenstelling van de rest van de 
conceptlijst zoals thans de fractievoorzitter dat adviesrecht ook al heeft, het 
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voorstel van de kamercentrale Rotterdam wil ook dat adviesrecht weer een 
facultatieve mogelijkheid maken. 

De heer Jan van Zanen; voorstel 15 van de kamercentrale Rotterdam is in 
stemming wat mij betreft. De stemming is gesloten. Het voorstel is verworpen, 
mevrouw Vorenkamp heeft het woord. 

Mevrouw Vorenkamp; nee, dat is niet meer relevant, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; dat is heel snel werken, heel goed. Dan zijn er nog 
twee stemmingen nodig. Als ik het nou goed heb begrepen stemmen we, 
want de rest is geregeld, want we hebben een aantal dingen overgenomen, 
het gaat dan over het regio reglement als geheel en dan nog over de statuten 
in geheel en voor de statuten hebben we een tweederde meerderheid nodig. 
Het regio reglement, u wilt een stemverklaring afgeven? 

De heer Frans van Smits, afdeling Valkenswaard; wij willen een advies aan de 
zaal meegeven namelijk dat wij voorstander zijn voor het handhaven van het 
reglement en wel om twee redenen. Punt 1 is als je geen reglement het dan 
denken wij dat we in de toekomst een warboel krijgen van allerlei dingen die 
van buiten de VVD of, allerlei partijen van buiten de VVD, die zich daarbij 
gaan aansluiten. 

Punt 2 is wij vinden het heel erg belangrijk, gezien het functioneren ook van 
de regio Zuid- Oost Brabant en die functioneert heel erg goed, dat we een 
legitimiteit hebben binnen de VVD dus dat wij onder de VVD de vlag vallen. 

De heer Stolk; als de discussie weer wordt geopend doe ik daar dan ook 
graag aan mee, ik vind dit fout. Het zijn of stemverklaringen en geen 
inhoudelijke uitspraken meer over het voor en tegen want als u dat toestaat 
dan heb ik ook nog een lijstje. 

De heer Jan van Zanen; meneerStolkik heb u wel gehoord. U dringt erop 
aan, en daar heeft u gewoon gelijk in, korte stemverklaringen zijn gewoon ik 
ben om die en die reden voor of tegen, geen lange verklaringen, geen 
heropening van de discussie. 

De heer Stolk; want anders ontkrachten we namelijk het systeem dat we 
gisteren discussiëren en dat er vandaag wordt gestemd door mensen die daar 
niet bij aanwezig waren, daar hebben we uiteindelijk voor gekozen dus laten 
we het alstublieft beperkt houden. 
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De heer Jan van Zanen; zeker, geen heropening van de discussie maar een 
enkeling wil een hele korte en bondige stemverklaring afgeven. 

De heer van Pruisen, Haarlem; ik zou graag voor het voorstel om een regio 
reglement vast te stellen willen stemmen. Een aantal afdelingen heeft eigen 
initiatieven daar rond ontplooit, heeft daarom gevraagd bij het Hoofdbestuur, 
dat neemt dat over en ik wil voorkomen dat anderen dit tegenhouden. 

De heer Jan van Zanen; de heer van der Vorst een korte stemverklaring? 

De heer van der Vorst; voorzitter, het samenwerken van de afdelingen is 
buitengewoon belangrijk, we zijn teleurgesteld over de procedure van het 
Hoofdbestuur, maar we stemmen voor als kamercentrale voor het instellen 
van een reglement. 

De heer Jan van Zanen; ik stel voor de stemming te openen, kunnen we het 
in beeld krijgen? De stemming is gesloten. Het voorstel is aangenomen. Dan 
tenslotte, dames en heren, in de algemene vergadering van afgevaardigden 
de statuten, de stemming is geopend. De totale statutenwijziging dames en 
heren 3.1. De stemming is gesloten. Dank u zeer, de statuten zijn 
aangenomen prachtig. Dames en heren, ik stel voor om kwart voor twee met 
de algemene vergadering te beginnen? Ga uw gang, meneer van Schie. 

De heer van Schie; voorzitter, wij hebben nu dit heel mooi en technisch 
georganiseerd en ik vind het prachtig maar ik zou ook heel graag ook zien 
hoeveel stemmen er zijn uitgebracht tijdens zo'n vergadering als deze voor 
een voorstel zo significant als de voorstellen die hier voorliggen. Daarbij zou ik 
dan ook graag zien hoeveel stemmen er zouden moeten zijn op zo'n afdeling 
als vandaag. 

De heer Jan van Zanen; u nog over de procedure? Gaat uw gang. 

De heer van Pruisen, Haarlem; ik heb een hele simpele opmerking. Meneer 
de voorzitter, Hoofdbestuur, u heeft in deze vergadering een aantal heel 
vergaande voorstellen voorgesteld en die zijn met zulke ruime meerderheden 
aanvaard, ik wil u daar toch vooral mee complimenteren want dat betekent 
dat u goed werk heeft verricht. 

De heer Jan van Zanen; dank u zeer, ik zal het aan de medewerkers 
doorgeven, meneer Wijsenbeek. 
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De heer Wijsenbeek; procedureel voorzitter, en dat kan makkelijk met die 
kasjes, wil ik dat er voortaan ook de mogelijkheid van onthouding wordt 
opgenomen, niet alleen maar voor of tegen wat dat kan tactisch soms nodig 
zijn. 

De heer Jan van Zanen; goed, secretaris. 

De heer Swart; om met de heer Wijsenbeek te beginnen. Ik zal bevorderen 
dat dat tot stand komt als het gaat om ook de aantallen inzichtelijk te maken 
ik weet zeker dat die aantallen op zichzelf ook door het systeem worden 
geproduceerd ik zal zien of we die gewoon ook naderhand ook gewoon op 
schrift kunnen publiceren, ik kan mij ook voorstellen dat we in de toekomst 
ook de publicatie op het scherm zouden maken dat daar gewoon de aantallen 
staan maar dan moet ik even navragen of dat lukt. 

De heer Jan van Zanen; dames en heren, ik stel voor te schorsen tot kwart 
voor twee, neemt u vooral uw spullen mee in verband met de beveiliging maar 
laat uw stemkastjes hier achter, die moet u niet meenemen want dat wordt 
anders een chaos. Ik wens u een goede lunch en ik hoop u om kwart voor 
twee weer terug te zien. En tenslotte de dames en heren die nog niet hebben 
uitgechecked willen die dat alstublieft als een haas doen, eet smakelijk voor 
straks. 

Zaterdagmiddag: 

Ik hoop dat u een goede lunch heeft gehad en nu is aan de orde de algemene 
ledenvergadering. En zoals inmiddels traditie geef ik daartoe eerst het woord 
aan onze fractievoorzitter in de Eerste Kamer Nicoline van der Broek. 

Mevrouw Nicoline van de Broek; oorlog in Irak, gespannen sfeer in de 
Oekraïne en in het Midden Oosten, moord in Amsterdam en dan ook nog een 
zwaar haperende economie. Op het kabinet en op het parlement rust in deze 
tijd een grote verantwoordelijkheid om krachtig eensgezind met moed dit land 
te regeren. Maar als je dan de kranten openslaat, de radio of de televisie 
aanzet dan lijkt er iets heel anders aan de hand. Er was eens een Italiaans 
liedje dat ik erg mooi vond Parole, Parole, Parole, woorden, woorden, 
woorden, smadelijke Godslastering, oorlog, een gebaar van de minister een 
vermeende uitnodiging aan een afvallig kamerlid, bungelen, politiek leider al 
deze woorden beheersen dagenlang de media en worden op een 
goudschaaltje gewogen, uit hun verband gerukt en de hype is weer compleet. 
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Wij, Eerste Kamerleden, staan wat verder af van de kaasstolp op het 
Binnenhof en vragen ons dan ook vaak af waar gaat dit in vredesnaam nog 
over? Laten we aan het werk gaan. Gelukkig zegt de Tweede Kamerfractie 
ook al maanden laten we het over de inhoud hebben, er is werk genoeg. Het 
is zorgelijk dat in de Tweede Kamer 152 wetsvoorstellen op afhandeling 
liggen te wachten. Leiderschap vereist dat je voor de troepen uit loopt en niet 
achter de troepen aan, dit moest mij even van het hart. 

Het gaat goed met de Eerste Kamerfractie, we zijn aan elkaar gewend en we 
zijn aan elkaar gewaagd. Wij hebben twee weken geleden de algemene 
beschouwingen gehad en vorige week de financiële beschouwingen en 
leidraad in beide verhalen was ondernemerschap. Er zijn steeds minder 
mensen die kiezen voor het ondernemerschap, slechts 3,6% van de mensen 
tussen de 18 en 64 jaar houdt zich bezig met nieuw ondernemerschap. 
In 2002, dus net geleden, was dat nog 4,6% en dat is zeer zorgelijk ik zou het 
bijna dramatisch willen noemen, Ben Verwaayen sprak daar gisterenavond 
ook over. 

In de ondernemingen moet het geld verdiend worden dat essentieel is om de 
kwaliteit van ons voorzieningenniveau in stand te houden, Rijk, provincie en 
zeker ook gemeenten moeten tot in de haarvaten van de organisatie bereid 
zijn om ja te zeggen tegen initiatieven van ondernemers in plaats van het zo 
gebruikelijke 't is moeilijk, 't is moeilijk, 't is moeilijk. 
In 2003 zakte Nederland op de index van nieuw ondernemerschap verreweg, 
we staan nu in de staart van de twintig onderzochte OUZO landen, wat moet 
er gebeuren, een heleboel. Onder andere administratieve lastendruk moet om 
omlaag, onderwijs moet weer doen aan het opleiden tot ondernemers en 
personeelsbeleid moet flexibeler worden, daarover spraken wij in de Eerste 
Kamer. 

Maar we spraken natuurlijk ook over het sociaal akkoord, mijn fractie 
ondersteunt het kabinetsbeleid in deze van harte, zij vaart een juiste koers, 
het verhaal lijkt hard maar het is zeer sociaal, hard nu maar om sociaal te 
blijven morgen en het is aan ons en aan u om dat aan de mensen in het land 
uit te leggen. Het is terecht dat het kabinet een compromisloos standpunt 
heeft ingenomen ten aanzien van terreurgroepen en moslimextremisten die 
door midden van geweld moord en doodslag onze democratische rechtsstaat 
trachten te ontwrichten, keihard moet hier tegen worden opgetreden. 
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lets heel anders, de Eerste Kamerfractie wordt zeer regelmatig benaderd over 
de gekozen burgemeester, opvallend is dat dat vooralsnog een discussie 
tussen bestuurders lijkt, met het voorliggend wetsvoorstel kan nog veel 
gebeuren en wij zullen uiteindelijk het wetsvoorstel kritisch op zijn merites 
beoordelen, ik zeg erbij mijn fractie heeft zich al eerder positief uitgelaten over 
de gekozen burgemeester maar dan wel door de kiezers en niet door de 
gemeenteraad zoals de Partij van de Arbeid wil. De Partij van de Arbeid durft 
kennelijk niet de bevolking te laten meebeslissen wie hun burgemeester wordt 
maar regelt dat liever in een besloten achterkamer onder bestuurders. 
Daarmee neemt de Partij van de Arbeid nu al afstand van het dualisme en dat 
is jammer. 

Wij maken ons ook nog steeds zorgen, ik heb dat de vorige keer hier ook 
verteld, over de kwaliteit van de wetgeving. De VVD fractie in de Eerste 
Kamer heeft daarom tegen de wet op de jeugdzorg gestemd die zat slecht in 
elkaar en de verkokering blijft bestaan, nu blijkt dat alle mensen in het veld 
het roerend met ons en zijn maar de wet is wel aanvaard. Wij moeten met zijn 
allen clip en klare antwoorden kunnen geven op de vele vragen die ons nu 
omringen, hoever gaat onze tolerantie, wat betekent precies artikel 1 van de 
grondwet en wat vinden wij van de vrije meningsuiting, hoe gaan wij om met 
botsende grondrechten, ik wacht in dit verband met smart op het liberaal 
manifest. Mijn fractie is ervan overtuigd dat juist het liberalisme de politieke 
stroming is van de toekomst en wij gaan er voor. 

De heer Jan van Zanen; dank je wel Nicoline, ik wilde nu graag het woord 
geven aan onze delegatieleider in het Europees parlement Jules Maaten. 

De heer Jules Maaten; dank je wel voorzitter. Toch drie dingen die ik aan de 
orde willen stellen alvorens we overgaan tot het debat. Ten eerste, we leven 
in roerige Europese tijden. In Europa volgt een bruto moord op een 
opinieleider, brandstichting in religieuze centra en scholen en een 
schotenwisseling met terroristen in het centrum van de stad waar het 
voorzitterschap van de Europese unie is gevestigd elkaar in rap tempo op. 
Verbijsterend om je te realiseren dat dit allemaal in Europa gebeurt. Europa is 
geschokt en kijk naar Nederland, de voorzitter van de Europese unie en 
Jozias heeft gisteren al terecht gememoreerd de publiciteit die we daarvoor in 
het buitenland krijgen en misschien mag ik dan toch zeggen dat ik vanuit de 
Europese instituties gezien het voortreffelijk vind welk gezicht onze premier en 
Atzo Nicolai en Rita Verdonk en Johan Remkes en andere ministers in het 
buitenland hier toch aan hebben gegeven. Verdraagzaam, standvastig, 
realistisch, eerlijk en niet om mee te spotten dat was het gezicht van 
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Nederland in de Europese instituties, dat had ook anders kunnen zijn en 
vanuit Europa ben ik dus toch trots op ons kabinet. 

Het tweede punt. In Brussel speelde, het zal u niet zijn ontgaan, ook een 
drama van geheel andere orde, een controversiële kandidaat commissaris 
trok zich terug na pijnlijke uitspraken over vrouwen en homo's, twee andere 
kandidaat commissarissen werden vervangen of wisselde van portefeuille. 
Voor de democratische ontwikkeling van Europa is dat pure winst. Voor het 
eerst in de geschiedenis heeft het Europees parlement de regeringsleiders 
gedwongen een voorgestelde Europese commissie van samenstelling te 
wijzigen. In Nederland hebben steeds velen, ook bij ons in de VVD, een 
begrijpelijke achterdocht getoond voor al wat er uit Brussel kwam, Europa is 
niet goed tussen we keren Europa onze rug toe en mopperen er voornamelijk 
op, dat is een negatieve boodschap die uiteindelijk weinig mensen 
aanspreekt. 

De Europese commissie is sterker en liberaler dan ooit, de liberale fractie in 
het Europese parlement is invloedrijke en groter dan ooit, het Nederlands EU 
voorzitterschap gaat een duidelijke liberale sporen achtergelaten, denkt alleen 
al aan Gerrit Zalm's project van het verminderen van regelgeving. En 
bovendien is de christen-democratisch liberale meerderheid van het 
parlement voor het eerst duidelijk hervormingsgezind kijk maar naar de 
politieke meerderheid waarmee commissievoorzitter Barrosse werd benoemd. 
Dit is een juiste moment om ons argwaan om te zetten in vertrouwen, immers 
nooit tevoren hadden liberalen een zo goede kans om Europa op hun wijze 
vorm te geven, meer ambitie in het onderwijs, een flexibelere arbeidsmarkt en 
meer concurrentie en vooral weg met het verstofte Europa van de regelneverij 
en de bemoeizucht. 

De Partij van de Arbeid heeft gekozen voor de oppositie, links heeft zichzelf 
buitenspel gezet, prima dat komt de politieke duidelijkheid in Europa alleen 
maar ten goede. De Partij van de Arbeid heeft zich gekeerd tegen de 
benoeming van Barrosse om politieke redenen en ook bij de nieuwe 
commissaris Nelie Kroes, en een aantal anderen, keert links in het Europees 
parlement zich tegen de nieuwe frisse wind die door Europa waait. De 
Groenen zijn een heksenjacht tegen Nelie Kroes begonnen, zij mogen daarin 
niet slagen. Het is heel goed dat onze regering en de VVD, met Jozias van 
Aartsen voorop, bij de verdediging van Nelie Kroes als commissaris 
mededinging de rug recht hebben gehouden. Want Nelie is een voortreffelijke 
commissaris met de juiste ervaring, met het juiste karakter en op de juiste 
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post en ik ben heel trots op haar en dat we met haar kunnen samenwerken in 
die komende jaren. 

Uiteindelijk heeft uw Eurofractie volmondig ja gezegd tegen de Europese 
commissie in gewijzigde samenstelling en daarbij gezegd en nu rap de 
handen uit de mouwen, en die woorden waren nog niet uitgesproken of er 
waren weer problemen met de Franse commissaris Barrot die een negen jaar 
oude veroordeling voor fraude met partijgelden had verzwegen. Wat die hele 
procedure duidelijk maakt is dat we behoefte hebben aan kristalheldere 
criteria voor wat wij van Europese bestuurders verwachten, geen 
mengelmoesje van nationale politieke culturen met allerlei obscure en 
tegenstrijdige gewoontes, hoe fascinerend ook, maar een Europese politieke 
meetlat die ertoe leidt dat we gewoon de meest gekwalificeerde personen op 
de juiste posten benoemen, is dat nou teveel gevraagd? En wat mij betreft is 
dat dus waar de liberale fractie zich voor gaat inzetten. 

Beste Vrienden, derde punt. Volgend jaar komt er in Nederland een 
referendum over het Europese grondwetsverdrag, er valt de nodige kritiek op 
dat verdrag te leveren en dat heb ikzelf zeker ook gedaan, bijvoorbeeld het 
blijvende gebrek aan democratie bij de verkiezing van de voorzitter van de 
Europese commissie, of het in de praktijk nog steeds ontbreken van 
wetgevende medebeslissing over de hele linie voor het Europees parlement 
en meerderheidsbesluitvorming in de raad, voor beide zaken geldt wat mij 
betreft dat het glas slechts half vol is. 

Maar het debat rondom het referendum zal er niet een zijn voor institutionele 
experts en kennis van de commitologie, van de codices procedure en het 
interconstitutioneel akkoord en ander EU jargon, het zal er niet om gaan of 
het grondwetsverdrag wel of niet marginaal beter is dan de lappendeken van 
verdragen die het vervangt. Het zal er omgaan of het Europese huis dat we in 
de loop van decennia hebben opgebouwd ook ons huis is. De vraag zal zijn 
zijn wij voor dit Europa wat wij in de afgelopen halve eeuw hebben 
opgebouwd, een Europa van vrij verkeer, van personen, van goederen, van 
dienst en kapitaal, een Europa van politieke stabiliteit en vrede, een veilig en 
vrij en verdraagzaam Europa of zijn we daartegen? Beste vrienden, dan past 
maar een duidelijk antwoord, wij zijn daarvoor, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; dank je wel Jules en heel veel succes aan jou en alle 
collega's, en dat had ik natuurlijk ook moeten zeggen, aan Nicoline. 
Dames en heren, dan is nu aan de orde verantwoording door de fracties van 
de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees parlement over het gevoerde 
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beleid en zeven personen zullen nu vragen gaan stellen die hebben zich 
daartoe aangemeld en daarna zullen die vanuit de kamerfractie worden 
beantwoord. Ik geef eerst graag het woord aan de heer Sonnenschein uit 
Hoensbroek. 

De heer Sonnenscheinn; dank u wel. Ik heb geen vraag maar een opmerking 
die met name de fractie zich van de Tweede Kamer ter harte moet nemen, en 
met name de fractievoorzitter. 
Het is geen vleiende opmerking en ik weet niet of die gisteren al gemaakt is 
maar zo ja dan wil ik hem eventueel nog eens een keer herhalen. En de 
opmerking is dat de problemen die de VVD thans kent voornamelijk worden 
veroorzaakt door de arrogantie van de fractieleden met de voorzitter voorop 
en de bewindslieden sluit ik daarbij in. Zij luisteren namelijk niet goed naar de 
achterban maar zijn overtuigd van hun eigen gelijk en gaan daarom ook door 
op hun eigen weg. Wanneer de meerderheid van de achterban een harde 
aanpak wil moet je als politicus daarin meegaan, ook al betekent dat dat de 
links georiënteerde liberalen hun heil elders gaan zoeken. De partij heeft 
namelijk behoefte aan duidelijkheid en als die duidelijkheid er is dan gaat het 
niet alleen om woorden maar ook om daden zoals onlangs in het kamerdebat 
waar onze fractievoorzitter minister Remkes voorhield dat die had gefaald en 
vervolgens liet afweten toen de motie Wilders aan de orde was, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; dames en heren, dan is het woord aan de heer 
Farborough, ik hoop dat ik het goed uitspreek, uit Den Haag. 
De heer Farborough; ja spreek u goed uit meneer van Zanen. Ik heb een 
mededeling te doen omtrent mijn persoonlijke situatie en dat is het volgende 
dat heeft te maken met gezondheidszorg, privacy en veiligheid. Ik zal het zo 
vertrouwelijk en summier mogelijk houden. Ik ben in 2002 ben ik in een 
ziekenhuis in Den Haag geopereerd door een chirurg aan mijn rug in juli 2002 
merkte ik dat mensen via mijn hersenen met mij konden communiceren en 
alles konden opvangen wat ik denk via apparatuur op afstand, dat klinkt 
ongelofelijk, en op diverse plaatsen in mijn lichaam pijn kunnen veroorzaken. 
Tevens heb ik daarbij een hoge en piepend en suizend geluid soms aan één 
en soms aan beide oren, deze mensen maakten mij op deze wijze duidelijk 
dat dit door het ziekenhuis via operatieve illegale wijze via moderne 
technologieën iets in mijn lichaam was ingebracht. Deze mensen maakten mij 
op deze wijze duidelijk dat ze studenten zijn echter bewijzen kan ik dit niet 
aangezien ik deze apparatuur niet gezien heb en niet met zekerheid kan 
zeggen wie deze mensen zijn. Ik heb bij de desbetreffende chirurg in het 
Bronavo ziekenhuis, die mij aan mijn rug heeft geopereerd, bij diverse 
controlevisites vanaf 2002 tot en met 2003 telkens gevraagd of hij iets tijdens 
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de operatie in mijn lichaam had ingebracht en of hij van voorgenoemde 
situatie kennis had, echter de manier waarop deze chirurg dit ontkende 
sterkte mij in mijn vermoeden dat hij hiervan wetenschap heeft en hierbij 
betrokken is. 

Wat ik ook nog aan u wil vermelden is dat in augustus 1999 door andere 
chirurgen in het desbetreffende ziekenhuis te Den Haag aan een recidive 
liesbreuk ben geopereerd en na de operatie merkte ik dat ik een hoog 
piepend geluid aan mijn oren had. Ik wil deze situatie ter kennis brengen 
binnen de VVD, het klinkt ongelofelijk bijna sciencefictionachtig, een hoop 
mensen zullen hier sceptisch tegenover staan maar ik wil toch duidelijk zijn en 
vragen of een betreffende kamercommissie, of een werkgroep binnen de VVD 
veiligheidszaken of gezondheidszaken, deze situatie toch verder kan 
uitzoeken of verder kan toelichten in samenwerking met mij. Het heeft heel 
veel moeite gekost om dit naar voren te brengen, ik loop hier namelijk al twee 
jaar mee met dit punt. 

Wat ik ook nog wil zeggen ik heb particulier initiatief, buiten mijn eigen 
ziektekostenverzekering om, heb ik via een bureau in Enschede heb ik in 
Duitsland een volledige MRI en CT programma laten afdraaien waarbij twee 
situaties aan het licht zijn gekomen die ik verder niet wil toelichten, dit om nog 
verder even te staven waar ik mee naar voren gekomen meneer van Zanen 
en alle leden van de VVD, dank uwelBoris Farborough, afdeling Den Haag. 

De heer Jan van Zanen; dan geef ik nu het woord aan de heer Vrijland, die 
heeft drie vragen, meneer Vrijland. 

De heer Vrijland; allereerst het Europese parlement. Alom, en vooral in 
Vlaanderen en België en elders, komt ter sprake de toetreding van Turkije in 
Nederland hoor je daar praktisch niks over. Ik maak mij ernstige zorgen 
daarover, dat is een heel groot land met agrarische toestanden er in, begin 
vorige eeuw zijn er nog een miljoen Armeniërs vermoord, tegenwoordig zijn er 
ook nog allerlei slechte dingen te melden, ik hoop ook dat er in de Tweede 
Kamer zijn er eigenlijk helemaal geen historici die weten wat er gebeurt dus u 
weet Turkije heeft in een paar eeuwen hele Balkan veroverd, heeft ook nog 
indertijd Wenen twee keer belegerd, dat is punt 1. 

Een tweede punt voor de Tweede Kamerfractie is dus aan meneer van 
Aartsen dat is dus de affaire Nederland en Vlaanderen. In 1830 is het 
Koninkrijk gescheiden toen is dus België ontstaan en dat België is ontstaan 
doordat Frankrijk België bedreigde en ook Nederland bedreigde met een 
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groot leger, daarom moest dus de koning Willem 11 terugtrekken en ik zou er 
voor willen pleiten dat de contacten met Vlaanderen weer goed aangehaald 
worden, economisch is dat een hele belangrijke zaak dan zouden Nederland 
en Vlaanderen de zevende economische wereldmacht worden en ook op 
cultuur historisch oogpunt is dat belangrijk. 

Dan hebben we nog de Eerste Kamer daar is ook nog wat over te vertellen, ik 
kom hier apart om wat vragen te horen die ik elders niet voor vandaag dus 
ook mevrouw van den Broek heeft net gezegd dat ze dus intern heel goed 
elkaar kennen, ze zijn gewaagd en wat al niet meer ze met mooie woorden 
heeft gezegd en zei doen dus ook aan personeelsbeleid, ik zou willen vragen 
hoe zit dat nou eigenlijk waren ze niet over mogen praten over de koers van 
de partij. Wat vindt nou de Eerste Kamerfractie is ze nou links of is ze rechts, 
dat zou ik dus graag willen weten? 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, het woord is vervolgens aan de heer 
Oldenbroek. 

De heer Oldenbroek; voorzitter, ledenraadplegingen zijn nu mogelijk gezien 
de enorme impact van een eventuele toetreding van Turkije tot de EU op de 
verdere politieke integratie van de EU en het waarschijnlijke begin van de 
onderhandelingen tot toetreding van dit land en de grote verontrusting onder 
velen van onze leden, verzoeken wij en afdelingen, verzoeken wij de 
afdelingen Brussel en Maastricht het bestuur Turkije onderwerp te maken van 
een ledenraadpleging op korte termijn, ik dank u. 

De heer Jan van Zanen; het woord is aan het de heer Ketel. 

De heer Ketel; voorzitter, staat u mij toe om een korte opmerking en een 
duidelijke aanbeveling te doen aan de Tweede Kamerfractie betreffende de 
heer Wilders die onlangs een zetel van onze partij ontvreemde. Nog niet 
zolang geleden werd in een voorzittersoverleg in onze kamercentrale 
gesuggereerd zou het toch niet handig zijn, maar gelet misschien uit 
opportunisme over de zetelwinst van de heer Wilders, om toch nog eens met 
hem te praten. Ikzelf, en mijn voorzitter, waren daar tegen, faliekant tegen. 
Deze week verscheen in de televisie en de pers toch berichten dat vanuit de 
Tweede Kamerfractie een deurtje zou worden opengezet, meneer de 
voorzitter iemand die uit een fractie treedt, en uit een partij treedt, die hoort 
geen zetel te hebben in de Kamer voor een partij waarop die gekozen is, 
onderhandelingen met zo'n iemand, of gesprekken met zo'n iemand, over een 
nieuwe aansluiting vind ik ongepast. Misschien mag ik in de woordkeuze die 
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de heer Wilders zelf gebruikt tegen de fractie zeggen, zet voor een dief de 
deur niet op een kier, ik dank u. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, het woord is aan de heer Verveer, uit 
Bladel. Die is er niet, dan doen we het ook straks niet over hoor. De heer 
IJbert Vinke uit Nunspeet. 

De heer IJbert Vinke; voorzitter, we hebben het bij de inleider al vernomen dat 
de starters met een eigen bedrijf gewoon tot een heel laag punt zijn 
teruggelopen. Consumentenbestedingen lopen ook terug en een heel beetje, 
de middenstand in alle bedrijven voelen dat aan den lijve. Als je de kranten 
ziet met de lijsten met faillissementen nou dan is er echt wat aan de hand. En 
hoe krijgen we dat consumentenvertrouwen terug? Ik denk dat daar een taak 
ligt voor onze politiek en voor onze bestuurders maar ook de minister. 
Er worden allerlei zaken worden naar een andere punt teruggebracht, naar 
een lager plan, eigen verantwoording voor iedereen maar het moet wel 
duidelijk gecommuniceerd worden en uitgelegd en opnieuw uitgelegd. 
De vraag is, en die heb ik net al gesteld, hoe ga je daar als regering, hoe ga je 
dat als Kamer goed uitleggen aan onze kiezers en aan de inwoners van dit 
land? 

De heer Jan van Zanen; het woord is aan de heer Wijsenbeek. 

De heer Wijsenbeek; voorzitter, ik heb een vraag aan de Europese fractie 
zowel als aan de Tweede Kamerfractie. Het is mij opgevallen dat in de 
stemming over de commissie nog voordat er één woord gesproken was door 
de Europese fractievoorzitter, Graham Watson, of door onze eigen 
delegatieleider Jules Maaten, al van diverse kanten standpunten naar voren 
kwamen. Toen de stemming eenmaal geweest was stond op het Thorbecke 
web op één en dezelfde pagina in diametraal tegenover elkaar staand 
standpunt van de Europese fractie en de Tweede Kamerfractie over het nut of 
het onnut van het terugtrekken van de commissie voordat er een stemming 
geweest was, zou dat ze niet beter en beter gecoördineerd kunnen? 

De heer Jan van Zanen; dank u wel. Een korte vraag van de heer Bruijn, een 
opmerking, een melding vanuit de parallelsessie maar dat kan mooi als vraag 
aan de kamerfractie, heel kort graag. 

De heer Bruijn; voorzitter en leden van de algemene vergadering, de 
commissie onderwijs heeft vanmorgen een parallelsessie belegd over het 
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs en heeft mij verzocht om aan u 
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het volgende te vragen, om dringend uw aandacht te vragen voor dat VMBO 
en ons politiek leider heeft daar gisteren ook al de aandacht voor gevraagd 
gisterenavond. Aan dat VMBO moet veel veranderen voorzitter. De leerlingen 
in dat VMBO vinden hun weg niet wij kunnen hen niet stevig in de 
maatschappij zetten. Er is een enorme uitval in dat VMBO soms tot 60% en 
de leerlingen vallen uit omdat hen de pas wordt afgesneden en dat heeft te 
maken met drie concrete zaken waarvoor wij de aandacht vragen van alle drie 
onze fracties. 

Ten eerste in dat VMBO ontbreken de praktische beroepsgerichte vakken, die 
moeten daarbij terug, daarom moet ook worden samengewerkt met het 
bedrijfsleven. Ten tweede de uitgangen vanuit het VMBO, als leerlingen naar 
de HAVO willen dan snijden wij hen de pas af, als leerlingen naar het MBO 
willen dan vinden zij daar een slechte aansluiting, maar we hebben in dit land 
niet ook maar vooral loodgieters nodig voorzitter. Er moeten dus iets te kiezen 
zijn voor die leerlingen, zij bevinden zich in een ruimte met geblokkeerde 
uitgangen en worden bovendien ook te slecht begeleid niet verwonderlijk dat 
meer dan de helft van hen het voor gezien houdt, laten wij dus de scholen 
daarom de vrijheid geven om dat beter te regelen en daarbij hoort ook een 
discussie, en dat zult u voorzitter als liberaal belastingplichtige niet ontkennen, 
over prestatie indicatoren in het onderwijs. 

Het gaat over onderwijs en dus over onze toekomst, die leerling is de 
samenleving van morgen. Wij moeten niet volstaan met de constatering, ook 
als partij, dat onderwijs belangrijk is dat is op zich fantastisch maar wij moeten 
daar ook inhoud aangeven en dit raakt ook aan twee andere problemen 
namelijk een duurzame oplossing voor het integratieprobleem en de 
kenniseconomie in euroland, fracties, alle drie de fracties, maak die werk van, 
de partijcommissie onderwijs zal u graag ondersteunen. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel. Ja, dames en heren, dan vraag ik uw 
toestemming of het goed is of een gast die vandaag in ons midden is, Partij 
van de Arbeid statenlid, de heer Kaplan die op verzoek ook van onze staten 
fractie uit Gelderland, hij is voorzitter van de liberale moslims, ook twee 
vragen aan de kamerfractie te mogen stellen, ik denk dat we dat moeten 
doen, meneerKaplanen welkom bij de VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie. 

Voorzitter, mijn naam is Jan Markerink maar ik hecht er toch even aan om 
Memmet Kaplan als statenlid voor de Partij van de Arbeid even bij u te 
introduceren. Wij ervaren Memmet als een heel betrokken statenlid, hij is 
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weliswaar op dit moment lid van de Partij van de Arbeid, maar het feit dat hij 
hier is dat toont al dat hij heel open staat voor liberale beginselen en daarom 
denk ik dat het heel goed is dat hij hier een paar vragen stelt. 

De heer Jan van Zanen; dat is nog eens ledenwerving, welkom meneer 
Kaplan. 

De heer Memmet Kaplan; dank u wel voorzitter, dank u wel VVD leden. 
Inderdaad als voorzitter van de liberale moslims wilde ik hier het woord 
voeren en twee vragen stellen. Liberalisme vanuit de islam betekent voor ons 
heel duidelijk. Door de eeuwen heen kunnen wij alleen maar overleven door 
andersdenkenden en andere religies te respecteren om samen mee te leven, 
dat is voor ons een uitgangspunt vanuit de liberale islamitische gemeenschap. 
Als je kijkt in Nederland, daar wonen één miljoen mensen en daar zijn 
ongeveer 300.000 mensen bij ons aangesloten. Maar de laatste twee weken, 
of heeft de VVD de liberale moslims ontdekt, of wij hebben de liberalen 
ontdekt dat weet ik niet dat moet nog rondkomen. Wat mij vorige week pijn 
deed dat een moslim, een imam die onze minister Verdonk geen handje wilde 
geven, dat heeft ons echt aangegrepen. Ik heb mevrouw Verdonk dinsdag om 
één uur ontmoet en ik heb gezegd mevrouw Verdonk u verdient niet alleen 
maar een handje u verdient ook een kusje. Maar voorzitter, dat mocht ook niet 
dus wij weten nog niet wat wij moeten doen en ik zal haar volgende week 
opnieuw ontmoeten en zij weet er nu iets van. 

Mijn vraag gaat over de binding. Ik vind dat Albert Heijn meer voor de binding 
doet dan ons parlement, en dan noem ik alle partijen van de SGP tot de SP, 
want Albert Heijn die heeft de laatste tijd in zijn winkel Griekse olijven, 
Italiaanse pizza's, Turks brood en Spaanse sinaasappels in zijn winkels, hij 
bindt mij dat ik daar boodschappen doe. Mijn vraag is aan de liberalen wat 
hebt u nou gedaan om één miljoen immigranten, moslims of niet dat zijn 
mensen het interesseert mij niet wat ze zijn, aan u te binden, aan dit land te 
binden om samen dit land op te bouwen, dat is vraag één. 

Vraag twee is ons land is nu niet echt stabiel, wat gaan onze liberale 
woordvoerders in de Tweede Kamer doen om de stabiliteit in dit land terug te 
winnen. En een opmerking richting de pers, pers als jij de mallathem uitnodig 
om een gesprek bij de EO te hebben nodig alstublieft ook de liberalen en laat 
16 miljoen mensen ook de andere kant van het verhaal horen, dank je wel. 
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De heer Jan van lanen; zoals ik al zei van harte welkom. Mag ik kijken naar 
de vertegenwoordigers van de Tweede Kamerfractie om te reageren op de 
verschillende onderdelen? 

De heer van Baaien; voorzitter, de vraag over Turkije. Wie serieus het 
terrorisme wil bestrijden kan niet om Turkije heen, wie gelooft dat het mogelijk 
is dat moslims de scheiding van kerk en staat erkennen, of moskee en staat, 
kan niet om Turkije heen want dat doet Turkije allang en effectief. Wie de 
vrede in het Midden Oosten wil bevorderen kan niet om Turkije heen, wie de 
Europese unie wil versterken, ook economisch, kan niet om Turkije heen. En 
nog iets, wij liberalen zijn goed voor ons woord, tijdens het hoogtepunt of als u 
wilt het dieptepunt van de koude oorlog 1963, is het aanbod gedaan dat 
Turkije op termijn lid van de Europese unie kon worden. In 1999 is dat 
bevestigd, wij zijn goed voor ons woord en het kan niet zo zijn dat wij vandaag 
aan de dag hebben bedacht oh, het zijn moslims dus het gaat niet door. Op 
basis van strenge voorwaarden, en de fractie is daar heel duidelijk in, is 
Turkije welkom na onderhandelingen die misschien tien jaar duren of 
misschien langer en we hebben als extra voorwaarden gesteld er komt niet 
automatisch vrij personenverkeer, daar moet een besluit over komen en dan 
zien hoe Turkije zich heeft ontwikkeld maar de VVD durft te kiezen en dat is 
niet tegen Turkije maar dat is voor Turkije, voor de Turken en voor de 
Europese unie, ik dank u. 

Dan was er nog een vraag, en die moet ik misschien gearmd met Jules 
Maaten beantwoord worden dat gaat over Europa over de commissie 
Barrosso. Barrosse trok zijn commissie terug omdat hij vreesde geen 
meerderheid te kunnen krijgen in het Europees parlement. Wij als VVD 
Tweede Kamerfractie hebben tot dat moment steeds gezegd het is aan het 
Europees parlement en aan de VVD, leden van het parlement, om te 
besluiten hoe ze willen besluiten wij gaan ons daar niet in mengen, wij gaan 
niet bellen, wij gaan niet schrijven, Jules en ik hebben daartoe bewust ook 
geen contact over willen onderhouden, het was zijn verantwoordelijkheid. 

Toen die commissie werd teruggetrokken kwam die verantwoordelijkheid over 
naar Nederland als voorzitter van de Europese unie toe. Ik vond en ik vind dat 
het misschien beter was geweest als het Europees Parlement zich had 
kunnen uitspreken, dat heb ik ook gezegd, en Jules zal dadelijk iets zeggen 
waarom hij vond dat het verstandig was om niet tot stemming over te gaan 
maar ik heb liever een debat dan dat we het wegpoetsen en nogmaals Jules, 
hand in hand kameraden komen we eruit, ik dank u. 

VVD 142 



Algemene Leden Vergadering, 26-27 november 2004 te Noordwijkerhout 

De heer Jan van Zanen; de volgende beantwoording vanuit de Tweede 
Kamerfractie? Mevrouw van Miltenburg. 

Mevrouw van Miltenburg; dank u, ik wil proberen de vraag te beantwoorden 
die over de gezondheidszorg is gesteld maar zoals de vragensteller zelf al 
aangaf het gaat om een heel persoonlijke kwestie en ik zal ook zeggen zullen 
we na afloop van deze bijeenkomst even ook er met z'n tweeën daarover 
praten, dat lijkt me als het om zulke persoonlijke dingen gaan belangrijker. 
In zijn algemeenheid willen zeggen dat de VVD in het verleden altijd 
ontzettend heeft gestreden en dat doen we tot op de dag van vandaag dat de 
mensen in de gezondheidszorg iets over zichzelf te vertellen hebben. 
Dat hebben we geprobeerd omdat vast te leggen via het persoonsgebonden 
budget waarin je niet alleen maar afhankelijk bent van wat er in aanbieding is 
voor de zorg die je geleverd wordt maar waarbij je ook zelf kunt zeggen dit 
heb ik nodig en dit ga ik zelf regelen, dat hebben we voor de AWBZ geregeld 
met het persoonsgebonden budget en dat hebben we nu al geregeld in een 
zorgverzekeringswet via het systeem van de restitutie waarbij je zelf de zorg 
kan gaan regelen en achteraf je verzekeraar verplicht is omdat terug te 
betalen wat jij hebt uitgegeven, dat in zijn algemeenheid over de plek van het 
individu in de gezondheidszorg en zoals gezegd ik zal straks over uw 
persoonlijke situatie even met u persoonlijk spreken, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; wie de volgende vraag uit de Tweede Kamerfractie? 
De heer Eric Balemans; ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter ik voel mij, mede 
namens mijn collega's enorm gesterkt door de oproep die de voorzitter van de 
partijcommissie Onderwijs heeft gemaakt over het VMBO. Bij een aantal 
VMBO scholen gaat het goed maar er moet heel veel gebeuren, wij hebben 
daar vanochtend in de parallelsessie heel goed over gesproken, wij komen als 
fractie binnenkort met een notitie over het VMBO hoe het beter kan, hoe we 
kunnen zorgen dat het kind niet alleen centraal staat maar ook straks met 
beide voeten in die maatschappij komt te staan en dat al het andere wat we er 
omheen organiseren maar één doel heeft onze kinderen goed te positioneren 
in die samenleving en verder te brengen in de toekomst. 
Voorzitter, Jozias heeft er al iets over gezegd gisterenavond, wij gaan dat 
oppakken samen met partijcommissie en ik voel me vreselijk gesterkt door de 
discussie die wij vanochtend gehad hebben, het gaat gebeuren. 

De heer Jan van Zanen; mevrouw lneke Dezentjé. 

Mevrouw lneke Dezentjé; ja, goedemiddag, ik wilde even reageren op de 
vraag over de starters en het consumentenvertrouwen en van Nicoline van 
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den Broek mocht ik dat ook namens de Eerste Kamer doen omdat zij ook een 
heel algemene beschouwing aan ondernemend Nederland ook hebben gewijd 
en vestigingsklimaat. Één van de belangrijkste dingen die wij als kamerfractie 
benadrukken om met name ook starters te vergemakkelijken om hun 
onderneming op te zetten is natuurlijk in eerste plaats minder regels en ook 
vergunningen, dat moet veel sneller, dat moet allemaal binnen anderhalve 
week geregeld kunnen zijn net zoals in andere landen, ik geloof dat dat in 
Denemarken op dit moment ook zo is. 

Daarnaast hebben we ook tijdens de economiebegroting het gehad over 
garantiefondsen om startkapitaal te vergemakkelijken en niet te vergeten we 
hebben ons de laatste tijd ons VVD fractie erg ingespannen voor het behoud 
van het grijs kenteken. 
Het is ontzettend belangrijk omdat nu door de babyboom generatie die nu zijn 
bedrijf, familiebedrijf met name, ook overdraagt aan de opvolgers successie 
en schenkingsrechten een rol spelen en die gaan nu ook dankzij de VVD van 
30% naar 75% vrijstelling en dat is niet niks. Al met al het vestigingsklimaat in 
zijn algemeenheid verbetert niet in de laatste plaats omdat ook de 
vennootschapsbelasting naar beneden is gegaan en voor zelfstandigen aftrek 
omhoog. 

Maar meneer Vinke u roerde nog een ander punt aan en dat was het 
consumentenvertrouwen en daar wilde ik ook even iets op zeggen want we 
hebben in 2001 hebben we de verlaging gehad van de inkomstenbelasting, 
de bedoeling daarvan was ook eigenlijk dat er meer geld uitgegeven zou 
worden door de belastingverlaging, dat is niet gebeurd men is meer gaan 
sparen en ik denk dat op dit moment het allerbelangrijkste is dat het 
consumentenvertrouwen onder andere terugkomt door meer zekerheden. 
De discussie ook dan over de hypotheekrenteaftrek vind ik dan ook op dit 
moment zeer slecht getimed en ik denk dat ook de VVD fractie er wat dat 
betreft goed aan doet en dat is denk ik al heel erg duidelijk gemaakt de 
laatste tijd dat dat voor ons niet bespreekbaar is en hopelijk komt het 
consumentenvertrouwen daarmee ook snel terug, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; de heer Jules Maaten. 

De heer Jules Maaten; nog even heel kort over de Europese commissie en 
een aanvulling op wat Hans daarover heeft gezegd in antwoord op Florus. 
Het was natuurlijk een moeilijke positie waarin wij zaten daar in Straatsburg, 
we kunnen niet in individuele commissaris naar huis sturen over weigeren we 
hebben alleen maar wat wij noemen de nucleaire optie om de hele commissie 
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weg te sturen of te weigeren, dat is heel moeilijk, dat is voor ons als 
eurofractie trouwens ook een hele moeilijke situatie geweest, je bent ook bij 
verschillende hoorzittingen betrokken zoals Twan Manders en ik vooral 
betrokken zijn geweest bij de hoorzitting bijvoorbeeld van Nelie, zo is Janine 
Hennis vooral betrokken geweest bij de hoorzitting van Buttigliane de 
controversiële Italiaanse kandidaat die daar dus echt dingen heeft gezegd die 
voor een liberaal niet door de beugel kunnen en ik vind ook dat Janine dat 
voortreffelijk heeft aangepakt daar in Straatsburg dat was een hele moeilijke 
vuurdoop en ik vind dat ze dat voortreffelijk heeft gedaan. 

Toch kun je dan tot verschillende afweging komen, kun je stemmen tegen de 
meest liberale Europese commissie die we ooit hebben gehad of kun je 
stemmen voor die commissaris die dingen zegt die gewoon echt niet door de 
beugel kunnen op die positie, stem je met je hoofd of stem je met je hart, een 
zaak die eigenlijk heel technisch lijkt komt toch een geweten bij kijken en ik 
vind dat in zijn liberale fractie je dan ook elkaar de ruimte moet geven om 
daar anders tegenover te staan, als er een stemming was geweest denk ik 
dat wij verschillend hadden gestemd, die stemming is er toen niet geweest, 
dat is één van de redenen waarom ik blij was dat Barrosso zijn commissie 
terugtrok, ik denk ook dat het verstandig is geweest omdat als wij de 
commissie echt hadden verworpen, en dat zou zijn gebeurd die meerderheid 
die was er, was de Europese commissie wel heel erg verzwakt en dat is niet 
in het belang van het Europees parlement, dat is niet in het belang van de 
Europese unie, ik vind dat Barrosso dat tactisch buitengewoon handig 
uiteindelijk heeft aangepakt en er zit nu daardoor ook een commissie die 
sterker is geweest dan ze ooit zou zijn geweest. 

Voor wat betreft de verschillende persberichten, het spijt mij ook dat ik wat 
later was dan Hans met mijn persbericht op Thorbecke web maar dat kwam 
wij waren druk aan het werk enne ... het zal wel vaker gebeuren we hebben 
natuurlijk toch een andere verantwoordelijkheid en kijken op een andere 
manier tegen de dingen aan vanuit Europa of vanuit Den Haag, ik zit daar niet 
zo mee dat hoort erbij en in het algemeen gaat de telepathie tussen Hans en 
mij zo goed dat we het onbesproken met elkaar eens zijn, die paar keer dat 
dat niet gebeurt dan zal dat ook wel het debat waard zijn en dat zullen we dan 
ook wel een paar keer voelen ik heb daar geen problemen zoals dat tot nu toe 
gaat sterker nog ik denk dat die interactie tussen Tweede Kamerfractie en 
eurofractie verschrikkelijk veel beter gaat op dit moment dan die ooit is 
gegaan en dat we ons van beide kanten ons daar trouwens zeer voor 
inspannen en dat is in ons aller belang. 
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Ik denk dat Janine misschien nog wel wat wil zeggen over Turkije, want 
behalve het naar huis sturen van de Italiaanse commissaris is ze ook nog 
daar mee bezig. 

Mevrouw Janine Hennes; heel even in aansluiting op de woorden van Hans 
van Baaien, hij noemde een aantal argumenten waar ik het alleen maar mee 
eens kan zijn alleen die laatste over het feit dat Turkije in de Europese 
integratie zou versterken daar heb zelf persoonlijk enorme vraagtekens bij en 
dat staat ook in de uitgave van Politiek deze maand. Voor alle argumenten 
geldt overigens voor of tegen en in het geval van voor dat Turkije ons kansen 
biedt maar geen garanties laten we er dan ook vooral geen wonderen van 
verwachten en de tijd zal het leren wel vind ik dat een beslissing die genomen 
is al eigenlijk een 1963 en nu in 1999 dat we dus te maken hebben met een 
onomkeerbaar proces en er nu het beste van moeten durven maken. 
De onderhandelingen zullen dan ook hoe dan ook worden geopend op een 
dag, want ook hier geldt afspraak is afspraak. 

Naar mijn mening vooral als Turkije voldoet aan de politieke Kopenhagen 
criteria en niet bijna of enigszins zoals op dit moment het geval is en dan 
maak ik mij grote zorgen om even in het algemeen in het uitbreidingsproces 
want niet alleen Turkije heeft dat probleem maar ook de tien nieuwe lidstaten 
die afgelopen mei toetraden voldeden niet aan alle criteria die waren gesteld 
en we zien dat ook straks met Roemenië en Bulgarije dus dat is waar we ons 
zorgen over moeten maken, het arbeidsproces dat gekenmerkt wordt door het 
meten met twee maten, dit zijn de voorwaarden, dit zijn de criteria maar op 
het moment suprème knijpen we met z'n allen een oogje toe uit politiek 
strategische en of politieke historische overwegingen en dat is nu net het 
gevaar waar we ons voor moeten wapenen. 
Dat is gevaarlijk voor de huidige lidstaten, voor de nieuwe lidstaten maar ook 
voor de landen met een ambitie in die richting omdat ik denk dat er uiteindelijk 
een uitholling van onze rechtsgemeenschap ontstaat en hier wilde ik het even 
bij laten, dank u wel. 

Mevrouw van der Broek; voorzitter, even antwoordend op de vraag van de 
heer Vrijland, ik hou niet van de woorden links en rechts en de VVD Eerste 
Kamerfractie is niet links en niet rechts maar liberaal. 

De heer Jozias van Aartsen; dank u wel voorzitter. Ik zou eigenlijk willen 
beginnen met uw vergadering te willen danken namens de Tweede 
Kamertractie voor het aannemen van de motie van Zanen van vanochtend. 
Die motie die verkondigd iets wat in weze meer was dan ik heb gevraagd, 
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gesterkt door die motie zou ik willen zeggen kunnen wij als Tweede 
Kamerfractie alle 27 nu denk ik ook de vraag van de heer Sonnenschein aan, 
die zowel mijn collega's als mij, zoals hij zei, arrogantie verwijt, gelukkig 
kunnen wij alle 27 tegen een stootje en misschien moeten we die term 
arrogantie dan ook maar een beetje als een Geuzennaam nemen want als u 
zegt wij hebben niet geluisterd of wij luisteren niet, ik heb begrepen dat u er 
overigens gisterenavond niet was dat zei u in uw inleidende opmerkingen, en 
als we nou iets gedaan hebben als Tweede Kamertractie in de afgelopen drie 
weken na die afschuwelijke moord op Theo Van Gogh dan is het duidelijk 
maken aan het kabinet, aan het hele kabinet, dat er een harde aanpak nodig 
is. 

Ik heb gisterenavond gezegd het gaat niet om optreden maar het gaat zelfs 
om keihard optreden en ik heb duidelijk gemaakt dat wij dit kabinet zullen 
houden aan datgene wat het kabinet ons heeft toegezegd in de brief van twee 
weken geleden en dat zijn een hele hoeveelheid heel moeilijk te nemen 
maatregelen, daar zijn wij ons als Tweede Kamerfractie ook van bewust, maar 
dit moet nu wel gebeuren en ik zal u straks naar aanleiding van de 
opmerkingen die de heer Kaplan maakte duidelijk maken waarom dat ook zo 
nodig is. En ik wil ook één ding recht zetten in uw betoog wat u zei, de heer 
van Aartsen of iets in die geest of de fractievoorzitter of, dat zei u nog niet, de 
politiek aanvoerder dat had u natuurlijk ook mogen doen maar, heeft gezegd 
de heer Remkes heeft gefaald en ik wel eens en vooral nog eens een keer 
duidelijk maken dat ik dat niet heb gezegd het enige wat wij als Tweede 
Kamerfractie aan het kabinet hebben gevraagd aan de ministers Donner en 
Remkes, leg uit waarom Mohammed 8, de moordenaar van Theo Van Gogh, 
waren hij vrij in het land rond kon lopen op die vraag hebben de 
bewindslieden naar tevredenheid voor de hele kamer minus 1 , de heer 
Wilders ik zal zijn naam één keer noemen, die hele kamer 149 kamerleden 
hebben gezegd wij vinden dat antwoordt afdoende en wij hebben dus 
vertrouwen in het kabinet en meer in het bijzonder omdat we hier nou onder 
elkaar zijn hebben wij, ten overvloedige, heb ik vertrouwen in Johan Remkes 
en ik ben er ook van overtuigd dat hij in staat zal zijn om als de wiede weerga 
datgene te gaan doen wat nodig is om dit land veiliger te maken want die 
veiligheid en dat gevoel van onzekerheid. Ook wat ik gisteren zei, de 
verontwaardiging die in het land leeft die moeten worden weggenomen 
doordat het kabinet optreedt en waar nodig keihard optreedt. 

Dan ben ik bij, meneer voorzitter, de opmerkingen die de heer Ketel maakte 
over de man, wiens naam is nu even niet meer zal noemen omdat ik dat al 
had gedaan, even voor alle helderheid, want u zei ja ik heb berichten gehoord 
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dat er een uitnodiging zou zijn uitgegaan, dat is dus niet het geval. 
Desgevraagd door een radiojournaliste van Radio1, die ook 's avonds in 'Met 
het oog op morgen' nog wel eens wil optreden, die vroeg mij en hoe gaat u 
hiermee om als nu de heer Wilders, daar is hij toch nog een keer, als hij een 
gesprek zou willen hebben zou u dat dan afwijzen? Toen heb ik tot twee keer 
toe gezegd de uitnodiging zal niet van ons uitgaan, en ik heb voor alle 
zekerheid dat ook geverifieerd bij Gerrit Zalm en bij Jan van Zanen, die 
uitnodiging zal niet van ons uitgaan maar als hij dat zou willen staat de deur 
open en ben ik dag en nacht bereid, ieder uur van de dag, om met hem te 
praten. De reactie van hem is geweest de volgende dag dat hij dat nooit zou 
doen en dat hij nog liever bij Albert Heijn zou gaan werken dan weer zou 
terugkeren in de moederschoot. Dat is volgens mij heldere taal en ik vind dat 
wij ook niet min of meer, en dat vindt u dus ook niet, de richting uit zouden 
moeten dat wij eigenlijk hem zouden moeten vragen van wil je alsjeblieft 
terugkomen, wij zijn sterk genoeg als liberale partij die een brede partij is om 
het fenomeen van deze groep aan te pakken en dat zullen we ook bewijzen 
dat wij dat kunnen doen. 

Dan een meer vrolijke noot zou ik haast willen zeggen. Meneer Vrijland, niet 
omdat hij het was, maar omdat hij naar mijn hart heeft gesproken, niet over 
Turkije want dat heeft Hans van Baaien al behandeld maar wel over 
Vlaanderen. En ik ken zijn liefde voor onze zuiderburen en die liefde die deel 
ik met hem, ik houd van dit land maar België is ook een schitterende buur die 
wij hebben en het is heerlijk dat Nelie Kroes daar nu dag in dag uit in dat land 
in die mooie stad Brussel, die ooit van ons was, dat moet door de Belgen niet 
fout worden opgevat natuurlijk, die ooit van ons was, daar dag in dag uit kan 
verblijven, ik vind inderdaad die band is heel erg belangrijk. 

Wij zijn als Tweede Kamerfractie zijn we bezig een nauwe band op te bouwen 
met onze Belgische liberale vrienden in Vlaanderen met name maar ik breid 
dat ook graag uit tot Wallonië daar zijn we mee bezig en we zullen binnenkort, 
d.w.z. in het begin van het volgend jaar ook weer met hem spreken, dus we 
zullen daar van alles en nog wat aandoen en wij hebben als Tweede 
Kamerfractie in het probleem van de ijzeren Rijn ook dacht ik een stemgedrag 
getoond dankzij de inspanningen zowel van Jan Geluk die hier is en wat dus 
echt onze Belg is, hij is een Zeeuw maar Zeeuwen zijn ook eigenlijk Belgen, 
dat mag ik toch wel zeggen? 

Maar Pieter Hotstra heeft dat debat voor ons gevoerd. Ik heb trouwens in dit 
kader, ik was er anders niet opgekomen moet ik u eerlijk zeggen, maar in dit 
kader sprekend over België heb ik misschien nog een advies aan de minister 
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van Defensie, die hier helaas vanmiddag geloof ik niet is onze Henk Kamp, 
want we zouden de Belgen en ons volgens mij een enorme plezier doen als 
we de zogeheten, en Bernard Frietse die hier wel ergens zal zijn die weet 
precies waar ik het over heb, als wij twee M fregatten zouden kunnen 
verkopen aan de Belgen zouden we dat kunnen doen, ik hoop niet dat dit nu 
invloed heeft op de prijs, maar als wij dat zouden kunnen doen dan kunnen 
we een dierbare wens van de VVD Tweede Kamertractie vervullen namelijk 
dat we in de toekomst vier korvetten gaan bouwen essentieel naar ons 
oordeel voor de Nederlandse Marine en bovendien, maar dat is niet de 
hoofdreden dat denkt de hoofdredacteur van de Volkskrant of het hoofdartikel 
van de Volkskrant dat is niet de hootdreden, maar ook van belang als 
bijproduct zou je kunnen zeggen voor een aantal belangrijke Nederlandse 
bedrijven. 

Dan ben ik bij de opmerkingen die ons bijna nieuwe lid de heer Kaplan heeft 
gemaakt, u heeft een verhaal gehouden, om het nou maar eens even in alle 
helderheid te zeggen, een verhaal om te zoenen dat was althans mijn 
gevoelen en reflex op het verhaal dat u hier in al zijn indringendheid heeft 
neergelegd en ik zal overigens die zoen dan maar doorgeven aan Rita want 
ze is hier niet maar onze Rita, dat mag trouwens ook gezegd worden, die 
heeft een, dat is gisterenavond ook wel gezegd maar ik wil het mijnerzijds ook 
nog een keer zeggen, een ontzaglijk een zware baan die ze op een 
voortreffelijke manier vervult. 
Welnu, u had eigenlijk twee punten, de ene betreft hoe bindt u nu al die niet 
westerse immigranten, en daaronder, gewoon mensen die gewoon in 
Nederland geboren zijn, die Nederlander zijn, hoe beter bindt u die nu aan de 
Nederlandse samenleving volgens mij is dat het gene waar al 13 bijna 14 jaar 
geleden Frits Bolkestein mee begonnen is, hij heeft gezegd er zijn eigenlijk 
maakt twee route's, één route heeft hij althans altijd heel pregnant naar voren 
gebracht en dat is via arbeid, via werk, ik heb daar gisterenavond ook het 
nodige over gezegd want naast veiligheid, veiligheid, veiligheid gaat het ons 
als VVD ook om werk, werk, werk en dat is een route tot integratie. 

Er is een ander onderwerp wat ik gisterenavond heb aangesneden dat is 
onderwijs. Ik denk dat we, en dat is de tout die we als Nederland hebben 
gemaakt, uit een vorm van schijntolerantie vaak die niet westerse 
immigranten in Nederland onvoldoende ook bij de Nederlandse samenleving 
hebben gehaald en ik heb deze avond ook gezegd dan kunnen we ook naar 
onszelf kijken omdat wij er kennelijk onvoldoende in zijn geslaagd om duidelijk 
te maken wie wij zijn, wat onze normen zijn, dat heeft te maken met het 
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vraagstuk van de identiteit, dus dat zou mijn antwoord op dit onderdeel van 
zijn vraag zijn. 

Het tweede punt is, u had het over de stabiliteit in het land, ik heb het over de 
gevoelens van onrust en onveiligheid die er zijn maar laat één ding nog heel 
scherp en duidelijk zijn. Ik heb in een artikel wat ik enige tijdgeleden in Trouw 
heb geschreven gezegd, als je, dit was in navolging van een Amerikaanse 
filosoof, als je de vijand bent dan heb je een vijand en dit betekent dat we 
geen seconde naïef moeten zijn, ook dat heb ik gisteren gezegd, ten opzichte 
van diegene die niet zich aan onze grondwet houden maar die de profeet op 
het schild willen hijsen en die de Sahria in Amsterdam, Londen, Parijs, Berlijn 
willen invoeren maar de clou van het verhaal is dat het diegenen ook de 
vijand zijn van de over overgrote meerderheid van de moslims, heel diverse 
bevolking overigens ook in Nederland, in Nederland. Ze zijn de vijand van de 
joden, van christenen en van moslims daarom verenigt die strijd wel bijna 16 
miljoen Nederlanders zo als ik ook gisterenavond en gezegd en wij hebben 
deze u en uw geluid ook heel hard nodig om dit afschuwelijke fenomeen 
waarmee te maken hebben en waar we absoluut niet meer naïef mee om 
mogen gaan om dat tot de grond toe te bestrijden maar dat is geen strijd 
tegen de moslimgemeenschap in Nederland, laat dat iedereen hier ook 
zonneklaar zijn. 

Eigenlijk was dat ook volgens mij de kern van de boodschap, ieder die hem 
tenminste goed heeft gevolgd, van Ayaan als ik nu die laatste zin wat vrij 
vertaal zeggen dat gaat over het belangrijke thema, en juist een liberale partij 
daarom zijn wij ook het best geëquipeerd in deze tijd, juist een liberale partij is 
daarvan doordrongen dat je voor vrijheid en democratie moet vechten en er 
zijn momenten in de historie voor ons, voor Nederland ook geweest, dat dat 
inderdaad helemaal tot op de huid kwam en dat is dus nu ook zo voor vrijheid 
moet je vechten. Wie dat op dit moment doen, en het is denk ik goed meneer 

'de voorzitter althans met uw toestemming, dat we daar vanmiddag ook even 
aandacht aan besteden omdat wij als liberalen ook een internationale en, 
zoals ik gisteravond zei, een Europese missie hebben daarom is het denk ik 
goed dat we ook heel kort even stilstaan bij de strijd die nu in de Oekraïne 
door de oppositie wordt gevoerd en door Joesjenko die op een uiterst 
moedige manier poogt om gewoon de vrijheid van de mens en de individuele 
keuze van de Oekraïners werkelijk te laten tellen, wij als liberalen moeten 
daar ongelofelijk veel bewondering voor hebben want zij staan daar inderdaad 
in de vrieskou dag in dag uit te strijden voor vrije eerlijke verkiezingen in de 
Oekraïne en wij hopen uiteraard allen van harte dat het hem lukt Joesjenko 
en hopelijk met steun van Europa, ongetwijfeld zal onze Nelie daar het nodige 
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aan doen, een man als Solana om ervoor te zorgen dat er een re run, of 
nieuwe verkiezingen, kunnen komen en ik zou willen vragen voorzitter om hier 
vanmiddag een motie aan te willen nemen, ik heb vanochtend gezien hoe 
makkelijk dat eigenlijk allemaal is daar heb ik heel veel van geleerd er is meer 
ruimte hier dan ik ooit had gedacht, maar die motie zal wat mij betreft en wat 
ons betreft als VVD Tweede Kamerfractie als volgt moeten luiden, de 
algemene vergadering van de VVD roept het kabinet als voorzitter van de EU 
op de democratische oppositie in de Oekraïne voluit te steunen opdat de 
frauduleuze presidentsverkiezingen worden overgedaan de Oekraïners 
hebben recht op vrijheid en democratie en de Europese Unie heeft als 
buurland van de Oekraïne de plicht de bevolking die moedig in de vrieskou 
demonstreert te steunen. 

Voorzitter, de motie is aangenomen. 

De heer Jozias van Aartsen, nou, dan kunnen we er misschien nog wel een 
bedenken, u bent in de mood. Dan helemaal tenslotte voorzitter, want ik zie 
uw verontruste blik. Heel even toch nog terug naar Ayaan Hirsi Ali, waarvan 
wij, ik herhaal dat nogmaals, vurig, vurig hopen dat zij spoedig gewoon weer 
hier in Nederland en in de Kamer in eerste instantie, terecht heeft onze 
Kamervoorzitter onze liberale Kamervoorzitter daar in de afgelopen dagen 
ook op gewezen, we hopen echt allen vurig dat zij zo spoedig mogelijk weer in 
ons midden is, zij is zoals ze zei een VVD'ster die strijdbaar is en ook in de 
komende periode overigens, en dat waardeer ik zeer, voor ons aan het werk 
zal gaan omdat ze ook de behoefte heeft om over het thema de verlichting, 
dat kwam ook terug in die boodschap van gisteren, om daar voor ons toch 
nog eens over na te denken en dat, en we weten allen hoe goed ze dat kan, 
ook dat aan het papier toe te vertrouwen. En tot slot in dit kader, vindt u 
misschien een beetje vreemd, maar ik wil het toch doen, wil ik mijn 
waardering uitspreken voor al die mensen van de Dienst Koninklijke en 
Diplomatieke Beveiliging in de wandeling de DKDB die Ayaan dag en nacht 
bewaken en ook bij haar zijn, zij bekommeren zich niet alleen om haar 
veiligheid maar, en dat is een rustig idee, zijn ook zeer zorgzaam en 
meelevend voor onze collega die we zo snel mogelijk terug moeten hebben, 
dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; gisteren en vandaag hebben een aantal van u 
gevraagd is het denkbaar, telegram is niet meer mogelijk, maar is het 
mogelijk, daarom vraag ik het nu meteen direct aan jou, is het mogelijk dat jij 
de ondersteuning die gisteren meerdere keren bleek voor Ayaan vanuit dit 
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congres dat jij ervoor kan zorgen dat die steun ook Ayaan bereikt. Stel je voor 
we hadden nog zo'n telegram dan gaf ik hem je nu, terecht? 

De heer Jozias van Aartsen; dat zal ik uiteraard doen, natuurlijk. 

De heer Jan van Zanen; dank je wel Jozias. Dames en heren, gelet op de tijd 
stel ik nu voor de gaan spreken over meneer. 

De heer ... ; voorzitter, ik wil graag iets zeggen over de islam. 

De heer Jan van Zanen; nee, maar meneer ... 

De heer ... ; nee, ik wil gewoon een korte. 

De heer Jan van Zanen; heel kort dan want we zijn heel streng geweest voor 
iedereen ik heb het heb vanochtend ook gezegd voor half één wat zeggen, ik 
sta het toe, geen antwoord dat doet u dan na afloop want we hebben een 
heleboel dingen met elkaar afgesproken. 

De heer ... ; het is geen antwoord. Islam is geen terrorisme, islam heeft 
liberalisme, zit het sociale in, ik weet zeker als de profeet Mohammed nu had 
geleefd hij de hand zou geven aan mevrouw Verdonk en zou ook misschien 
wel hebben gezegd wat Kaplan heeft gezegd. Ik wil wel iets toezeggen dat, hij 
zegt we moeten moslim terrorisme aanpakken, dat zegt onze fractievoorzitter, 
ik stel alle terrorisme aanpakken niet alleen het moslim terrorisme. 
De heer Jan van Zanen; dank u wel. Wij gaan gauw over, dames en heren, 
naar de actuele moties en die gaan we snel bespreken want dan kunnen we 
er straks ook, als dat nodig is, over stemmen met de blauwe passen. 
Motie nummer 1 van de kamercentrale Haarlem, wie kort? Voor of 
tegenstanders of gaan we er gewoon over stemmen, meneer Weterings. 

De heer Weterings; voorzitter, ja wat mij betreft gaan we er over stemmen het 
mag duidelijk zijn dat wij vinden dat de wet zodanig gewijzigd moet worden 
dat het niet mogelijk is dat mensen zetelroof plegen of dat nou is in de 
Tweede Kamer, de Provinciale Staten of de gemeenteraad. 

De heer Kuijper; voorzitter, ik heb even één minuut langer nodig denk ik. ik 
kom uit Elburg daar woon ik pas één jaar daarvoor heb ik in een andere 
plaats in Nederland gewoond ben ik vele jaren afdelingsvoorzitter geweest, ik 
heb daar heel veel rampen met onze fractie meegemaakt onder andere op 
een gegeven moment het uittreden van een fractielid die is later ook bij de 
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LPF wel geweest, niet geweest, weer wel geweest, ik weet dus waar ik over 
praat en ik begrijp heel goed de gevoelens die de afdeling Arnhem geleid 
hebben tot deze motie, ik heb een aantal littekens op mijn ziel over alles wat 
er gebeurd is. 

Desalniettemin heb ik toch grote bezwaren met deze motie. Onze kieswet 
gaat eigenlijk uit van de fictie, en ik herhaal inderdaad fictie, dat iemand als 
persoon gekozen wordt. Zolang die fictie nog in de kieswet zit kunnen wij niks 
doen op dit onderdeel. De achtergrond voor de afsplitsing was dat die ene 
persoon meende dat hij ons verkiezingsprogram beter uitlegde dan de rest 
van de fractie en hij had dus, strikt theoretisch helemaal gelijk, en dan kan je 
hem eigenlijk ook niet ontzeggen dat hij in de Raad, of waar dan ook, blijft 
zitten, hij is verkozen op het verkiezingsprogram, hij zegt dat hij de correcte 
uitleg heeft, was ik het niet mee eens maar dat is een ander verhaal, hij denkt 
dat hij de correcte uitleg heeft en daar op claimt hij dan die zetel en ik denk 
dat dat mogelijk moet blijven. 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer? Vanuit de kamerfractie, u heeft de 
reactie gezien. 

De heer Ruud Luchtenveld; voorzitter, maar even van deze plaats denk ik. 
Het is zo dat wij hebben dit voorstel wat hierin is gelegd hebben wij eerder 
gedaan bij de algemene behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken, 
toen heeft de toenmalige minister de Vries die heeft zich daar toen tegen 
verzet, we hebben het voorstel samen met het CDA ingediend, er zitten wel 
een paar haken en ogen aan. Punt is namelijk dat je kunt inderdaad dit zo 
regelen in de kieswet maar je zit wel bijvoorbeeld met het probleem als er een 
fractie is van twee personen die krijgen samen ruzie moeten ze dan allebei 
hun zetel opgeven, dat is een punt. Ander punt wat toch een punt inderdaad 
is, als iemand zich houdt aan het verkiezingsprogram, maar de fractie ziet 
redenen om daarvan af te wijken, dan kan het een hele harde sanctie zijn als 
iemand dan zegt ik wil me aan het verkiezingsprogram houden als dan de 
consequentie zou zijn dat die dan zijn zetel zou moeten opgeven als de fractie 
dan maar zo verstandig is dat die dan gewoon mag blijven omdat hij zich 
houdt aan het verkiezingsprogramma dan is er geen probleem maar als de 
fractie inderdaad toch dan iemand buiten wil zetten dan krijg je wel dat type 
vragen, bovendien komt er dus een nieuw kiesstelsel hoe dat er precies zal uit 
zien daar hebben we nog wel veel discussie over maar daar is meer een 
persoonlijk mandaat en ik zou dan dus ook weer een onderscheid moeten 
maken tussen de vraag of iemand dan zelf de kiesdeler heeft gehaald of dat 
iemand heel weinig stemmen heeft gehaald en toch in de kamer is gekomen, 
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of in een vertegenwoordigend lichaam is gekomen, want sommigen zeggen ik 
had een eigen mandaat daar staat weer tegenover je had wel een mandaat 
op een VVD lijst en dat is toch ook een reden om te zeggen je mag niet 
zomaar uitstappen, de gedachten begrijpen wij dus heel goed maar de 
technische uitvoering vergt nog wel een nadere discussie en ik stel voor dat 
we die in het kader van de kieswet nader voeren. 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer in tweede termijn, of eerste termijn, 
tweede termijn meneer Weterings, gaat uw gang. 

De heer Weterings; voorzitter, de voorzitster van de Eerste Kamerfractie wat 
daarnet bij het lokaal ondernemingsbeleid het verhaal van het is moeilijk, 
moeilijk, moeilijk dat mag ik toch niet hopen dat de Tweede Kamerfractie dat 
bij zo'n onderwerp gaat doen, het is duidelijk wij zijn een politieke partij wij 
geven aan wat er moet gebeuren en wij willen dat de kieswet ontdaan wordt 
van de fictie dat mensen op een personenlijst gestemd hebben en als het 
congres dat uitspreekt dan kan de kamerfractie dat regelen door bij te dragen 
aan goede wetgeving die dat dan realiseert, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; ik stel voor daarover te stemmen straks. Motie 
nummer 2, kamercentrale Den Haag wellicht een enkel woord, de heer 
Wijsenbeek hij staat al klaar. 

De heer Wijsenbeek; dank u wel voorzitter. Wij hebben in onze eerste 
algemene ledenvergadering Rotterdam, waar we als leden het recht hadden 
onze stem persoonlijk uit te brengen, twee onderwerpen aan de orde het ene 
was ietwat uit de lucht komen vallen en het andere was letterlijk uit de lucht 
komen vallen want het ging over helikopters op het vliegkamp de Kooi. 
Vervolgens hebben wij in een onderling overleg besloten dat de afdelingen en 
de kamercentrales het recht hadden om voorstellen te doen, we zijn een 
politieke partij wij hebben er juist de discussie over geopend, we zijn bezig 
met het ontwerpen van een nieuw kiesstelsel. Wij, als partij, hebben geen 
regeerakkoord gesloten, wij als partij zijn niet aan een regeerakkoord 
gebonden maar we begrijpen wel dat in de huidige coalitie daar een bepaalt 
voorstel voor moet komen maar het is ons goed recht als leden van deze 
partij om duidelijk te maken wat we wel en niet willen voor kiesstelselwijziging, 
en dat wat nu voorligt als gedaan door minister de Graaf van bestuurlijke 
vernieuwing lusten wij, althans in Den Haag, niet en dat voorstel willen wij 
graag aan onze partij voorleggen opdat onze vertegenwoordigers in Eerste
en Tweede Kamer ook weten wat de partij daarvan denkt want die heeft zich 
nog nooit als zodanig over uitgesproken. 
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Ik wijs u er op dat in Rotterdam wel een parallelsessie geweest is dat daar 
gestemd is en dat daar de stemming was 58 tegen het voorstel van minister 
de Graaf en 1 voor en daarom willen we graag deze stemming in de 
algemene ledenvergadering, dank u. 

De heer Jan van Zanen; wie in eerste termijn? 

De heer Stolk; voorzitter, ik wil de heer Wijsenbeek erop wijzen dat hij een 
beetje ongelijk heeft de partij heeft zich namelijk op een bepaalde manier wel 
uitgesproken. Er is een hele zorgvuldige partijraad geweest een tijdje geleden 
waarin met algemene stemmen is aangenomen dat we de opties open 
zouden houden voor de verschillende mogelijkheden, dus de heer 
Wijsenbeek heeft ongelijk als hij zegt dat de VVD zich niet zou hebben 
uitgesproken, ik ben het overigens wel met hem eens dat slechts een 
stemming op een parallelsessie zeker niet een indicatie zou zijn voor wat er 
aan de hand zou moeten worden maar het is niet zo dat wij ons er niet over 
hebben uitgesproken. 

Het is het goed recht van de afdeling Den Haag om nu met een voorstel te 
komen maar wij moeten ons wel realiseren dat we dan daarmee in gaan 
tegen een zeer uitgebalanceerde partijraad. 

De heer Jan van Zanen; ik verleen u het woord meneer Wijsenbeek, wie nog 
meer in eerste termijn? Niemand? Wij vinden hem prematuur, zoals u heeft 
gelezen, meneer Wijsenbeek. 

De heer Wijsenbeek; in die partijraad is niet gestemd, is slechts een 
meningspeiling geweest dat is 1, 2 u zegt prematuur het is toch denk ik het 
minste wat we doen kunnen om onze vertegenwoordigers in de Staten 
Generaal een mening mee te geven van deze partij dus dat kan niet 
prematuur zijn want al het andere wat we doen is expost. 

De heer Jan van Zanen; ja, nou zo is het precies ja, had je niet moeten 
klappen toen het regeerakkoord werd gepresenteerd. 

De heer Stolk; nog wel kort, er is natuurlijk wel een uitspraak gedaan want er 
is een motie ingediend die vervolgens met algemene stemmen ook is 
aangenomen hoewel er op dat moment niet een getalstemming is geweest 
maar die uitspraak is er welgedaan, ik ontken nogmaals niet het recht van 
Den Haag om nu een uitspraak van deze vergadering te vragen maar wij 
moeten niet zo onverstandig zijn om door eerdere uitspraken heen te lopen 
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want dan worden we buitengewoon ongeloofwaardig dat moeten we niet 
doen. 

De heer Jan van Zanen; goed, het is helder, ik ben het helemaal met u eens 
maar ik neem aan meneer Wijsenbeek erover wil stemmen en u kent de 
status dan zal de fractie daar mee doen wat hen op dat moment goeddunkt 
en dat was ook overigens één van de elementen die wij destijds aan de 
kamerfractie hebben meegegeven in die inderdaad zeer succesvolle 
partijraad, want we gaan niet aan elkaar voorschrijven hoe het moet, u weet 
het nog hé congressen en Starfighters. 

Motie 3, kamercentrale Den Haag, meneer Wijsenbeek of wie van Den Haag? 

De heer Wijsenbeek; ach ja, ik ga maar door. Voorzitter, mutatis mutandis 
geldt hier hetzelfde. Wij zitten midden in die discussie en ook hierover vinden 
wij dat onze leden het recht hebben om hun stem daar over uit te brengen en 
te laten horen. We zullen als alles doorgaat zoals het er nu uitziet in 2006 in 
alle gemeenten van Nederland een verkiezing voor een burgemeester moeten 
aangaan. Tezelfdertijd weten we ook dat die burgemeesters die we dan gaan 
kiezen niet voorzien van zijn van de nodige bevoegdheden om tegenover de 
gemeenteraad een krachtig bestuur neer te kunnen zetten en tegelijkertijd 
weten we ook dat we nog in het spagaat verkeren dat die burgemeester 
tegelijkertijd voorzitter van de raad en voorzitter van het college is, wij willen 
graag dat onze leden daar over nu aan onze vertegenwoordigers een advies 
kunnen meegeven ook daar over hebben wij in Rotterdam gesproken en ook 
daarover is een van de leden geen mening gevraagd. 

De heer Jan van Zanen; ik geef u het woord. 

Voorzitter, namens de bestuursvereniging, die wordt in deze motie genoemd, 
dat namens ons een mening niet wordt gegeven dat is incorrect er is met ons 
geen overleg geweest maar dat is het minst belangrijke, inhoudelijk gezien zit 
de afdeling Den Haag er toch naast. Ik kan wij herinneren dat we een jaar 
geleden in Veldhoven een uitspraak van de algemene ledenvergadering 
hebben gevraagd naar aanleiding van het voorstel van de commissie 
Opstelten, daar zijn allerlei uitspraken genomen dat heeft deze de algemene 
ledenvergadering geaccepteerd dus er ligt een uitspraak, en die is 
meegegeven aan de fractie om verder te beoordelen bij het wetsontwerp 
inmiddels is het wetsontwerp er, daar wordt niet naar verwezen dat kon ook 
eigenlijk niet want de motie is ingediend voordat het wetsontwerp openbaar 
was en daar worden ook de argumenten van de afdeling Den Haag 
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grotendeels weerlegt ook mede op basis van het advies van de raad van state 
dus ik zou u willen verzoeken hem in te trekken want hij is in ieder geval 
overbodig en achterhaald, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; vanuit de Tweede Kamerfractie? Meneer van Beek. 

De heer van Beek; voorzitter, we zullen het onderwerp niet uitputtend 
behandelen maar twee opmerkingen wil ik toch wel maken. De eerste is dat 
over dit onderwerp de partij in Veldhoven heel nadrukkelijk in de vorm van 
stellingen met elkaar gediscussieerd heeft, het is absoluut niet zo dat wij ons 
als partij ons daar niet over beziggehouden hebben en het tweede is als je 
echt kijkt naar de tekst die daar wordt voorgelegd is het wel een heel erg 
vreemde tekst om de taken van de burgemeester in de grondwet te willen 
vastleggen, dat is op dit moment dat niet het geval, dat zou je in de toekomst 
ook niet moeten hebben dat moet gewoon in een gewone wet gebeuren en 
die wet die komt binnenkort discussie en daar zullen als partij volop aan 
meedoen. 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer in eerste termijn? Gaat uw gang 
mevrouw. 

Mevrouw; meneer Wijsenbeek staat naast mij dus het is een beetje gevaarlijk 
maar, kijk ik ken heel veel mensen in Den Haag en meneer Wijsenbeek kan 
hier nu wel vertellen dat hij vindt dat de meerderheid in zijn partij daar voor is 
maar heeft hij daar wel een ledenraadpleging over gehouden en wel 
schriftelijk? 

De heer Jan van Zanen; nee, maar dat gebeurt hier hé, ik heb hem ook bij mij 
hoor. 

Mevrouw; ja is, maar ik vind toch dat dit zo'n ernstige motie is waar we echt 
niet over kunnen gaan stemmen hij is bovendien uitvoerig behandeld dus ik 
zou toch iedereen willen adviseren laten we nou niet op de weg terug aan, ik 
graag dat iedere keer weer opnieuw, maar telkens zijn er toch van die 
doorgewinterde VVD' ers die maar door blijven gaan en hou er nou eens mee 
op. 

Voorzitter: dames en heren, mag ik namens het Hoofdbestuur gewoon twee 
technische dingen, min of meer van technische aard. Kijk, in de eerste plaats, 
het is natuurlijk echt waar wij willen dit natuurlijk ook bij gewone wet, ik kan 
me niet voorstellen dat u dit in de grondwet wilt, maar goed dat is omdat ik 
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daar ook wel eens naar kijk naar dat staatsrecht. En in de tweede plaats had 
ik nou juist het idee dat, maar dat wist u op het moment dat het werd 
ingediend ook niet, dat de Raad van Staten nu ook zegt hoe het ook verder 
gaat wat er nu ook voorgesteld wordt als het in ieder geval maar niet in strijd 
met de grondwet is, daar hoef je het niet mee eens te zijn maar als zo'n hoog 
college van staat dat oordeel heeft dat zou zelfs bij u enige indruk moeten 
maken. De tweede termijn, meneer Wijsenbeek. 

De heer Wijsenbeek; ja was het maar zo dat die oordelen van de Raad van 
State ook door de regering telkenmale werden overgenomen, dat blijkt niet 
het geval te zijn. Het is waar, wij hebben natuurlijk dit onderwerp uitgebreid 
behandeld, ter verzekering aan mevrouw wij hebben het ook in de 
ledenvergadering van de afdeling 's-Gravenhage behandeld want ik ga hier 
natuurlijk geen moties indienen zonder daar de toestemming van mijn afdeling 
voor te hebben. Ik heb uitsluitend geschreven 'gehoord de mening van de 
bestuurdersvereniging VVD' dat wil niet zeggen dat wij het eens moeten zijn 
of dat wij conform de bestuurdersvereniging zijn. 

Voorzitter, het is een onderwerp wat nog een discussie is, er zijn nu inderdaad 
weer nieuwe elementen ik denk dat het nuttig en nodig is om dit onderwerp 
toch op de agenda te houden en daar de mening van onze leden voor te 
vragen en dan kunnen we met elkaar erover eens zijn wanneer wij een 
debatpartij en een ledenpartij zijn waar de leden het voor het zeggen hebben 
dat we dit soort vraagstukken ook ter stemming aan de leden moeten 
voorleggen maar gezien de situatie zoals die nu is zijn we bereid deze 
discussie vooralsnog uit te stellen en deze motie terug te trekken. 

De heer Jan van Zanen; dank u zeer, motie nummer 4, blijf staan meneer 
Wijsenbeek, ook van de kamercentrale Den Haag. 

Meneer Wijsenbeek; sommige VVD' ers gaan altijd maar door en dat hoort 
ook zo mevrouw. 

De heer Jan van Zanen; nee, maar dat geeft niks want die mevrouw doet dat 
ook. 

Meneer Wijsenbeek; deze vindt het Hoofdbestuur wederom overbodig. 
Meneer de voorzitter, ik wijs erop, en ik hoop dat onze vice-premier daar 
straks nog op in wil gaan, wij hebben het zojuist over twee onderwerpen die in 
het regeerakkoord zijn geregeld daarin is gezegd VVD'ers gaat akkoord want 
er is ook voor jullie iets geregeld. Datgene wat in ons verkiezingsprogramma 
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stond namelijk het afschaffen van de OZB is in het regeerakkoord verankert, 
tot nu toe en we zijn halverwege, is daar nog niets van terechtgekomen. 

Lastenverlichting hebben we nog niet mogen waarnemen, het zal ons naast 
deze twee eerdergenoemde onderwerpen van een gekozen burgemeester en 
een wijziging in het kiesstelsel die we, en dat weten we in ieder geval uit 
eerdere meningsvorming in deze partij als partij, niet gaarne zien die OZB 
daar willen wij vanaf en dat mogen wij onze leden oproepen omdat nog eens 
een keer duidelijk uit te spreken zodat onze vertegenwoordigers zowel in de 
Staten Generaal als in de regering zich gesterkt weten door een partij die 
staat voor wat ze in haar verkiezingsprogramma 's beloofd, dank u. 

De heer Jan van Zanen; wie in eerste termijn? Ik heb geen enkele aanleiding 
om aan te nemen dat wat hier staat niet gaat gebeuren, ik kijk naar de vice 
minister-president en de minister van Financiën, het gaat toch gewoon per 1 
januari 2006, hij knikt instemmend misschien kan het licht er even op dan kun 
je het zien. 

De heer Wijsenbeek; nou, ik heb dat knikken niet gezien en de rest van de 
zaal nog niet hoor. Ik kan mij voorstellen dat de vice-premier en de minister 
van Financiën zich beide gesterkt voelen als onze partij daar nog een keer op 
aandringt. 

De heer Jan van Zanen; het lijkt me niet Florus, hecht je er echt zeer aan dat 
die wordt aangenomen? Ik heb liever een signaal van dit wij gaan er gewoon 
vanuit dat het kabinet waarmaakt wat we aan de kiezers hebben beloofd. Als 
onze eerste man in het kabinet zegt ik ga dat doen dan gaan we daar toch 
gewoon van uit: 

De heer Wijsenbeek; ik hoop dat hij zich door dit applaus gesterkt voelt om dit 
ook inderdaad door te voeren. 

De heer Jan van Zanen; dank u, de motie is ingetrokken. Dan, dames en 
heren, dat is wat ingewikkelder en zijn twee, maar dat mag wel, twee actuele 
moties alsnog ingediend en die komen nu hoop ik ook op het scherm en dat is 
een actuele motie van de kamercentrale Zuid-Holland Noord, wie mag ik daar 
het woord over verlenen? 

De heer Vermeulen; ja dank u wel voorzitter. Er zijn woorden genoeg om te 
beschrijven wat er op 2 november met Nederland is gebeurd, wat er met onze 
samenleving ook voornamelijk is gebeurd, maar al deze woorden schieten 
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tekort hoe waar ze misschien ook zijn. Laten Mohammed B., en zijn tientallen 
medestanders en misschien duizenden sympathisanten, zich wat aan die 
woorden gelegen liggen? Het enige wat we nu kunnen doen is te antwoorden 
met daden, zoals onze politieke aanvoerder ook gisteren heeft gezegd, en 
alleen daden kunnen dat zijn in de vorm van juiste maatregelen. 

En één van de juiste maatregelen, denken wij als kamercentrale daar hebben 
we uitvoerig over gesproken, is de oprichting van een ministerie van 
Binnenlandse Veiligheid zoals dat is gebeurd na de aanslagen op 11 
september 2001 in de Verenigde Staten van Amerika door het congres en wij 
willen de Tweede Kamerfractie van de VVD dan ook vragen om voorstellen te 
doen in overeenstemming met artikel 41 van de grondwet op een ministerie 
op te richten van Binnenlandse Veiligheid om ervoor te zorgen dat we tot die 
acties en die daden komen die noodzakelijk zijn om het terrorisme in 
Nederland, en alle terrorisme niet alleen moslimterrorisme, maar alle 
terrorisme en alle veiligheidszaken die nodig zijn om aan te pakken dat wij die 
dingen aanpakken dat is noodzakelijk daarvoor hebben we een eenduidige 
ambtelijke organisatie nodig in de vorm van een ministerie van terrorisme en 
ik vraag u vandaag daarvoor uw steun, dank u wel meneer de voorzitter. 

De heer Lener, Voorhout; ik vind het eigenlijk overbodig er is namelijk al een 
organisatie in oprichting, de NCTB, en ik denk dat die voldoet aan al de zaken 
die deze meneer net naar voren heeft gebracht. 

De heer Jan van Zanen; meneer Schellekens heel kort. 

De heer Schellekens; heel kort voorzitter. In een andere bijeenkomst vandaag 
hebben we juist gepleit voor het verminderen van het aantal ministeries en nu 
is het probleem dat het voorstel wat nu aan ons wordt voorgelegd uitermate 
door iedereen wordt ondersteund vanuit de emotie en vanuit de noodzaak, of 
we dat nu middels een nieuw ministerie moeten doen dat vraag ik mij af. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, meneer van Schie. 

De heer van Schie; ja, voorzitter, ik heb er eerlijk gezegd vandaag, en ook op 
andere momenten de afgelopen week, zeer gestoord aan de wijze waarop 
Nederland zichzelf zeg maar het dictum oplegt dat wij in tweestrijd zijn en in 
tweespot en dat er vreselijke dingen over ons komen. Wat er is gebeurd is 
een treurige daad van een enkeling, ik vind dat we niet moeten overdrijven en 
over moeten reageren het feit dat we een open en transparante samenleving 
hebben met een goed openbaar bestuur maakt ook dat wij kwetsbaar zijn en 
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die kwetsbaarheid moeten we soms ook duNen accepteren en daarbij niet 
met overmacht en teveel inperkingen van de persoonlijke vrijheden van onze 
burgers reageren en ik wil dan ook onze fractie en onze regeringsleden 
oproepen om niet mee te doen aan het media spelletje om maar te zeggen 
hoe erg het allemaal is om gewoon zoals we moeten doen hun werk moeten 
doen zorgen dat Nederland in vrijheid en goed geregeerd wordt maar niet 
over reageren alstublieft, geen Amerikaanse toestanden in Nederland. 

De heer Jan van Zanen; meneer Korthals-Aites. 

De heer Korthai-Aites; meneer de voorzitter, we hebben de fractievoorzitter 
horen zeggen vanmiddag dat hij het volste vertrouwen heeft in het optreden 
van minister Remkes die als minister van Binnenlandse Zaken als eerste 
verantwoordelijk is voor onder andere de AIVD en het lijkt me dus een heel 
verkeert signaal wanneer de partij door het uitspreken van de wenselijkheid 
van een nieuw ministerie voor Binnenlandse Veiligheid, dus niet het ministerie 
van Justitie zijnde en niet het ministerie van minister Remkes, namelijk 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de indruk onttrekken dat het niet 
goed zou worden aangepakt door het huidige kabinet. 

Terrorismebestrijding is nu eenmaal per definitie een zaak van de ministeries 
van Justitie omdat het een misdrijf is en van binnenlandse zaken omdat het te 
maken heeft met de staatsveiligheid en de binnenlandse veiligheid en deze 
twee ministers hebben getoond goed te kunnen samenwerken door nu een 
motie aan te nemen dat pleit voor een nieuw ministerie wekken wij alleen 
maar de indruk ontevreden te zijn over onze eigen minister Remkes dat 
moeten wij niet doen. 

De heer Jan van Zanen; dank u wel, mevrouw Scheidel denk ik? 

Mevrouw Scheidel; ja, inderdaad. Allereerst hulde voor een echte actuele 
motie, ik denk dat we kunnen constateren dat we de moties die we hieNoor 
hadden niet echt actueel waren en daar was het ons juist wel om te doen bij 
de vernieuwing om die mogelijkheid aan te geven. Inhoudelijk op het voorstel 
denk ik ook dat we het niet moeten doen juist als je in een discussie ziet hoe 
moeilijk het al is om tussen justitie en binnenlandse zaken juist goed 
afstemming te laten plaatsvinden en daar wordt al heel erg veel voor gedaan 
en daar worden ook al structuurwijziging inderdaad zijn daar aanwezig en ik 
denk dat je het alleen maar nog ingewikkelder maakt door nog een ministerie 
ertussen, erboven of waar dan ook neer te zetten. 
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De heer Jan van Zanen; mevrouw Griffith. 

Mevrouw Griffith; dank u wel voorzitter, namens de Tweede Kamerfractie zou 
ik de motie willen ontraden. De fractievoorzitter heeft net dat krachtig 
aangegeven wat zich allemaal afspeelt op het terrein van 
terrorismebestrijding, het aannemen van de motie zou betekenen dat wij 
zouden belanden in een organisatorische discussie en structuurdiscussie en 
we ons niet meer bezighouden met datgene wat nou echt daadwerkelijk 
belangrijk is en dat betekent de maatregelen, daadkrachtige maatregelen, met 
name op het gebied van strafrecht en de AIVD. 

De heer Jan van Zanen; tweede termijn, of iemand nog voor de eerste 
termijn? Tweede termijn meneer Vermeulen? 

De heer Vermeulen; dank u wel voorzitter, ik heb twee goede argumenten 
gehoord om toch over te gaan tot oprichting van een ministerie van 
Binnenlandse Veiligheid. Allereerst de opmerking van een meneer hier die bij 
deze microfoons stond die zei het was maar een enkeling die op 2 november 
toesloeg, nou ja dat kan iemand vinden dat dat maar een enkeling is ik geloof 
dat er de afgelopen tijd acties zijn ondernomen om nog meerdere aanslagen 
te voorkomen. En ik wil dan toch ook nog eventjes het argumenten naar voren 
halen dat men in de Verenigde Staten zowel een ministerie van Binnenlandse 
Zaken heeft als een ministerie van Justitie maar ook een ministerie van 
Binnenlandse Veiligheid en dat werkt succesvol. In de Verenigde Staten is 
men op dit moment in staat om op een bepaalde manier bezig te zijn zo dat 
terroristen geen kans krijgen, dat moeten we in Nederland ook doen denk ik 
waarom zouden we die zaak niet volgen en zouden we sterke acties 
ondernemen tegen internationaal en hier in Nederland nationaal terrorisme 
dat moeten we gewoon doen net als in de Verenigde Staten een ministerie 
van Binnenlandse Veiligheid oprichten, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; wie nog meer in tweede termijn? 

De heer Furnée, Rijnwoude; ik lees online de New Vork Times daarin kun je 
lezen hoe slecht het bij het ministerie van Security o.l.v. Tom Ridge 
functioneert dat heeft niets geholpen. 

De heer Jan van Zanen; meneer vanSchietenslotte hoop ik, nee niet 
helemaal goed. 
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De heer van Schie; ik zou toch wel even willen aangeven, ik was diegene die 
zei dat er maar een enkeling was, dat je met welk ministerie dan ook en met 
welke veiligheidsmiddelen dan ook nooit zal kunnen voorkomen dat er een 
enkeling is die een vreselijke daad verricht, ik ben het eens met het feit dat je 
zoveel mogelijk structuren moet ontmantelen die de kwade gedachte 
proberen te vertolken in Nederland maar niet de illusie dat het oprichten van 
een ministerie nooit zou kunnen voorkomen. 

De heer Jan van Zanen; goed, dank u wel, ik kijk nog verder, meneer Stolk. 

De heer Stolk; voorzitter, je kunt je afvragen waar deze discussie uit 
voortkomt. We hebben recent een debat gehad over Godslastering, de 
afgelopen dagen lees ik dat kinderen niet op hun vingers getikt mogen 
worden en ik verwacht van mevrouw Griffith, naast haar argumentatie tegen 
het ministerie voor Veiligheid, dat zij de minister van Justitie de oren wast 
want deze discussie komt voort uit het feit dat we nog steeds ondanks 
datgene wat er in de Kamer is gezegd in de pers de indruk krijgen dat in ieder 
geval de minister van Justitie, ik laat onze heer Remkes daar nadrukkelijk 
buiten deze oordeelsvorming, maar dat in ieder geval de minister van Justitie 
met volstrekt de verkeerde dingen bezig is en dat staat lijnrecht tegenover de 
benadering die ik gisteren en ook vandaag van de heer van Aartsen heb 
gehoord. 

De heer Jan van Zanen; mevrouw ScheideL 

Mevrouw Scheidel; volgens mij gaat de vergelijking met Amerikaans totaal 
niet op, zeker niet met het ministerie van Binnenlandse Zaken omdat ze daar 
een ministerie van Binnenlandse Zaken hebben met een totaal ander 
takenpakket zo op het openbaar bestuur is dat veel beperkter maar wat 
betreft veiligheid is er sowieso geen vergelijking te maken en nu krijg je, als je 
dit voorstel zou aannemen, drie ministeries die zich daarmee bezighouden en 
dat lijkt mij onwenselijk. 

De heer ... ; één van de sprekers heeft gezegd een ministerie van Justitie in 
Amerika en een ministerie van Binnenlandse Zaken en naast de twee 
ministeries moeten ook ministerie van Veiligheid komen als in Amerika het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie niet hun 
werk goed kunnen doen dat niet betekent dat dat dan hier ook zo zou zijn. 
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De heer Jan van Zanen; iemand nog, dan gaan we er zo over stemmen. 
Tenslotte, dames en heren, actuele motie van de partijcommissie 
volksgezondheid, wie eerste termijn is? 

De heer Vermeulen; mag ik nog even terugkomen op die vorige motie ik wil er 
even nog één ding over zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij hier 
vandaag een signaal geven dat het noodzakelijk is om de strijd tegen 
terrorisme te coördineren en zo was deze motie ook bedoeld maar als nu 
blijkt dat men hier daar kennelijk een bepaalde krachtige overwegingen ook 
voor heeft om tegen die motie te zijn dan zeg ik dan trek ik die motie terug 
maar dan moeten wij wel ook achter die eerste overweging van die motie 
blijven staan dat wij vinden dat er een sterke coördinatie moet komen van 
terrorisme bestrijding hoe dan ook, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; u heeft hem ingetrokken of niet? Want ik ben in ieder 
geval wel heel blij met die wens voor de Tweede Kamerfractie, wijsheid, 
gemoedsrust en daadkracht dat kan helemaal geen kwaad. 

De heer Vermeulen; ja, ik heb behalve die eerste overweging en de laatste 
wens heb ik hem dan ingetrokken ja. 

De heer Jan van Zanen; u trekt hem in en dus nu wat blijft er nu over? Hij 
trekt hij hem in, klaar, het lijkt wel alsof het half vier is. We gaan naar de 
laatste motie. 

De heer Aeijelts Averink, partijcommissie volksgezondheid; meneer de 
voorzitter, we hebben zoeven een panelcommissie gehad over een nieuw 
zorgverzekering stelsel dat stelsel is door de Tweede Kamer als motie 
ingediend door de minister overgenomen, het staat op de website van de 
VVD het Hoofdbestuur heeft daar kennis van kunnen nemen, en we zouden 
het bijzonder prettig en logisch vinden als deze vergadering dit idee zou 
overnemen. 

De heer Jan van Zanen; wie in eerste termijn? Kan hij nog even voorkomen 
de tekst want dit is ook één van de echte actuele moties. 

Voorzitter, namens de Tweede Kamerfractie zou ik de motie van harte willen 
overnemen in elk geval, we hebben tijdens het debat over de no claim in 
september hebben we dit door de partijcommissie uitgedachte geavanceerde 
systeem van clusterindeling en no claim teruggave ingebracht bij de minister, 
de minister heeft toegezegd daar in het voorjaar op te zullen terugkomen en ik 
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beschouw deze motie dan door de algemene vergadering dan ook een 
krachtige ondersteuning van het beleid van de Tweede Kamerfractie. 

De heer Jan van Zanen; kan dat op uw aller instemming rekenen? 

De heer ... ; ik begrijp de motie niet zo, het onderwerp gaat mij zeer aan het 
hart zoals u kunt zien, kan iemand hem mij uitleggen? 

De heer Jan van Zanen; toch fijn dat u bent gekomen, nee maar dat kan 
meneer Weekers na half vijf, toch? Mag ik dat aanbod doen? Er is daar een 
meneer die het uitgelegd wil hebben, kun je het in een paar zinnen uitleggen 
er wordt hierom gevraagd leg het even kort uit. 

De heer Weekers; heel kort. Het voorstel zoals de partijcommissie dat heeft 
gedaan, en zoals we dat ook in de Tweede Kamer aan de minister hebben 
voorgelegd komt het er als volgt op neer dat wanneer mensen ten opzichte 
van hun leeftijdgenoten terughoudend zijn met de zorgconsumptie dat zij dan 
een stuk van de ingelegde premie van de zorgverzekering zullen terugkrijgen. 
De wet die we thans hebben aangenomen over de no claim teruggave daar 
wordt iedereen eigenlijk gelijkgeschakeld, jong, oud, ziek en gezond, en dat 
betekent dat iemand die bijvoorbeeld oud is daardoor vaker naar de dokter 
moet dat die sneller zijn no claim bonus zal kwijtraken, nou in het voorstel 
zoals dat door de partijcommissie is gedaan en ook overgenomen door de 
Tweede Kamertractie is het zo dat iemand van 82 net zoveel kans heeft om 
premie terug te krijgen dan iemand van 22 en daarmee is dat systeem van 
rechtvaardiger. 

De heer Jan van Zanen; meneer, duidelijk? 
De heer ... ; ik vraag mij af of er dan niet alleen met de leeftijd rekening 
gehouden moet worden en de vergelijking binnen de leeftijd wordt getrokken 
maar of dan niet ook de feitelijke gezondheidstoestand van iemand in 
ogenschouw wordt genomen dat bijvoorbeeld alle mensen die aan diabetes 
lijden onderling worden vergeleken om voor premiekorting in aanmerking te 
komen. 

De heer Jan van Zanen; iemand anders nog een tweede termijn, wie kan 
daarop reageren? 
Meneer Aeijlts of meneer Weekers. 
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De heer Aeijelts; ik zou willen zeggen hoe meer verfijning hoe beter 
tegelijkertijd moet je ook natuurlijk oppassen dat regelingen die je bedenkt dat 
ze wel nog uitvoerbaar moeten zijn. 

Mevrouw; dat was wat ik ook even wilde zeggen die verfijning gaat inderdaad 
alleen maar geld en geld en geld kosten dus ik denk dat je eigenlijk dat heel 
eenvoudig moet houden en dat eventueel via de belasting zou moeten 
kunnen regelen, maar op deze manier geloof ik er niet zo in. 

De heer Jan van Zanen; meneer Schellekens. 

De heer Schellekens; een korte opmerking voorzitter. De hele zaal weet 
eigenlijk niet inhoudelijk waarover het gaat, nu kunnen wij omdat we 
vertrouwen hebben in de partijcommissie en ikzelf ben dus ervoor, laat dat 
duidelijk zijn, vind ik het eigenlijk wat moeilijk nu te zeggen de hele 
ledenvergadering staat daar 1 00% achter. 

De heer Jan van Zanen; ja, dat kan wel wezen maar dan komen we nooit 
ergens. 

De heer Schellekens; nee, ik zeg alleen ook in de partijcommissie een klein 
groepje heeft het vanmiddag pas gehoord als we dan stemvee zijn? 

De heer Jan van Zanen; nee, maar dan komen we nooit ergens, ik heb de 
illusie niet dat ik overal verstand van heb, jij ook niet jij zegt het eerlijk maar 
we moeten wel af en toe besluiten nemen. 

De heer Schellekens; nee, ik ben ervoor heb ik gezegd laat dat duidelijk zijn. 

De heer Jan van Zanen; maar ik probeer het even, kan dit zonder stemming? 
Nee, we gaan hier over stemmen dat gaat dan sneller. We gaan stemmen, 
pak uw stemkastje, hoe gaat dat erin? Daar gaan we, dames en heren de 
eerste actuele motie waarover wij gaan stemmen is de motie van de 
kamercentrale Haarlem, voor of tegen, kan ik zeggen dat de stemming 
geopend is? De eerste motie waarover we net spraken en ik wou een beetje 
tempo maken hij zit ook een leeswijzer dat is de allereerste motie van de 
kamercentrale Den Helder dat gaat over de kieswet en ik open nu de 
stemming. De stemming is gesloten en de uitslag is aangenomen, de motie is 
aangenomen. 
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Ik ga over naar de tweede stemming over de motie nummer 2, niemand kan u 
verstaan, hier is een protest rond Henk Vonhoff dat ze niet hebben kunnen 
stemmen. Goed, moeten we anders het filmpje nog even laten zien? 

De heer ... ; het heeft niets met het filmpje te maken het heeft met het kastje te 
maken. 

De heer Jan van Zanen; we kijken even, bij wie doet die het niet ? Kan 
iemand zich van de techniek zich ervan overtuigen of we of andere kastjes 
hebben of dat de mensen het niet begrijpen, kom even naar voren naar het 
middenpad en dan ruilen we de kastjes. Ik had eigenlijk ook een volmacht 
hoorde u mij waarschijnlijk ook net zeggen waar ik kan maar één keer 
stemmen, het zij zo het is niet anders. Zijn de mensen van de techniek 
inmiddels bezig? Wie wil er nog een stemkastje, daar loopt Marjolein, er lopen 
meerdere mensen met nieuwe stemkastjes. 

Dames en heren, ik stel voor om de stemming toch maar over te doen want ik 
heb gehonoreerd dat er mensen geen stemkastje hadden, het is hier geen 
Floridadus we doen het over maar nu geen gezeur meer. Ik ga het proberen, 
dames en heren bent u er nu ongeveer allemaal van overtuigd dat uw spullen 
werken? Ja, nee, natuurlijk het komt allemaal door mijzelf ik weet het, we 
gaan terug naar de eerste motie, eerste actuele motie over kamercentrale 
Haarlem en kan ik de stemming openen? Goed, gaan we weer dames en 
heren. 

De heer ... ; ik denk dat er of wat met het pasje is of met het apparaat maar als 
ik het pasje en in doe krijg ik een rood licht en ik heb dus niet gestemd. 

De heer Jan van Zanen; meneer, maar nu gaan we door. 

De heer ... ; maar ik wil wel graag mijn stem uitbrengen en dat kan dus niet. 

De heer Jan van Zanen; natuurlijk, dat snap ik, een nieuw kastje wilt u mijn 
stem hebben? Wilt u de mijne hebben want we gaan er nu niet eindeloos op 
wachten op de techniek kom op er zitten hier 600 mensen. 

Ik denk dat het te maken heeft met de pas er zijn dus schijnbaar geen goede 
passen, sommige passen zijn gewoon niet goed. 

De heer Jan van Zanen; ga dan even naar de techniek ik kan het niet voor u 
oplossen en wou het ook niet verder laten vertragen, dat doet er verder niets 
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toe u heeft wel gewoon het recht om uw stem uit te brengen en we doen echt 
met zijn allen ons best om ook iedereen zijn stem te laten uitbrengen, goed. 
Dames en heren, kunnen we gaan sluiten? ik stel voor de stemming nu te 
sluiten dank u wel. Nou, stembureau. De motie is aangenomen. 

Dames en heren, ik weet dat het laat is maar het stembureau zegt er zijn bij 
één of twee mensen problemen, dit is goed hoor, dit is akkoord maar mogen 
die mensen waar het verkeerd is gegaan, die naar buiten zijn gegaan mogen 
die even gewoon hun spullen wisselen en dan moeten we even twee minuten 
voor schorsen, zeg ik dat nu goed? Dit is een advies van onze eigen 
stemcommissie en het filmpje laten zien want er gaan dingen mis, het spijt 
me, maar we moeten niet straks de indruk hebben dat we de boel verkeerd 
doen. Wie heeft er nu nog een probleem denkt hij, niemand, en blijf binnen 
met die spullen hé. 

Dames en heren, heeft iedereen nu de indruk dat hij kan stemmen, echt 
iedereen? Heeft er ook maar iemand behoefte aan een instructie, opnieuw 
het filmpje? Dan gaan we nu over naar de stemming over de tweede actuele 
motie, dit is de tekst en de stemming is geopend. Kan ik de stemming sluiten? 
Ja, ik sluit de stemming, de stemming is gesloten en de motie is verworpen. 

Tenslotte de motie over de zorg, motie 6, de tekst komt in beeld, kan ik de 
stemming openen? De stemming is geopend. De stemming wordt gesloten, 
de motie is aangenomen dank u zeer. Dames en heren dat was de algemene 
vergadering. Dames en heren, gelet op de tijd het vergevorderde tijdstip zou 
ik het programma willen omdraaien en Gerrit het woord willen geven en 
daarna het debattoernooi te doen, het woord is aan onze minister van 
financieren, onze vice minister-president, Gerrit Zalm. 

De heer Gerrit Zalm; dank je wel Jan. Dames en heren, vrienden en 
vriendinnen, we hebben een woelig en een zwaar jaar achter de rug zowel in 
Nederland als in de VVD. Economisch ging het slecht en de koopkracht staat 
onder druk. En het hervormingspakket van het kabinet is, hoewel nodig, voor 
veel mensen een bittere pil. De burgers in Nederland maken een moeilijke tijd 
door waarin veel van hun mentale weerbaarheid wordt gevraagd voor, maar 
zeker na de moord op Theo Van Gogh en de spanningen in de samenleving 
zijn opgelopen. Ook in onze partij hebben we het dit jaar niet gemakkelijk 
gehad, er is een aanslag gepleegd op Jozias van Aartsen, we hebben 
afscheid moeten nemen van staatssecretaris Annet Nijs, we hebben flink 
verloren bij de Europese verkiezingen, er is een forse aanvaring geweest met 
Hans Dijkstal, en het kamerlid Geert Wilders heeft onze partij verlaten, Ayaan 
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Hirsi Ali zit ondergedoken, dat is allemaal niet vreugdevol, gelukkig was er 
toch ook nog wat goed nieuws, ik denk aan de benoeming van Nelie Kroes bij 
de Europese commissie en de begroting is ook zonder grote problemen door 
de Tweede Kamer geloodst en ook het bereiken van een sociaal akkoord is 
een positieve mijlpaal maar de balans slaat nog negatief door. 

Laat ik beginnen met een toelichting op het sociaal akkoord. Het is alweer een 
halfjaar geleden dat het sociaal overleg met de vakbonden uit elkaar spatte, 
de relatie tussen het kabinet en de vakbonden bereikte een historisch 
dieptepunt. Er zijn de afgelopen maanden harde woorden gebruikt, de 
oppositie sprak van een oorlog van het kabinet met de vakbeweging, oorlog, 
ze zullen wel bedoeld hebben strijd. Het kabinet werd beschimpt, sommigen 
zouden zeggen dat het grensde aan smadelijke kabinetslastering en het 
verzet van de vakbonden bereikte zijn hoogtepunt met de demonstratie van 2 
oktober, ruim 200.000 mensen demonstreerden op het Museumplein, dat is 
op zich geen opzienbarend verschijnsel want nog nooit zijn er belangrijke 
hervormingen doorgevoerd zonder massaal protest uit de samenleving, niet in 
Nederland, niet in Duitsland, niet in Frankrijk nergens. 

We verwachten van tevoren vooral veel oudere demonstranten die de VUT 
wilden behouden, het Museumplein, whats in a name? Maar er was moeilijk 
een doorsnee te maken van de demonstranten, daar moeten we eerlijk in zijn, 
jong en oud liepen door elkaar heen wat was er dan aan de hand? 
Van de jongeren kan je toch niet verwachten dat zij gaan demonstreren 
omdat ze aan de VUT willen blijven betalen zonder dat ze er zelf gebruik van 
kunnen maken en voor de mensen boven de 55 was er ook weinig aanleiding 
want voor hen was er al een overgangsregeling afgesproken. 
Stond men er dan vanwege de WAO? Ook dat lijkt me niet erg aannemelijk. 
Het leek nog het meest op een demonstratie tegen het kabinetsbeleid in het 
algemeen, in hun eigen woorden een demonstratie tegen de afbraak. In mijn 
woorden een demonstratie tegen de verandering, tegen de hervorming. 

Het sociaal cultureel planbureau zegt daar in het rapport 2004 iets interessant 
over en ik citeer: ' wat gemist wordt is een overgang van het in de 
samenleving inmiddels in brede kring doorgedrongen besef van de noodzaak 
van verandering na een breed gedragen gevoel van bereidheid tot 
verandering, dat vraagt niet om een nieuwe ideologie waar inspiratie uitgeput 
kan worden voldoende is al een gevoel van verantwoordelijkheid voor de 
welvaart en het welzijn van komende generaties of simpeler nog de wil om de 
competitie aan te gaan met andere landen', einde citaat. 
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Naar mijn mening moet in dit licht de demonstratie van 2 oktober worden 
gezien en ik kan het ook wel begrijpen want het ging zo goed met Nederland 
in de jaren negentig, de bomen reikten tot in de hemel en opeens loopt de 
economie stroef en gaat het kabinet stevig hervormen, dat is niet prettig. 
Dames en heren, bijna geleden ............ . 

. . .. . . niet eens een moeilijke boodschap nog niet willen aanvaarden, 
vakbonden, werkgevers en kabinet zitten nu op één lijn er is nu het 
gezamenlijk besef dat we Nederland moeten hervormen maar er moet een 
balans zijn tussen daadkracht en draagvlak en ik denk dat we die balans nu 
hebben bereikt en zo moet het ook zijn want we delen een gezamenlijke 
toekomst. Ik hoorde vorige week iemand zeggen de vakbeweging heeft veel 
bereikt maar de hervormingsagenda van het kabinet is overeind gebleven, dat 
moet wel waar zijn want deze woorden komen van de SP ster Agnes Kant die 
voor één keer de spijker op de kop slaat. 

Dames en heren, vanochtend hebben gesproken over het politiek leiderschap 
en ik ben blij dat de motie van Zanen met algemene stemming is 
aangenomen. Het is voor mij steeds duidelijk geweest dat alleen de 
tractievoorzitter van de VVD het onversneden liberale geluid kan laten horen 
en hij moet ook de leiding nemen in het openbare politieke debat en in het 
openbaar de agenda zetten, een premier, een vice premier, een minister of 
een staatssecretaris zijn wel gezichtsbepalend maar kunnen die rol nooit 
vervullen. Binnen de beslotenheid van de ministerraad mogen ze alles zeggen 
en het liberale gedachtegoed verdedigen maar naar buiten toe is het de 
afspraak dat je het kabinetsbeleid verdedigt. Het getuigt van kracht, 
eerlijkheid en zelfverzekerdheid dat Jozias nu al de ambitie uitspreekt om 
lijsttrekker te worden en daarna tractievoorzitter te willen blijven, daar mag u 
best voor klappen. 

Jozias ik wens je veel sterkte en wijsheid toe en ik vertrouw erop dat ook in de 
komende twee jaar onze samenwerking zo goed zal blijven als dat die nu is, 
en voor wie het nog niet duidelijk was weet het vanaf vandaag, Jozias heeft 
alle ruimte om de VVD maximaal te profileren. 

Dames en heren, ons land maakt een moeilijke tijd door sinds de moord op 
Theo Van Gogh, daar is al veel over gezegd en ook gisterenavond heeft 
Jozias van Aartsen daar indringend over gesproken. Het kabinet staat voor 
twee grote opdrachten. In de eerste plaats is dat het aanpakken van het 
moslim extremisme daarin moet het kabinet snoeihard optreden. 
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In Nederland bestaan tal van geloofsovertuigingen, sommigen hebben 
opvattingen die veraf staan van wat gebruikelijk is, het gedachtegoed van 
spiritisten, Jehova's getuigen, hersteld apostolische, Mennonieten, Gekrookte 
Rieters, rezenkruisers en Christian Sience worden niet door vele gedeelte 
maakt het levert ook geen spanningen op. We accepteren ook hindoeïsme, 
Winti, Confucianisme, boeddhisme en de islam, dat is allemaal geen enkel 
probleem. 

Wat we niet kunnen accepteren van enigerlei geloof of van enigerlei 
overtuiging is dat dit wordt aangegrepen als vrijbrief om fundamentele 
grondrechten te schenden en zeker niet het meest fundamentele grondrecht, 
een grondrecht dat zo fundamenteel is dat het niet eens in de grondwet staat 
en dat is het recht om te leven. 

En niemand weet zich in het recht om te leven meer bedreigt dan Ayaan Hirsi 
Ali, zij moet elke dag vrezen voor haar leven omdat ze dingen zegt die 
anderen niet aanstaan, omdat ze kritisch is over de islam, omdat ze opkomt 
voor de emancipatie van moslimvrouwen omdat een stel 
godsdienstwaanzinnigen denkt dat ze Nederland met geweld naar hun hand 
kunnen zetten, Ayaan voelt zich schuldig over de moord op Theo Van Gogh 
omdat ze samen met hem de film Submission heeft gemaakt volgens die 
redenering zou ik mijn schuldig moeten voelen omdat ik Ayaan gevraagd heb 
op de lijst te komen, Ayaan stond terecht op de lijst en Ayaan heeft terecht die 
film gemaakt schuldig zijn alleen de moordenaar en degene die hem hebben 
geholpen en die hem hebben aangemoedigd. 

En ik zou ook mede namens u willen zeggen Ayaan je geen diplomaat, je 
bent liberaal ongezeglijk maar je bent moedig en onverzettelijk, we houden 
van je, je onze liberale parel en we hopen dat je snel weer in ons midden 
bent. 
Ik zei het net al, het kabinet heeft twee opdrachten, de eerste is het bestrijden 
van het extremisme en dat zullen we doortastend doen. De aanpak van dit 
soort extremisten betekent opsluiten, uitzetten of allebei en de VVD fractie 
met Jozias voorop zal daar ook alert op toezien, het dualisme werkt hier als 
een katalysator. De tweede opdracht is het behouden en herstellen van de 
goede verhouding in ons land tussen moslims en niet moslims, tussen 
mensen van Marokkaanse afkomst en de autochtone Nederlanders, want wat 
de extremisten willen is tweespalt zaaien in onze samenleving en in die val 
moeten we niet trappen en extremisten kunnen rekenen op opsluiten en 
uitzetten maar hier geldt een ander motto, niet tegen elkaar opzetten en 
elkaar niet uitsluiten en dat vereist in de eerste plaats dat we ervoor zorgen 
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dat alle Nederlanders van welke afkomst dan ook zich met zijn allen afzetten 
tegen moslimextremisten die moord als een goddelijke opdracht zien, daarin 
moeten we bondgenoten zijn we moeten het kaf van de Koran scheiden. 

En het vereist ook dat we niet generaliseren, niet iedere gekleurde 
Nederlander of iedere moslim hoeft verantwoording af te leggen over de 
moord door een extremist, dat hoefde de ongekleurde ook niet te doen 
vanwege de blanke moordenaar op Pim Fortuyn. 
Dames en heren, alles moet in het werk worden gesteld om de segregatie 
tegen te gaan en ongedaan te maken en dat besef is gelukkig op veel niveaus 
in de samenleving doorgedrongen, overal worden initiatieven genomen en dat 
geeft de burger moed. In Rotterdam heeft het college van 8 en W afgelopen 
maandag het plan gepresenteerd om een eind te maken aan witte en Swarte 
scholen, leerlingen worden zodanig geplaatst dat scholen net zo gemengd 
worden als de wijk waar de school staat. Het journaal liet de kinderen zelf aan 
het woord en zij waren er zeer gelukkig mee. 

In Amsterdam ligt een plan klaar om een eind te maken aan het verschijnsel 
dat jongens en meisjes op school gescheiden zwemles krijgen en in heel 
Nederland bestaan burgers en organisaties op met eigen initiatieven, 
verzoeningsconcepten, discussiedagen, oranje polsbandjes en levende 
kringen rondom islamitische scholen. Dames en heren, deze positieve 
geluiden zijn bemoedigend maar we moeten niet de ogen sluiten voor een 
onderstroom in de samenleving waar de woede of angst groter is dan de wil 
tot zindelijk denken, veel mensen zijn onzeker, veel mensen zijn bang, veel 
mensen zijn kwaad en ik begrijp dat heel goed ze hebben het vertrouwen 
verloren dat de overheid de problemen in dit Nederland voortvarend oplost en 
ze twijfelen eraan of de overheid wel voldoende rekening houdt met hun 
belangen, hun rechten en hun land, helaas moeten we constateren dat 
verantwoordelijk op alle niveaus in het verleden te vaak een beroep hebben 
gedaan op de tolerantie van de burgers. 

Te lang zijn problemen onbesproken gebleven en uit de weg gegaan en onder 
het mom van tolerantie is er ook voor verantwoordelijkheden weggelopen, 
tolerantie met een ander woord voor onverschilligheid. De initiatieven in 
Rotterdam en Amsterdam vormen daar in feite de erkenning van. 
Maar niet alleen het Rijk en gemeente moeten hier aan werken, dezelfde 
opdracht ligt er voor schoolbesturen, sportclubs en alle andere die vormgeven 
aan onze samenleving, loop niet weg en wend het hoofd niet af. We wonen in 
een klein land met mensen met een verschillende achtergrond en dat vraagt 
een goede balans van wederzijdse aanpassing. Nieuwkomers zullen de 
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grootste stap moeten zetten, Nederlands leren, zich aanpassen en de 
grondwet en de cultuur van Nederland respecteren. 

De Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb heeft daarover krachtige en 
ware worden gesproken die neer kwamen op zo doen we het in Nederland en 
niet anders en wie dat niet bevalt die mag zijn koffers pakken. Van de 
anderen mag gevraagd worden de nieuwkomers met een zekere 
onbevangenheid tegemoet te treden, je zal als alles allochtoon maar mee 
willen doen in Nederland, je hebt een opleiding gevolgd, je spreekt goed 
Nederlands, je doet je stinkende best en je wil de kansen die ons land biedt 
volop benutten maar dan je, wordt discrimineert als je een café wil bezoeken 
en als je solliciteert heb je een achterstand louter vanwege achternaam of 
kleur en ook een hypotheek is moeilijker te krijgen dan ben je ook terecht 
verontwaardigd en het is aan ons om daar iets aan te doen. 

De persoon moeten voorop staan en niet het beroep wij hebben niks met 
groepen, het gaat om het individu. Mensen indelen in afkomst, in kleuren, in 
geloofsrichtingen dat is niks voor liberalen. 

Dames en heren, onverteerbaar is de reactie van sommige autochtonen op 
de moord van Van Gogh, er zijn brandstichtingen geweest bij de islamitische 
scholen en moskeeën, de daders vermoedelijk pubers zijn verwerpelijk want 
zij hebben Nederland een uitermate slechte dienst bewezen, want dit soort 
daden leidt tot polarisatie. Het kan er ook toe leiden dat redelijke moslims 
solidariteitsgevoelens krijgen ten opzichte van extremisten, wij tegen zij, en 
dat is het laatste waar Nederlandse behoefte aan heeft. 

Dames en heren, er is de afgelopen weken veel gezegd over de vrijheid van 
meningsuiting, zowel in de Tweede Kamer als daarbuiten. Twee jaar geleden, 
u herinnert zich dat wellicht nog, stonden we aan de vooravond van de 
verkiezingscampagne en de Imam ei-Moumni sprak negatief over 
homoseksualiteit, hij zei dat het een besmettelijke ziekte is en nog veel meer, 
Nederland stond toen op zijn achterste benen, ook de VVD, juist wij, juist de 
liberalen. In een toespraak heb ik destijds gezegd dat de vrijheid van 
meningsuiting geen vrijbrief is om anderen te krenken te beledigen of te 
beschimpen en zelden heb ik zoveel geplaatst van u gehad die lijn wil ik graag 
volhouden, ei-Moumni ging soms over de schreef, Van Gogh ging soms ook 
over de schreef en de Hollandse imam van der Ven gaat over de schreef, 
daartegen kan je protest aantekenen, je kunt open brieven schrijven die je 
kan ook naar de rechter gaan zo is dat geregeld in Nederland maar dat geeft 
natuurlijk nooit en te nimmer een alibi voor moord, niet op ei-Moumni, niet op 

VVD 173 



Algemene Leden Vergadering, 26-27 november 2004 te Noordwijkerhout 

van de Ven en ook niet op Van Gogh en wie dat niet begrijpt of dat niet wil 
begrijpen die hoort hier niet thuis. 

Dames en heren, het is onrustig in Nederland veel mensen zijn ongerust, 
angstig of voelen zichzelf hier niet meer thuis. 
Tegen stevige hervormingen bestaat veel verzet. Er is een sociaal akkoord 
maar toch zijn mensen teleurgesteld in hun verwachtingen. 
Vroeg met pensioen op kosten van anderen kan vrijwel niet meer en het grijs 
kenteken voor particulieren wordt afgeschaft en het gebruik van de 
gezondheidszorg ga je meer voelen in je eigen portemonnee, het is allemaal 
nodig maar het is niet prettig en er is veel onbehagen en dat onbehagen 
voegt zich bij gevoelens van angst, onzekerheid en bitterheid als gevolg van 
de moord op Theo Van Gogh en de vele doodsbedreigingen die we sindsdien 
kennen 

Geen wonder dat de coalitiepartijen het slecht doen in de peilingen, wat 
moeten we daarmee? Er is maar één antwoord, we moeten volhouden en we 
moeten leveren en we zullen leveren, we zullen de sociale economische 
hervormingen doorvoeren en laten zien dat die vruchten afwerpen. We zullen 
optreden tegen extremisme en terrorisme en successen boeken, Engeland de 
IRA, Spanje de ETA, Duitsland de RAF, Frankrijk de OHS zij hebben allemaal 
met terrorisme te maken gehad en allemaal hebben ze na verloop van tijd het 
onder controle gekregen, we zullen de wetgeving aanpassen, de capaciteit 
voor inlichtingen opsporing en arrestatie verruimen, we zullen illegalen 
uitzetten en zij die zich met terrorisme bezighouden en een dubbele 
nationaliteit hebben de Nederlandse nationaliteit ontnemen. 
We zullen het moslims terrorisme hoe dan ook onder controle krijgen, dat is 
mijn rotsvaste overtuiging en we zullen doorzetten met een consequent beleid 
van beperken van immigratie bevorderen van integratie en het bestrijden van 
discriminatie, wat we zeker niet moeten doen is ons niet van de wijs laten 
brengen de VVD heeft al lang goede oplossingen voor de problemen van nu, 
nu kunnen we het uitvoeren en nu gaan we het uitvoeren, dank u wel. 

De heer Jan van Zanen; dames en heren, nu nog een leuk toetje na dit 
geweldige verhaal van Gerrit de finale van het landelijk debat toernooi. Michel 
de Visser van de projectgroep debating zal een korte introductie geven van 
wat we zien krijgen, de jury die wordt voorgezeten door Mark Rutten en zo 
meteen verschijnen de finalisten in beeld, ik vraag u zeer nadrukkelijk de 
aandacht ook voor deze finale, Michel ga je gang. 
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De heer Michel de Visser; dames en heren, wat is een debatpartij zonder 
debattoernooi ik zou u wat dat betreft ook willen vragen als u van het debat 
houdt om natuurlijk ook nu die finale mee te maken van ons debat toernooi. 
Het afgelopen najaar zijn er verschillende regionale voorronde geweest, acht 
teams zijn daaruit voortgekomen en van deze acht zijn er twee teams 
overgebleven die nu gaan strijden hier op dit podium om de eer wat het beste 
debat team van de VVD is. 

Het spel gaat als volgt, u als publiek bent jury, zij hebben uw stem nodig 
straks om te kijken welk team het gaat worden, we hebben een stelling 
gegeven aan de twee teams, er is geloot welk team voor en welk team tegen 
de stelling gaat pleiten en aan en is straks de vraag, nadat zij dat gedaan 
hebben, om aan te geven wie u vindt dat dat het beste gedaan heeft. 
Daarbij gaat het er niet om dat u aangeeft of u het met de stelling eens of 
oneens bent, dat doet er niet terzake, het gaat erom wat u vindt welk team het 
beste zijn rol heeft vervuld en de beste argumenten heeft ingebracht en u het 
beste heeft overtuigd, daar gaat het om. 

We hebben ook nog een technische jury die daar wat ondersteuning bij geeft, 
die bestaat uit enkele debat experts, Jeroen Wilting, Jeanette Baljeu, Martin 
Bokshoorn en Mark Rutten, de laatste is tevens staatssecretaris van 
onderwijs. Als teams hebben wij voorstanders, voor u links, Markei van der 
Wurff en Wars van der Berg uit Rotterdam en als tegenstanders Alexander 
Eerdmans en Edward van der Zwaag, de eerste uit Rotterdam en de tweede 
uit Heemstede. 

En de stelling waarover zij het gaan hebben, gisterenavond heeft Ben 
Verwaayen het er al even over gehad, zouden wij misschien niet naar het 
oosten moeten met z'n allen, nu komt de proef op de som want de stelling is: 
'onze toekomst ligt in China', ik geef het wordt aan de eerste voorstander. 
De heer Wars van der Berg; dames en heren, geacht publiek, onze toekomst 
ligt in China dat is een groot probleem wat wij zitten hier in Noordwijkerhout 
en onze toekomst is dus zeker niet veiliggesteld. Maar gelukkig als wij naar 
onze eigen toekomst kijken dan zien we dat we wel grote problemen hebben, 
er is een hele grote vergrijzing daar moet wat aan gedaan worden en hier zien 
we ook waarom onze toekomst in China ligt. Wat wij gaan doen is dat wij 
graag onze bejaarden naar China willen brengen, ons voorstel is is dat al die 
bejaardentehuizen stichtingen en plannen en noem het maar op dat zij 
gestimuleerd worden om bejaardentehuizen op te richten in China dat heeft 
een aantal grote voordelen. 
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Bejaarden kunnen ervoor kiezen dat zij naar China gaan en als beloning 
daarvoor hoeven zij minder te betalen om in een bejaardentehuis te blijven en 
dat heeft niet alleen grote voordelen voor de bejaarden zelf maar ook voor de 
mensen in China en het heeft grote voordelen voor de mensen die 
achterblijven in dit land. Allereerst, ik heb het al gezegd, is het erg goedkoop 
voor de bejaarden om in China te zijn en dat argument snijdt ook hout voor 
mensen die hier achterblijven en het voordeel is dat ze in China weer geld 
kunnen verdienen. 

Een tweede voordeel voor de bejaarden is is dat er een heel goed klimaat is, 
hier in Nederland hebben we het de laatste tijd wel gemerkt het kan erg koud 
worden in de winter en als je dus in China zit, met name in het zuiden, heb je 
een fijn onderkomen waar je ook nog wel misschien kunt zwemmen. 

De heer Alexander Eerdmans; een kort vraagje, ik weet niet hoe het zit voor 
de meeste mensen, maar hoe goed is uw Chinees? 

De heer Wars van der Berg; wij hebben er inderdaad over nagedacht en ik 
weet niet of u wel eens een calleenter heeft gebeld in Nederland met een 
probleem en zonder dat u het weet wat u doorverbonden met India en als die 
mensen in India heel goed in staat zijn om Nederlands te leren, sterker nog 
zijn ook nog een staat om onze problemen op te lossen, waarom zijn de 
mensen in China niet in staat om onze problemen op te lossen en in onze 
eigen taal en met een beetje mazzel kunnen ze het ook nog in het Gronings 
of in het Fries en een huiselijk argument, een huiselijk sfeertje voor die 
bejaarden oproepen dus wat dat betreft zien wij zeker geen probleem hier in, 
u moet de Chinees natuurlijk ook niet onderschatten. 

En onze derde argument voor een bejaardentehuis in China is is dat er in 
China een hele grote arbeidsmarkt is en in Nederland zijn er heel vaak 
problemen om genoeg mensen te vinden die willen werken in een 
bejaardentehuis en in China heb je heel veel verplegers, en zoals ik al gezegd 
heb, de kwaliteit is heel hoog zij kunnen de mensen ook inderdaad in hun 
eigen taal toespreken en wat dat betreft zien we de voordelen van ons plan 
ook zeker in. 

En nu nog eventjes de voordelen voor de achterblijvers, dat zijn de mensen 
hier in Nederland. U kunt zich voorstellen dat in Nederland waarbij die hele 
druk van die vergrijzing is afgenomen dat dat een voordeel is in Nederland, er 
komt veel minder last van de kosten van de vergrijzing en mocht u ook iets 
mankeren, stel je moet naar het ziekenhuis u hoeft niet meer te wachten 
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voordat u eindelijk aan de beurt bent want met name die bejaarden maken 
heel veel gebruik van de capaciteit. Dank u wel en stem voor dit plan. 

De heer Alexander Eerdmans; ja, dank u wel geachte aanwezige en wij ons 
maar de hele tijd voorbereiden op onze toekomst ligt in China. Wat ik even ga 
doen in mijn verhaal is ik dacht eerst dat het een grap was toen hij begon 
maar hij is er echt heel serieus over dus ik ben bang dat ik er ook serieus op 
in moet gaan. Ik ga eigenlijk vertellen dat het een beetje vreemd is om juist de 
bejaarden die over het algemeen hun hele leven hebben gewerkt geld hebben 
om die naar het buitenland sturen, heel handig als pensioen ergens anders 
wordt uitgekeerd, dat we dat ook hier allemaal niet gaan opmaken, dat is het 
eerste. 

Het tweede is, wat is nou eigenlijk hun plan want als u bejaard ben en u wilt 
graag naar China toe dat kunt u dat waarschijnlijk ook wel op uw eigen houtje 
wel doen, misschien wilt u wel naar Spanje toe gaat u lekker daar naar toe. 
Laten we eens even kijken, we gaan gewoon even rustig analyseren wat 
allemaal gezegd is, ja we hebben een probleem in Nederland met bejaarden, 
vind ikzelf eigenlijk niet, hoe gaan we dat oplossen? We gaan ze allemaal 
naar China toe sturen nou ik zie een paar kleine problemen A wil iedereen dat 
wel, dat was ook mijn vraag spreekt u Chinees wat moet je in China. Ik zal u 
verklappen, ik ben er een keer geweest, het is helemaal geen mooi land en 
1, 3 miljard mensen allemaal heel erg arm, u heeft het wel over een leuke 
arbeidsmarkt maar dat is allemaal landbouw, een paar steden high tee maar 
wat geld zit, dus dat schiet allemaal niet op, ik zou er dus ook niet meer naar 
terug willen ik kan me voorstellen dat een bejaarde man dat ook niet wil. 

Tweede is, waarom zouden wij al die bejaarden weg willen sturen, ik vind het 
best wel leuk om af en toe effe met mijn opa te kletsen, u waarschijnlijk ook 
wel maar een beetje vervelend als hij helemaal in China zit, moet je weer 
gaan bellen, hebben ze amper telefoonpalen geloof me grote steden wel rest 
van het platteland niet. Zit en Chinees hier op te wachten? Nee, natuurlijk niet 
je hebt allemaal van die visa beperkingen in China dus het hele plan wat ze 
hebben gezegd is gewoon een goede grap dus daarvoor zou ik graag willen 
dat iedereen eventjes gaat applaudisseren voor de voorstanders, je moet wel 
lef hebben om zoiets neer te zetten in een zaal waar iedereen aan het 
wachten is. 

Ik denk dat dadelijk mijn goede vader verder zal gaan en gewoon mijn lijn 
gaat oppikken en eigenlijk alles wat hij gaat zeggen betitelen als weten jullie 
dat zeker, waarom zou je dat ook alweer doen en zit hier een heel goed plan 
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achter? En ik ben bang dat we dadelijk, en u ook, tot de conclusie moeten 
gaan komen dat zij dus nooit maar dan ook nooit dit debat kunnen gaan 
winnen. Dus, laten we eens even kijken, wat is er allemaal gezegd er is 
gezegd nou wij geloven in vrijheid, dat zeggen wij namelijk, wij geloven in 
vrijheid wilt u naar China toe alstublieft neemt en ticket en gaat u daar lekker 
naartoe maar laten we niet an mas eens even kijken of alle bejaarden zonodig 
daar naartoe kunnen gaan en zeggen van nou gaat u daar maar even lekker 
niks doen, gaat u daar maar eens even in China Chinees spreken met 
mensen die geen geld hebben of in een grote stad zitten waar het hartstikke 
druk is, nee die moeten we allemaal lekker in Nederland houden, wilt u echt 
weg bent u bejaard zegt u ik zou graag naar het buitenland toe willen ik hou u 
niet tegen, niemand houdt tegen, maar om daar een heel plan voor te gaan 
maken om geld weg te sturen, om mensen te gaan dwingen zeg ik ja, dat zou 
ik allemaal niet doen dus als ik dat allemaal zo hoor zeg ik er is geen enkele 
goede reden het is goed voor de achterblijvers waarom is het goed voor ons, 
omdat de mensen weggaan en hun geld meenemen? Ik zie er allemaal niet 
goeds aan, waarom zou je mensen die hun hele leven lang hebben gewerkt, 
die hebben werden gespaard, die mensen wegsturen naar een andere land 
onder het mom van nou nu is het wel een beetje voorbij, en dat zeggen wij 
ook tegen de voorstanders, het is gewoon nu voorbij, dank u wel. 

De heer Markei van der Wurff; geachte jury, geacht publiek. Wat ik de 
komende drie minuten ga doen is even heel kort in gaan op de paar punten, 
de summiere punten, die genoemd zijn door de tegenstanders en daarna zal 
ik een aantal dingen die de eerste spreker nog niet heeft genoemd gaan 
uitleggen. 

Ten eerste, wat zeggen de tegenstanders? Zij zeggen van waarom zouden 
we nou eigenlijk pensioentrekkers gaan stimuleren om naar China toe te 
gaan, dan gaan ze daar hun geld uitgeven en gaan ze daar in die 
verzorgingstehuizen zitten dat is niet goed voor onze economie, ja maar dan 
ga je voorbij aan iets heel belangrijks dat al die opvang en al die 
verzorgingstehuizen een kostenpost zijn, dat kost veel meer dan het opbrengt, 
en als je dat in China kan doen kun je dat dus goedkoper doen dan hou je 
onderaan de streep gewoon geld over dus het is goed voor de Nederlandse 
economie in plaats van dat het slecht is voor de Nederlandse economie, dat is 
punt één. 

Punt twee wat wordt gezegd is van we kunnen toch niet iedereen dwingen om 
er naartoe te gaan, dat kunnen we ook niet we gaan alleen maar die mensen 
er naartoe laten gaan als ze dat zelf willen, dan is vraag twee natuurlijk willen 
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ze dat? Ja, dat willen ze want we hebben al soortgelijke situaties in Spanje 
waar we ook van die huizen hebben en die zitten helemaal proppie vol en 
mensen vinden het prachtig om een lekker weer goed verzorgd worden voor 
minder geld, nou dat is punt twee. 

En dan worden er een paar praktische bezwaren genoemd als je kunt niet 
communiceren met China en weet ik het allemaal naar dat is heel lang 
geleden volgens mij dat die meneer daar in China is geweest, volgens mij zijn 
er meer mensen met rnabiels dan in Nederland, je kunt overal prima bellen 
dat is geen enkel probleem dus zou ik zeggen. Ga ik terug ons verhaal, er zijn 
een paar voordelen voor de bejaarden zelf, ten eerste is het goedkoper, je 
hebt een lekker klimaat, lekker warm prima goed voor de botten, er zijn 
genoeg arbeidskrachten in tegenstelling tot in Nederland. 

Er zijn een aantal voordelen voor de mensen die achterblijven, we hebben 
minder kosten die samenhangen met de vergrijzing, nou dat is ook voor ons 
goed in Nederland, er zijn minder wachtlijsten in de ziekenhuizen want die 
zitten nu propvol met alle mensen wiens heupen vervangen moeten worden 
en weet ik het allemaal nou dat heb je dus in de toekomst niet meer dus dat is 
goed. Maar er zijn nog een aantal andere dingen op een paar hele simpele te 
noemen, heb je daar een vraag over? 

De heer Alexander Eerdmans; ja, ik had even een vraagje, nu je het toch hebt 
over die ziekenhuizen en al die faciliteiten hoe zit dat met al die faciliteiten in 
China is dat allemaal helemaal goed geregeld voor iedereen? 

De heer Markei van der Wurff; nee, die faciliteiten moeten gebouwd worden 
en dat is een mooi bruggetje naar iets wat ik straks nog gaat zeggen, dat is 
een voordeel voor China zelf want die gaan daar verder in ontwikkelen maar 
een mooi punt. 
Een heel duidelijk extra voordeel is dat ze hebben een prima keuken daar in 
China, heel divers voedsel daar gaan die mensen heel erg van genieten, 
genoeg toeristische uitstapjes ik noem de Chinese muur, gokken, Bingo 
spelen in Macau dat kan allemaal dat is echt fantastisch en sommige mensen 
vinden het waarschijnlijk prima en gezellig om met opa aan de telefoon te 
zitten of gezellig koffie te drinken maar stel je voor je hebt geen zin om naar je 
schoonmoeder van 85 te gaan dan heb je in ieder geval een goed excuus 
want je zit aan de andere kant van de aardbol. 

Allemaal dingen die je voor dit plan pleiten dus om kort te gaan wij hebben 
een plan wordt uitvoerbaar is, wat vrijwillig is, wat een aantal hele goede 
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voordelen heeft, het is geen grap ondanks wat de tegenstander eigenlijk zegt 
en eigenlijk hebben we niks structureels tegen daarin horen inbrengen, stem 
voor dit plan. 

De heer Edward van der Zwaag; dames en heren, jury, hoe krankzinnig 
moeilijk is het niet om na zo'n verhaal waar zoveel wartaal nog helder te 
blijven, ziet u het zelf als u even teruggaat in uw tijd, twee drie uur geleden, 
ziet u uzelf naar binnen schuiven in die zaal en twee stokjes uit zak halen 
omdat lekkere krentenbroodje wat daar ligt te gaan fileren met twee stokjes? 
Dat is de toekomst van onze bejaarden in China geachte opponenten, ik zie 
het echt niet maar dat even terzijde. Wie de toekomst van zijn land uit handen 
geeft geeft gewoon zijn vermogen uit handen, hoe haal je het in je hoofd, nee 
ik wil even mijn verhaal afmaken u mag echt met alle liefde reageren tegen de 
tijd dat de bejaarde bent ziet u er nog wel hier hoor. 

Zoonlief begon erover, ik als pedagoog ik moet er toch niet aan denken dat ik 
kinderen moet gaan opvoeden op dit moment met het beeld, mijn zoon, en 
zeggen kom jochie het gaat straks wel goed met je rollater in China hoor, ze 
rijden wel een beetje dwars door elkaar heen maar dat zal wel goed komen. 
Los daarvan het is natuurlijk waanzinnig je staat er niet bij stil, het is de taal, 
het is de economie, het is de cultuur maar het is ook de rijkdom van de 
bejaarden die wij hebben, meneer Aartsen ik ga graag met u mee in de VVD 
richting toekomst, ik wou zeggen met iedereen hier in de zaal, met ook de 
bejaarden in Nederland in ons eigen land want ons land daar staan wij voor 
en wie het geloof weggeeft in ons eigen land die geeft zichzelf weg, ik geloof 
in de VVD, ik geloof in de aanwezigen in Nederland, ik geloof in mezelf en 
dus geloof ik in de toekomst van ons eigen land. U mag reageren natuurlijk. 
Ik geloof in vrijheid van keuze daarom sta ik ook hierover liberaal en ik ben 
het enorm eens met de stellingname dat vrijheid hoogtij viert nog steeds ook 
in 2004 en degene die zegt ach laat ik eens een keer naar China gaan mag 
maar daar ligt echt de toekomst niet voor de bejaarden hoor. De bejaarden, 
de jongeren in de middenmoot en alle VVD' ers horen hier in Nederland en die 
zullen het echt wel gaan maken, dank u vriendelijk geachte jury, dank u wel 
zaal. 

De heer Alexander Eerdmans; bedankt pa, ligt aan mij dus de hele mooie 
taak om dit gewoon een beetje te gaan samenvatten, nou zult u wel horen 
mijn vader is altijd heel enthousiast en ik begin meestal gewoon met heel 
pragmatisch te kijken van wat is het allemaal aan de hand en hij realiseert 
zich in een keer natuurlijk ja maar wacht even, het klopt toch allemaal al niet, 
dus laten we het nog eens even goed gaan resumeren. Laten we eens even 
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gaan kijken, wij zijn absoluut liberaal, wij zijn voor vrijheid ik heb al gezegd wilt 
u er zelf naartoe gaan ik hou u niet tegen, mijn vader houdt u niet tegen u 
kunt zo gaan, ze staan er als liberalen voor vrijheid. Naar welk land willen ze 
nu, en dat hebben ze later beetje gezien naar de armere bejaarden want die 
rijken die mochten dan misschien wel blijven maar naar welk land gaan ze dat 
sturen? 

Naar een land die volgens mij het sterkst gecensureerd is wat er maar is, de 
meeste onvrijheden kent, waar als ze HongKong moeten overnemen eerst 
een paar test gebieden gaan kijken of kapitalisme wel werkt vervolgens blijkt 
dat dat niet gaat, dan gaan ze met de maffia van Hongkong vervolgens even 
een beetje onderhandelen over al die overdrachten dus je hebt te maken met 
een heel erg corrupt slecht land en dan zeggen zij dat is dan wel leuk om die 
bejaarden naar toe sturen dan denk ik van ja, dat is toch een beetje vreemd 
er is helemaal niks maar dan ook niks in China voor die mensen er zijn dus 
geen faciliteiten en dat moet ik toch nog even benadrukken, er is helemaal 
geen enkele opvang, niemand zit hier op te wachten om daar gedwongen 
naartoe te gaan dus het enige wat u en ik en mijn vader kunnen gaan 
concluderen is heeft u daar echt zin in mag u gerust gaan, heeft u dat niet 
dan is er niemand, ook de voorstanders niet, die u ooit gaan dwingen om daar 
te belanden en hiermee sluiten bij het debat keurig af, dank u wel. 

De heer Markei van der Wurff; nou ik ben blij dat ik toch als laatste nog even 
het woord tot nu mag richten. Van dwang is zeker geen sprake maar u kunt 
natuurlijk wel een beetje wat dingen stimuleren en als dat zeker ook in het 
belang is van de toekomst van de mensen die achterblijven in het land dan 
zie ik ook niet in waarom zouden we dat niet doen, stick and care it dat is een 
typische VVD waarde, je moet zorgen dat het voor de bejaarden interessant 
wordt om naar China te gaan en wij hebben al een paar hele interessante 
redenen aangedragen waarom dat interessant is om te doen en er is 
natuurlijk ook wel een soort stimulans te bedenken waarbij mensen dat 
inderdaad ook zullen gaan doen en inderdaad soms is geld daarvoor wel een 
goed middel maar je hebt beide nodig, stick and care it. 

Het is met name ook goed voor de achterblijvers, ze moeten denken aan hun 
toekomst, al die bejaarden hebben ook kinderen, willen zij dan dat hun 
kinderen hier liggen te creperen omdat ze maar krom moeten liggen om hun 
grootouders te verzorgen of misschien nog wel een generatie verder terug, 
daarom is het goed dat we veel keuzemogelijkheden scheppen en we moeten 
ook stimuleren dat mensen naar China kunnen gaan en daar gewoon de 
laatste dagen van hun leven te slijten en wat is er op tegen? 
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k zie zelf zie ik ook eigenlijk alleen maar voordelen zoals we al eerder gezegd 
hebben, je hebt veelzijdig eten, je hoeft je kleinkinderen niet te zien dat 
scheelt ook weer met Sinterklaas weer in cadeautjes, het heeft ook grote 
voordelen. Daarom wil ik tegen u zeggen stem voor dit plan en zorg ervoor 
dat er mooie bejaardentehuizen worden gecreëerd in China, zorg ervoor dat 
mensen er dan ook naar toe kunnen gaan en geef ze de mogelijkheid om op 
te komen voor de belangen van hun kleinkinderen, stem voor de toekomst 
dus stem voor ons, dank u wel. 

OK, hartelijk dank aan de debaters en dan is het nu aan u om uw keuze te 
maken over de uitslag, nogmaals u kiest dus niet dat u voor of tegen de 
stelling bent maar wie vindt u dat eigenlijk gegeven de rol die zij hebben 
gehad het beste de stelling heeft aangevallen of verdedigd. Heeft iedereen de 
kastjes? Dan is, het staat aangegeven team 1 zijn de voorstanders, team 2 
zijn de tegenstanders, vader en zoon je Eerdmans van der Zwaag, u kunt nu 
uw stem uitbrengen, de stelling is geopend. Dan kunnen we de stemming 
denk ik weer sluiten, oh nee nog niet er is nog niet overal gestemd? Heeft 
iedereen zijn stem uitgebracht? Dan kan nu de stemming gesloten worden, 
ondertussen terwijl de uitslag berekend wordt wil ik in ieder geval nog mijn 
dank uitspreken voor alle juryleden die in de voorrondes in de regionale 
toernooien, maar ook vandaag hier naartoe zijn gekomen, om debat mogelijk 
te maken en daar is wel een warme applaus voor op zijn plaats denk ik. 

En mocht u zeggen van nou dat debat ik vond dat leuk, bij de Haya van 
Someren Stichtng worden de cursussen gegeven, u kunt het zelf leren het is 
helemaal niet moeilijk u scherpt uw vaardigheden ermee aan en volgend jaar 
staat u natuurlijk dan op dit podium. Vanaf morgen zijn de mogelijkheden 
weer open om cursussen op te vragen bij de Haya dus bij deze nogmaals 
onder uw aandacht. 
Ik wil dan nu het woord geven aan de voorzitter van de jury Mark Rutten om 
uw aanslag bekend te maken en de prijzen uit te reiken. 

De heer Mark Rutten; zoals dat dan moet wil ik toch enige reflectie op het 
debat met u te delen, daar had de jury wel behoefte aan. Wat ons opviel was 
het team dat hier zo dicht bij mij zit aanvankelijk inzette op het moet en 
geleidelijk aan het moeten onder druk van de opponenten omzette in een 
keuze, dus de oudere mensen hadden een keuze om alsnog wel of niet naar 
China te gaan dat was toch een behoorlijke verschuiving in de discussielijn, 
overigens daarbij gezegd dat het doel een beetje van de stelling was om een 

VVD 182 



Algemene Leden Vergadering, 26-27 november 2004 te Noordwijkerhout 

debat te hebben in de lijn met Verwaayen gisterenavond over het economisch 
belang van China dat is, moeten we ons jury toegeven, niet helemaal gelukt. 

Wat ook opviel in de hele discussie was dat, vonden wij, het team aan die 
kant heel sterk in staat was de zaal erbij te betrekken dat deden ze door 
bijvoorbeeld te vragen om applaus voor de opponenten, ook heel nadrukkelijk 
aandacht te vragen voor de eigen standpunten en dat ook heel duidelijk met 
de zaal te delen en dames en heren, woorden zijn dan belangrijk. 
Ik weet niet helemaal of een politieke partij op weg is naar een 
verkiezingsoverwinning als op grote schaal gepraat wordt over bejaarden en 
dan ook nog op een toon alsof we daar toch wel te maken hebben met een 
groep die vooral ellende veroorzaakt en niet ook heel veel goede dingen weet 
te brengen, maar dat is slechts een voorzichtige observatie die graag voor 
een betere natuurlijk weggeef. 

Het is nu mijn taak om bekend te maken wat uw uitslag was, ik zou willen 
vragen om dat eerst te zien en dan zien wij team 1 heeft, dan moet ik even 
kijken wie dat is eigenlijk, en team 1 lijkt, ik ben geen deskundige, verloren te 
hebben en daarmee heeft team 2 dus gewonnen, althans in uw ogen. 
En ik kan u zeggen dat ook de jury zich bij deze uitslag van harte zou willen 
aansluiten en dan ga we nu graag over tot het officiële moment van de 
uitreiking samen met Marjolein van Leeuwen. 

Voorzitter, voor u nou gaat, mag ik een groot applaus voor de catering, het 
hotel, de beveiliging maar vooral onze medewerkers van de laan die dit 
fantastisch hebben georganiseerd. Want u had allemaal de beleefdheid om 
tot het laatst te blijven, neem uw spullen mee, lever uw spullen ook in, de 
stemkastjes en de stempassen ze zijn niets voor u waard maar kosten ons 
heel veel geld, dank voor uw inbreng ik hoop tot 11 december in de partijraad 
maar in ieder geval op de onder 117e in mei in Groningen tot ziens en blijf 
gezond. 
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