
Buitengewone Algemene Vergadering Papendal, Arnhem 25 en 26 januari 2002 

Opening door de voorzitter, Bas Eenhoorn. 

Hartelijk welkom, fijn dat u er allemaal bent, een geweldige stimulans voor 
elkaar dat we er zijn en praten, gisteren en vandaag over ons 
verkiezingsprogramma en over de lijst, over onze kampioenen, die ervoor 
zullen zorgen dat we de liberale boodschap en overtuiging brengen overal 
waar dat nodig en nuttig is. 
Fijn dat u er allemaal bent en dat u eraan zult meewerken dat dat gaat 
gebeuren. Er zijn uiteraard altijd een paar technische dingen voordat we gaan 
spreken over de lijst. Allereerst zou ik willen zeggen, het zijn maar een paar 
formaliteiten, willen zeggen dat er een rondvraag is en als er iemand is die 
daarvan gebruik wil maken dan moet die dat nu zeggen, dat is niet het geval 
daarmee is de rondvraag afgehandeld. 
Dan hebben we een stemcommissie, net zoals gisteren, en daarvoor hebben 
zich bereid verklaard, je zou bijna het woord beschikbaar gebruiken, de leden 
Verkleij, Ditewig en van Velsen, er is een notulen-commissie, de leden De 
Koning, Stertelers en Voittiez en die zijn daar in benoemd, als u het goed vindt 
en die zullen wat dat betreft hun taak vervullen. 

Dan zou ik voordat ik kom aan, nee laat ik de volgende stap doen. Er is bij 
deze vergadering altijd de gelegenheid om een toelichting te geven van de 
kant van de kandidaten. De kandidaten hebben gezegd, daar geen gebruik 
van te maken. Zij zitten dus nu in de bus op weg naar de dierentuin, dat wil 
zeggen de bus staat hier nog want er is ook nog een tweede mogelijkheid dat 
u een toelichting zou willen vragen met andere woorden is er iemand van u 
die aan de kandidaten, of één der kandidaten, een toelichting zou willen 
vragen? Dat is niet het geval dan zou ik willen zeggen in de richting van de 
chauffeurs zij kunnen gaan rijden en we wensen de kandidaten een 
buitengewoon plezierige dag in het dierenpark en wat het iets meer zij. 
U weet waarschijnlijk dat de mobieltjes constant aan staan tussen daar en hier 
en zo gaat dat nu eenmaal op zo'n dag en dat is de moderne telematica en 
daar gaan we gewoon gebruik van maken. 

Dan de kwestie van het technisch advies, dat horen we formeel vast te stellen, 
dat is uitvoerig natuurlijk in alle kringen doorgesproken, is er iemand van u die 
daar het woord over zou willen voeren, agendapunt 3? Niet het geval dan 
neem ik aan dat niemand ook stemming daarover wenst en daarmee is het 
technisch advies vastgesteld en weten we allemaal hoe de lijst wordt 
ingekaderd en op welke wijze we dat dus vorm gaan geven. 

wo 1 



Buitengewone Algemene Vergadering Papendal, Arnhem 25 en 26 januari 2002 

Dan voordat we komen tot agendapunt 4, de vaststelling van de 
kandidatenlijst, zou ik nog even één punt onder uw aandacht willen brengen, 
Hans Dijkstal heeft dat gisteren ook al gedaan en vanochtend in een aantal 
ochtendbladen, in ieder geval in de Telegraaf, stond ook al uitvoering de 
vraagtekens bij de peilingen. 
Kijk, natuurlijk zijn peilingen iets om goed naar te kijken en ze geven een trend 
aan, dat is ontegenzeggelijk een signaal. Tegelijkertijd als je ziet welke 
enorme verschillen er zitten tussen de uitkomsten van de ene peiling en de 
andere dan moet je je afvragen wat betekent dat precies? 
We hebben nog eens even gekeken wat de techniek van de verschillende 
peilingen is en hoe dat werkt, laten we zeggen grosso mode komt dat er op 
volgt op neer. Indertijd, misschien is het wel aardig om te zeggen, was het een 
initiatief van een aantal jonge WD'ers in Amsterdam om met deze gedachte 
te beginnen, peilingen te houden, kijken hoe je ervoor staat, ik begreep zonet 
van Henk Vonhoff vlak voor deze vergadering, dat men indertijd daar al die 
gedachte heeft ontwikkeld dat het goed is, in de gaten te houden, hoe ligt het 
in het land, wat zijn de opinies over de waardering van de verschillende 
politieke partijen, maar toen al was het duidelijk dat je een groot blok van 
zwevende kiezers hebt en hoe ga je daarmee om? Deel je die toe op basis 
van bijvoorbeeld de uitslag van de vorige verkiezing? Deel je toe pond, 
pondsgewijs naar aanleiding van de uitkomst van de enquête na de degene 
die wel weet wat ze zullen gaan stemmen, of tel je ze überhaupt niet mee, met 
andere woorden als 30% zegt nog niet te weten waarop te stemmen, ok dan 
tellen we niet mee en dat maakt natuurlijk enorme veel uit als 30% van de 
geënquêteerden zegt nou wij weten nog niet wat we stemmen en je gebruikt 
één van die drie technieken dan kom je tot enorme verschillen in de uitslag. 

Daarmee heb ik alleen maar verklaard dat die verschillen er zijn maar niet dat 
we de peilingen moeten veronachtzamen, integendeel, gisteren hebben we 
ook met z'n allen gezegd wij gaan ervoor en wij gaan hard werken aan die 
overwinning en wat er nu in de peilingen is gebeurd is alleen maar een extra 
stimulans om dat met zijn allen te doen. 
Nou dat wou ik even van tevoren kwijt omdat we anders misschien weer in de 
gedachte zijn dat we zenuwachtig zijn en dat zijn we dus helemaal niet. 

Ik stel voor dat we dan beginnen met agendapunt 4 en dan ga ik daar maar 
even zitten want dan kunnen we het allemaal netjes stap voor stap volgen. 
Dan gaan we natuurlijk even goed praten over hoe we stemmen, hoe dat 
allemaal werkt. Er zijn heel veel nieuwe mensen in de zaal in de zin dat zij de 
proefstemmingen niet hebben kunnen meemaken dus dat gaan we eerst doen 
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en dat werkt buitengewoon eenvoudig, niks om je druk over te maken maar 
we doen het ook allemaal gewoon heel rustig. 
We gaan eerst eens een proefstemming doen en u hebt allemaal een 
stemkastje en op dat stemkastje ziet u 1 tot en met 10, dat staat op dat 
stemkastje. Alle kandidaten die krijgen op het grote scherm een aanduiding, 
om even te laten zien hoe dat eruit ziet u ziet bijvoorbeeld zoiets van 1 tot en 
met 4 en dan ziet u een aantal namen, dat zijn de kandidaten voor die plek 
zullen we maar zeggen, en in dit geval hebben we gedacht we zullen maar 
eens een vraag stellen overtuigd dat u het allemaal weet, wordt u nu gevraagd 
om aan te geven wat volgens u het goede antwoord is. Wie is er nooit 
voorzitter geweest van de Tweede Kamerfractie, u kunt kiezen uit de vier die 
daar staan. Als u nu gaat stemmen, u ziet dan een groen lichtje, dat groene 
lichtje is dan niet meer aan het knipperen maar staat gewoon aan, ik zeg dan 
de stemming is geopend en dan kijk ik altijd in de richting van de 
kamercentrale Limburg want dat is een groep die heel veel van die 
stemdoosjes heeft en als die klaar zijn denk ik dat u allemaal klaar bent en 
dan zeg ik de stemming is gesloten, er zijn nog steeds mensen aan het 
stemmen begrijp ik. 
We kijken even want we weten precies natuurlijk hoeveel kastjes zijn 
uitgedeeld en omdat we precies weten weten we ook of iedereen wel gestemd 
heeft ja of nee, en het blijkt dus dat een aantal nog niet gestemd heeft maar 
daar is de uitslag en u ziet u weet het allemaal precies. 

We doen het nog een keer en we gaan nog een vraag stellen, het is 
misschien een beetje kinderachtig maar we moeten het echt even in de 
vingers hebben. De volgende vraag laten we zien, we maken het wat 
ingewikkelder, ja dat kan voorkomen in de loop van de dag dat we meerdere 
kandidaten hebben op één plek dan moet het wel even duidelijk zijn hoe het 
zit en het moet ook zo zijn dat degene die het wordt meer dan de helft van de 
stemmen heeft, dat begrijpt u, dus als je bijvoorbeeld zeven kandidaten op 
één plek hebt dan moet er één zijn met meer dan 50% van de stemmen. 
Ik begrijp dat dit een hele moeilijke vraag is? 

Dan gaan we nu de stemming openen, u moet wel allemaal meedoen anders 
gaat het niet. En de uitslag. Nou kijk eens aan, Daan Zwart heeft nog nooit 
zoveel stemmen gehad. Je moet de vragen duidelijk stellen dat is altijd 
belangrijk. Misschien is het goed om nog even te zeggen dat dat kaartje echt 
goed in dat kastje moet, daar moet geen vergissing over zijn, alle kastje zijn 
geactiveerd. Die kastjes blijven in de zaal dus als u op een gegeven moment 
zegt ik moet even mijn handen wassen of ik wil een appeltaartje eten dan dat 
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kastje in de zaal laten, u verstoort het systeem als u met dat kastje naar 
buiten loopt of naar binnen loopt of het misschien in de auto meeneemt. 
Dat is niet de bedoeling, ik hoop dat alles goed gaat. 
Dan zijn er nog een paar dingen die ik nog zou willen zeggen. Ik vind het heel 
belangrijk omdat we er allemaal even goed bij moeten zijn dat als u zegt ik wil 
even wat kletsen dan doen we dat niet achter in de zaal of in de 
wandelgangen maar dan gaat u naar buiten en dan doet u dat niet in de zaal 
want dat is toch afleidend en dan komen we in de verwarring zal ik maar 
zeggen. 
Ik denk dat we nog een paar dingen moeten afspreken. U kent natuurlijk 
allemaal de procedure maar misschien is het goed nog een paar dingen nog 
even te zeggen, niet alles maar een paar dingen nog even te zeggen. Als er 
een kandidaat van het Hoofdbestuur niet het haalt op de plek dan is dat de 
kandidaat voor de volgende plek en zo verder en niet de kandidaat die daar 
staat dus laten we zeggen iemand staat op 15 haalt het niet op 15 omdat er 
een medekandidaat is dan wordt nummer 15 op 16 door het Hoofdbestuur 
ingezet en is kandidaat 16 daar niet kandidaat tenzij er tenminste drie 
afdelingen zeggen maar ja dat is de kandidaat van Hoofdbestuur die willen wij 
toch op die plek kandidaat stellen, ik help u even herinneren dat dat in de 
vorige Bijzondere Algemene Vergadering toen wij de kandidatenlijst 
vaststelden nogal een discussiepunt is geweest in hoeverre een kandidaat op 
een bepaalde plaats daar ook zou kunnen blijven, nou de reglementen zijn 
aangepast, dus indien voor een kandidaat op een bepaalde plek er een 
kandidaat van het Hoofdbestuur in de plaats treedt dan kunt u, mits tenminste 
drie afdelingen dat vragen, ook de kandidaat die daar al staat weer op die plek 
neerzetten. 

Een kandidaat die door één van de afdelingen is gesteld en die het niet heeft 
gehaald op de plaats waar die medekandidaat gesteld is is niet automatisch 
weer kandidaat voor de volgende plek, tenzij u dat zegt. Met andere woorden 
ik ga het ook niet iedere keer vragen, ik ga ook niet iedere keer vragen 
mevrouw of meneer x of y wordt die weer opnieuw kandidaat gesteld, als u 
het zegt dan gebeurt het en dan toetsen we weer de naam in. Dus u moet er 
wat dat betreft even alert bij zijn. 

Met betrekking tot het stellen van de kandidaten zou ik u willen voorstellen 
akkoord te gaan met het volgende: er is een kandidaat, die wordt gesteld en 
er kan en toelichting op worden gegeven, een toelichting van meer dan 30 
seconden kan ik u zeggen werkt averechts dus ik zou u willen aanraden 
vooral kort en helder te zijn als u een kandidaat zou willen aanbevelen. 
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Dan geef ik de gelegenheid aan een aantal liefst, net zoals gisteren, niet meer 
dan twee voor en twee tegenstanders van die kandidaat cq. verdedigers van 
de kandidaat van de plek die daar gesteld is om er ook nog iets van te 
zeggen. 
U doet dat natuurlijk niet in negatieve termen in de zin van mevrouw of 
meneer vind ik een waardeloze figuur maar u zegt het vooral in de zin dat uw 
kandidaat goed is. Zo gaan we uiteraard met elkaar om dus dat zal ook best 
lukken maar het liefst dus niet meer, dat wil zeggen ik ga het niet allemaal zo 
strak doen, maar in principe niet meer dan twee voor- en twee tegenstanders 
met een korte heldere statement waarom u zegt die kandidaat zou ik graag op 
deze plek gekozen zien. 

Nou ik denk dat dat even voor de goede orde zou kunnen worden vastgesteld, 
als u daar geen bezwaar tegen heeft, dat doen we dan met alle flexibiliteit 
uiteraard die in ons is. 
Dan heb ik nog één formele mededeling, de heer van Rijt uit Emmen die op de 
lijst staat, hij stond op plaats 73 die heeft zich teruggetrokken en besloten is 
dat die plaats door opschuiving wordt opgevuld, dat meldt ik maar even zodat 
we op dat moment als dat aan de orde komt dat u weet dat op 73 dus de 
kandidaat 74 staat en zo verder. 
Dan denk ik dat we het een beetje hebben gehad en dan kunnen we aan het 
werk. 
De heer Kamminga die het werk van de commissie Kamminga van de 
commissie die de kandidaten heeft gezocht en het voorstel en de aanbeveling 
aan het Hoofdbestuur heeft gedaan kan van zijn kant uiteraard steeds 
toelichting geven, eventueel uit eigen initiatief maar ook op vraag van uw kant, 
dus dat kunnen we ook wat dat betreft heel open spelen en ik denk dat het 
verstandig is dat na al deze inleidende op- en aanmerkingen dat we starten 
met de procedure als er tenminste geen vragen, opmerkingen, suggesties of 
aanbevelingen meer zijn. Niet het geval? Dan gaan we aan de slag. 

Op plaats 1 is gesteld de kandidaat H.F. Dijkstal te Wassenaar, ik constateer 
dat u bij acclamatie Hans op die plek heeft gezegd en wij vragen of Hans 
binnenkomt om de rest van de vergadering bij te wonen. 
Hans gefeliciteerd en je bent aanwezig om waar nuttig en nodig toelichting te 
geven en vragen te beantwoorden. Plek nummer 2 kandidaat gesteld door het 
Hoofdbestuur mevrouw Jorritsma medekandidaat door een aantal afdelingen 
de heer Zalm, wie mag ik daarover het woord geven? 

De heer Piet van der Linden, Capelle a/d IJssel; amendement Cappelle a/d 
IJssel plaats 2 trekken we in. 
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De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, dan vraag ik of iemand nog stemming 
wenst over mevrouw Jorritsma? Ja, iedereen akkoord? Dat is waar, het is heel 
goed dat. .. goed dat er mensen om me heen zitten, als er één kandidaat is 
stemmen we niet maar dan bent u onmiddellijk akkoord. Daarmee is nummer 
2 vastgesteld. We gaan naar nummer 3 kandidaat gesteld de heer Zalm, 
Gerrit Zalm is benoemd verklaart, we gaan naar kandidaat nummer 4, 
mevrouw Terpstra, dit wordt een hele oefening. Op plek nummer 5 de heer 
Hermans, plek nummer 6 de heer Korthals, nummer 7 ook geen 
tegenkandidaat, nummer 8 van Aartsen, nummer 9 mevrouw Voûte, nummer 
1 o Johan Remkes, nummer 11 Clemens Cornielje, Hans Hoogervorst op 12, 
Henk Kamp op nummer 13, dit is verkeerd zegt Jan de partij als 
applausmachine, op nummer 14 Van Hoof, op 15 mevrouw Van Blerck, 16 de 
heer De Vries, 17 Van Beek, 18 mevrouw De Vries, 19 Hofstra, 20 Weisglas. 

Voorzitter, ik heb begrepen dat ik alle afdelingen moet opnoemen die het 
amendement heeft ingediend? De afdeling Lisse, Voorhout, Noordwijkerhout, 
Noordwijk, Katwijk, Valkenburg, Rijsenburg en Warmond houden het 
amendement op de heer Aptroot aan. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel? Geen stemming, de heer Weisglas 
benoemd op 20. Rijpstra op 21, mevrouw Bibi de Vries op 22, 23 Jan te 
Veldhuis, 24 Atzo Nicolai, Petronelia Verbugt op 25, de heer Luchtenveld op 
26, niemand het woord daarover? Dan moeten we, ja er zijn 
wijzigingsvoorstellen dus ik kijk even of er iemand is die een toelichting wil 
geven op de wijzigingsvoorstellen? Is dat niet het geval? Het Hoofdbestuur 
stelt de heer Luchtenveld voor wat gaan we nu doen? Als er niemand is die 
toelichting geeft dan gaan we stemmen. 26 we gaan stemmen, kandidaat zijn 
gesteld de heer Luchtenveld, de heer van der Doel en de heer Udo. U ziet 
zometeen op het schermpje drie namen allemaal genummerd. U ziet als u 
drukt zometeen, de stemming is nog niet geopend, op 1 is dat voor 
Luchtenveld, als u drukt op het knopje 2 is dat voor van der Doel en 3 is dat 
voor de heer Udo, u kunt nu stemmen. De stemming is gesloten, dat duurt 
ongeveer zestien seconden hebben we gisteren gemerkt, de heer Luchtenveld 
benoemd. 
De heer Oplaat op 27, de heer Klein Molekamp op 28, op 29 de heer Blaauw 
gesteld als kandidaat en drie medekandidaten. 
Iemand die een toelichting wil geven? Ja, mevrouw. 

Mevrouw Agate Doelscha, afdeling Antwerpen; het gaat over het voorstel van 
de heer Niederer en wij houden dat voorstel aan. 
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De heer Bas Eenhoorn; u houdt het voorstel aan, dan zijn er nog twee 
medekandidaten. 

De heer van Brenk, afdeling Alkmaar; wij houden het voorstel ook aan dus wij 
willen de heer Baat ook nog later in kunnen brengen. 

De heer Bas Eenhoorn; ja, dat begrijp ik, anderen nog? Niet dan hebben we 
een stemming tussen de heer Blaauw en mevrouw Grivis. 

Mevrouw Els de Graaf uit Zeist; meneer de voorzitter, ik wou graag nog even 
de gelegenheid om te onderstrepen dat de heer Blaauw door het 
Hoofdbestuur naar ons inziens terecht op nummer 29 is gezet behalve dat hij 
eerste woordvoerder in verkeer en waterstaat in de Tweede Kamer is wat 
natuurlijk tegenover minister Netelenbos een buitengewoon interessante 
positie is is hij ook woordvoerder in de hele defensieproblematiek en 
internationaal is straks een hele belangrijke situatie aangezien het Europees 
parlement geen zeggenschap over de defensie heeft en vanuit het 
Nederlandse parlement dus nog erg veel aandacht aan besteed moet worden. 
De heer Blaauw doet dat voortreffelijk en we zijn dus erg blij met hem op 29. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel mevrouw de Graaf, we gaan stemmen. 
U pakt de kastje, het dingetje zit erin en u ziet als u op één drukt is het 
kandidaat Blaauw, op twee is het kandidaat Grifis. De stemming is geopend. 
De stemming is gesloten en de heer Blaauw is benoemd verklaard. 
Nummer 30 Wilders, er zijn medekandidaten gesteld. Ja, gaat u gang. 

De afdeling Driebergen Rijsenburg had op plaats 30 het wijzigingsvoorstel ten 
figure van de heer Balemans ingediend en we willen dat voostel aanhouden. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, daarmee is de heer Wilders benoemd 
verklaard. 31 Blok, 32 de heer van de Doel en medekandidaat Örgü. 

De heer Stelman, afdeling Sintmiehels Gestel; dank u wel voorzitter, wij 
trekken ons voorstel voor beide 32 en 33 in. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Dan is voor 32 benoemd verklaard de 
heer van den Doel. Nummer 33 de heer Geluk uit Schuddebeurs. 
34 mevrouw Snijder, daar is een medekandidaat gesteld. 
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De heer ten Wolde, afdeling Drechterland; wij houden de kandidatuur van 
mevrouw de Bont houden wij aan. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, daarmee is mevrouw Snijder benoemd 
verklaard. De heer Weekers uit Weert medekandidaat Aptroot. 

De heer Bruin, afdeling Wassenaar; voorzitter, wij houden het amendement 
voorAptroot aan. 

Afdeling Zoetermeer; voorzitter, dames en heren goedemorgen, de 
argumenten zijn duidelijk ook wij houden het voorstel aan. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, daarmee is de heer Weekers benoemd 
verklaard op 35. 36 Visser te Den Haag benoemd verklaart. We gaan naar 37 
Örgü, dank u wel. We gaan naar 38 en daar zijn een aantal medekandidaten 
gesteld. 

De heer Bas ten Have, voorzitter van de afdeling Utrecht; wij houden het 
voorstel Erik Balemans op plaats 38 te plaatsen aan. 

De heer Bierlage, afdeling Gorkum; we houden het voorstel voor de heer 
Aptroot aan. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Anderen die nog het woord wensen te 
voeren? Niet het geval dan gaan we naar een stemming over 38, mevrouw 
Grifis en de heer Hooijmaijers. U pakt uw kastje en de stemming is geopend. 
één mevrouw Grifis en twee meneer Hooijmaijers. De stemming is gesloten, 
mevrouw Grifis is benoemd verklaard. We gaan naar nummer 39 de heer 
Niederer, Bergen op Zoom. Tegenkandidaat, of medekandidaat, Balemans. 

De heer Bas ten Have, voorzitter Utrecht; ik wil graag een toelichting geven op 
het amendement om de heer Balemans op deze plek te zetten. Ik zal het kort 
en helder houden. Eric Balemans heeft zich gedurende de afgelopen vier jaar 
laten kennen als een zeer deskundig en toegewijd liberaal 
volksvertegenwoordiger, hij is toonaangevend geweest bij de gemeentelijke 
herindelingsprocessen. Binnen die betreffende gemeente heeft Eric veel 
waardering gekregen, zowel bij bestuurders als bij de betreffende burgers, 
voor zijn inspanning en zijn persoonlijke betrokkenheid. 
Eric wordt gekarakteriseerd als zeer betrouwbaar, als zeer benaderbaar, en 
als volksvertegenwoordiger pur sang. Eric heeft in feite de kans gegrepen de 
afgelopen vier jaar om zijn kwaliteit te tonen, de plaats van Eric op 45 doet 
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daar naar onze mening geen recht aan. De afdeling Utrecht is om die reden, 
ook mede gelet op zijn eigen ervaring met Eric van mening dat Eric op plaats 
39 moet komen. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Anderen die nog het woord wensten te 
voeren over deze plaats? Ja, gaat u gang. 

Voorzitter, na dit lange betoog volg ik graag uw advies om kort te zeggen dat 
de Brabantse kandidaat Niederer naar mijn idee zou moeten blijven staan 
waar die staat. Gezien ook zijn bijdrage eergisteren nog in het kamerdebat, 
vraag ik de vergadering met klem om de heer Niederer te steunen. 

Voorzitter, de Zeeuwse afdelingen steunen de plaats van de heer Niederer 
van harte. 

Den Haag heeft van Baaien gesteld en die houden we aan. 

De heer Bas Eenhoorn; daarmee komen we tot een stemming en de 
stemming is tussen de heer Niederer en Balemans, want van Baaien is 
aangehouden. Één is Niederer en twee is Balemans en de stemming is nu 
geopend. De stemming is gesloten, gaat steeds sneller, gaat heel goed maar 
de elektronica moet nog even zijn werk doen. 55 voor de heer Balemans 
daarmee is de heer Balemans op 39 benoemd verklaard. 
Dat betekent dat wij inzetten op 40 de heer Niederer overeenkomstig de 
procedure zoals u aangegeven. Op 40 is dus Niederer kandidaat. 

Voorzitter, de afdeling Wassenaar brengt nu graag het amendement voor de 
heer Aptroot in. De heer Aptroot is alom bekend als succesvol ondernemer, 
bestuurder van brancheverenigingen, CAO onderhandelaar, jarenlang 
wethouder van Financiën, WO statenfractie Zuid-Holland fractievoorzitter, 
tweemaal lijsttrekker, heeft de leiding gehad in de Ceteco affaire kortom een 
briljant politicus. 

Voorzitter, ook de afdeling Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout, 
Noorwijkerhout, Noordwijk, Katwijk, Valkenburg, Rijnsburg, Warmond, 
brengen nu het, een hele lijst; amendement voor de heer Aptroot in, de 
motivering die mijn voorganger gaf is heel duidelijk en die ondersteunen wij. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Hiervoor, linksvoor. 
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Ja, voorzitter, de afdeling Zoetermeer heeft inderdaad ook al de heer Aptroot 
genoemd wij zetten hem nu in. 
Ja, voorzitter, Haling van Zet. Natuurlijk teleurgesteld over de nog op het bord 
zijnde uitslag wou ik toch de vergadering nu met klem verzoeken en denkend 
aan het asielbeleid wat de heer Niederer met verve verdedigd heeft in de 
Kamer, de heer Niederer met deze plaats toch nu zeker te steunen. 

lngrid Kloosterman, kamercentrale Den Bosch; alle afdelingen van onze 
kamercentrales sluiten zich van harte bij het betoog van de 
kamercentralevoorzitter aan. 

Afdeling Gorkum, Jan Piera; wij willen het amendement Aptroot inbrengen. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Dan gaan we over tot stemming. U krijgt 
de namen weer op het scherm en de namen zijn dus Niederer en Aptroot. 
Nummer een Niederer en nummer twee Aptroot en u kunt nu stemmen. 
De stemming is gesloten. Er wordt nu geteld, de heer Aptroot is benoemd 
verklaard. 
Dan zijn we op plaats 41 en daar is de kandidaat van het Hoofdbestuur de 
heer Niederer. Er zijn medekandidaten gesteld. 

De heer Burgers van den Bogaert; Den Haag had aangehouden; Van Baaien, 
Van Baaien stond oorspronkelijk op 41 en Den Haag wilde op deze plaats Van 
Baaien verdedigen als de Europa specialist die in de afgelopen bijna vier jaar 
heeft bewezen een, nou ik zou zeggen, bijzonder netwerk te hebben in 
Europa en buiten Europa, een specialisme wat niet gemist kan worden, dus 
graag steun voor 41 van Baaien. 

De afdeling Haarlem en Velsen hebben een amendement ingediend voor de 
heer Vos en willen dit graag aanhouden. En hetzelfde geldt voor Amstelveen 
en Uithoorn. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. 

De heer Vonhoff; meneer de voorzitter ik wil het voorstel om hier de heer van 
Baaien te steunen van harte ondersteunen. Ik denk dat dat belangrijk is ook 
vanwege de geschiedenis rondom de aanvankelijke intrede van Van Baaien in 
de politiek. Ik heb er, denk ik, zou het onverstandig zijn van de vergadering 
dat begint te vergeten en daardoor een uiterst karaktermoordachtige discussie 
die er indertijd is geweest weer te heropenen. Vandaar, ik begrijp heel goed, ik 
begrijp ook dat men moet uitkijken dat de heer Niederer niet in een val komt 
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die hem niet toekomt en die hem niet verdiend, ook dat is een aspect dat ik 
zou ter berde willen brengen. Ik denk daarom dat de combinatie van Baalen
Niederer op deze plaatsen een uitermate gewenste zou zijn en ik beveel dat 
daarom ook van harte aan ook om te zorgen dat het team in de komende 
periode goed functioneert. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Ik zie nog drie sprekers en dan de 
fractievoorzitter, heel kort graag meneer van Eekelen. 

De heer van Eekelen; ik zou een opmerking willen maken over de coherentie 
van de lijst in zijn geheel. Als ik kijk naar de plaats van Hans van Baaien, als 
Europa deskundige dan vind ik die sowieso al erg laag want de deskundigheid 
die hij ontwikkeld heeft, bovendien internationale activiteiten als vice-president 
van de liberale internationale, lid van de Raad van de Europese liberalen en 
nu voorzitter van de programmacommissie van die partij gemeenschappelijke 
liberale partij in Europa dan vind ik dat wij hem ook een solide basis binnen de 
Nederlandse politiek moeten geven. 
Die deskundigheid Europa betreffende zie ik niet in dezelfde mate bij de 
eerste 40 en dan vind ik dat op plaats 41 al mager maar wel essentieel. 

Voorzitter, nu velen zeer gerespecteerde leden hier het woord gaan voeren 
denk ik dat het op zijn plaats is nog één keer voor de heer Niederer te Pleiten 
met name ook wat de heer Vanhaft zegt, dat die niet in een vrije val komt en 
in dat verband ben ik ook erg benieuwd naar de mening van onze 
fractievoorzitter. 

Meneer de voorzitter, de afdeling Roosendaal vraagt de vergadering met klem 
het voorstel van meneer Niederer te steunen omdat de afdeling Roosendaal 
vindt dat het van het grootste belang is voor de regio Bergen op Zoom
Roosendaal. 

De heer Hans Dijkstal; voorzitter, dit zijn voor mij ook geen vreugdevolle 
momenten omdat we wat mij betreft praten over een aantal collega's van mij 
in de fractie die ik laat ik zeggen even zwaar waardeer. Ze hebben allen hun 
eigen kwaliteiten, de één op het ene terrein en de ander op een ander terrein, 
en in deze fase van de lijst zou ik het zeer onterecht vinden maar ook voor de 
fractie een duidelijke verzwakking als, precies zoals Vanhaft dat net zei wat 
begrijpelijk zou zijn, Niederer telkens geplaatst tegenover nieuwe namen het 
telkens verliest, dat verdient hij niet maar daar zouden we de fractie ook 
aanzienlijk mee te kort doen, hij is jurist en die hebben we toch al niet al teveel 
in de fractie. 
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Ik ben niet in staat om u nou te zeggen of u nou van Baaien of Niederer moet 
nemen want dat zit voor mij in dezelfde range maar ik doe echt een klemmend 
beroep op u om te zorgen dat we niet aan het eind van de dag een zeer goed 
fractielid Jaques Niederer opeens kwijt zijn. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Dan gaan we stemmen, de kastjes kunt u 
pakken en de kandidaten zijn gesteld dus Niederer en van Baaien en Niederer 
is voor knopje één en van Baaien voor het knopje twee en de stemming is nu 
geopend. De stemming is gesloten, dat is voor van Baaien en van Baaien is 
benoemd verklaard. 
Dan komen we op en daar stelt het Hoofdbestuur de heer Niederer kandidaat, 
anderen die het woord willen voeren? 

De heer Schultse, Krimpen a/d IJssel; ja voorzitter, als het goed is hebben we 
Manusama op deze plaats kandidaat gesteld, wij willen zijn kandidatuur 
aanhouden tot nader order. 

De Hof van Twente; ja voorzitter, de afdeling Hof van Twente heeft de heer 
Gerritsen kandidaat gesteld en die willen wij aanhouden. 

De heer Touw, kamercentrale Rotterdam; voorzitter, ik wil graag gebruik 
maken van de mogelijkheid om de Krom te stellen, terugkomend op uw 
inleiding, dat als er geen bevestigings ... hoe heet dat ding ingediend is dat dat 
nu nog kan. 

De heer Bas Eenhoorn; mag ik even vragen voor de goede orde, u heeft drie 
afdelingen nodig hadden we in de reglementen en ik neem even aan dat u 
dat. .. 

De heer Touw, afdeling Rotterdam; dat zullen we zien als ik gesproken heb. 

De heer Bas Eenhoorn; ok, nee ik dacht dat u daarmee even zou 
aankondigen dat de kandidaat is gebaseerd op het feit dat u meer dan drie 
afdelingen ... 

De heer Touw, afdeling Rotterdam; ik denk het wel. De heer de Krom is 
nieuw, dat wil zeggen hij komt niet uit de gevestigde kringen zoals wij hier ook 
heel veel voortreffelijke mensen hebben, hij is een voortreffelijk medewerker 
van Shell in Londen, zal zichzelf in Rotterdam gaan vestigen en is al aan het 
uitkijken naar en huis aannemende van de verkiezingsoverwinning van de 
WD en verkiesbare plekken en dergelijke. 
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De heer de Krom is niet zonder reden op deze plaats gezet. Er is een selectie 
geweest die heel zorgvuldig is onder leiding van de heer Kamminga en ik 
neem ook aan dat bij de afweging die het Hoofdbestuur heeft gemaakt heel 
nadrukkelijk is gekeken naar plaats nummer 42 voor de heer de Krom. 
Dus ik wil heel graag voorstellen dat de heer Krom in stemming wordt 
gebracht. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Ik kijk nog even of inderdaad de 
kandidaat wordt gesteld met de steun van drie afdelingen. Want nogmaals dat 
moet dus gebeuren. Ik begrijp meneer Touw heeft dat niet gezegd. U zegt wel 
dat u de kandidaat stelt maar ik heb nog niet van u gehoord, ik denk toch dat 
het verstandiger is, ja, voor de goede orde. 
Als een kandidaat wordt gesteld, volgens het reglement, dan is het 
plezierigste dat u eerst even zegt dat u het doet namens ten minste drie 
afdelingen want anders gaat u hele verhalen houden en dan blijkt dat die 
steun er niet is dus ik zou even willen weten is het zo, omdat we het gewoon 
formeel netjes moeten doen, is het zo dat tenminste drie afdelingen de heer 
de Krom steunen op deze plek kandidaat stellen. Dat is juist, Rotterdam, 
Amsterdam en Den Haag, Oke, even voor de goede orde dat we het van 
elkaar weten en daarmee is het dus duidelijk. 
Twee kandidaten zijn gesteld op 42, de heer Niederer en de heer de Krom en 
het woord is aan de voorzitter van de commissie Kamminga dat is de heer 
Kamminga zelf. 

De heer Kamminga; dank je wel. Ja, we hebben bij het overwegen hoe de lijst 
samen te stellen heel bewust ervoor gekozen om tot een zorgvuldige mix te 
komen vanaf een bepaalde plaats . 

... plekken in beslag nemen maar dat er uitzicht is op een mogelijkheid om lid 
te worden van de Tweede Kamer, daarnaast hebben we gemeend als 
commissie dat het belangrijk is om bijzonder talent van buiten ook de 
gelegenheid te geven met een op een relatief verkiesbare plaats terecht te 
komen. De Krom is zo'n voorbeeld, een bijzondere man die overigens wel 
enige ervaring heeft opgedaan in het begin en wij hebben dus echt gemeend, 
weloverwogen, dat voor deze systematiek te kiezen en voor dit type kandidaat 
op deze plaats. 

De heer Bas Eenhoorn; dan gaan we over naar de stemming, twee 
kandidaten dus gesteld, de heer Niederer en de heer de Krom. Als u op één 
drukt is dat voor de heer Niederer en twee voor de heer de Krom en de 
stemming is geopend en u kunt nu op het goede knopje drukken. 
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De stemming is gesloten dus de machine gaat weer zij werk doen, het is 
misschien wel even aardig om even mee te delen dat op dit moment van de 
stemgerechtigde er 85,7% in de zaal aanwezig is dus dat betekent dat er een 
geweldig goede fantastische opkomst is, goed georganiseerd dus hartstikke 
mooi. En de uitslag, de heer de Krom 51,4% daarmee is de heer de Krom 
benoemd verklaard en zetten we op nummer 43 de kandidatuur van de heer 
Niederer. Medekandidaten op die plek Veenendaal en Hooijmaijers, het woord 
is aan de heer Sinke. 

De heer Sinke; voorzitter, Amsterdam wil graag de heer Hooijmaijers 
inbrengen. De heer Hooijmaijers die heeft al een lange ervaring als politicus in 
de gemeenteraad van Amsterdam waar hij bekend staat als en politicus die 
een visie heeft, hij kijkt ver vooruit, ziet dingen aankomen die net als in de 
traditie van WD'ers in onze partij vervolgens ook op een gegeven moment 
door andere partijen wordt overgenomen. Hij doet dat in Amsterdam op een 
zeer welsprekende manier. 

(Interruptie) Ze spreken niet namens mij! 

De heer Bas Eenhoorn; even wachten tot die uitgesproken is mevrouw. 

De heer Sinke; vorig jaar. .. dat is mevrouw Visser die kennen we uit 
Amsterdam, misschien moet u maar even aandacht daaraan besteden. 

Mevrouw Visser; Dat kan niet, dat kan niet. 

De heer Bas Eenhoorn; mevrouw .... Akkoord, dank u wel meneer Sinke. 

De heer Sinke; dan maak ik me verhaal kortaf. Vorig jaar heeft de heer 
Hooijmaijers de niet gemakkelijke taak gekregen om de zeer succesvolle 
wethouder Krikke op te volgen en hij heeft dat met ontzettend veel verve 
gedaan. Zijn ambitie ligt in de Tweede Kamer en wij zijn dan ook zeer blij om 
hem daarvoor onder uw aandacht aan te bevelen en vraag de steun van de 
vergadering voor de heer Hooijmaijers op deze plaats, dank u wel. 

(Mevrouw Visser met een niet te verstaan commentaar). 

De heer Bas Eenhoorn; het is duidelijk mevrouw, uw opinie is ook gehoord. 

De heer Talsma, uit Tersel; ik wil er nu toch de vergadering op wijzen dat de 
heer Niederer inderdaad in die glijvlucht omlaag is geraakt wat die volstrekt 
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niet verdient. Het is een bijzonder goed jurist in de Kamer en omdat er 
anderen zijn, en daar wil ik op zichzelf geen kritiek op hebben, die de steun 
hebben zou hij nou buiten zijn persoon om nu al vier plaatsen zijn gezakt dus 
ik geloof dat de vergadering nu duidelijk verstandig moet zijn en los van de 
verdiensten van andere tegenkandidaten nu de heer Niederer in de eerste 
plaats moet kiezen. 

De heer Bas Eenhoorn; verder iemand het woord nog? Ja, de heer Vonhoff en 
dan sluiten we. 

De heer Vonhoff; het zou mij niet verbazen dat ik dit schitterend betoog van 
mijn oude vriend Talsma, wij waren tenslotte allebei in '48 in Bellevue, dat ik 
het schitterende betoog van mijn vriend Talsma graag van harte ondersteun. 

De heer Bas Eenhoorn; op plaats 43 zijn dus kandidaat gesteld Niederer, 
Hooijmaijers en Veenendaal. Twee medekandidaten Veenendaal en 
Hooijmaijers en namens het Hoofdbestuur Niederer. U ziet zometeen hoe het 
eruit ziet, één Niederer, twee Hooijmaijers en drie mevrouw Veenendaal. 
De stemming is nu geopend. Ja even voor de goede orde u stemt maar 
gewoon door maar als een kandidaat niet wordt teruggetrokken is die gewoon 
kandidaat en dat is allemaal keurig volgens de regels. De stemming is 
gesloten en we wachten de zo langzamerhand wel hele lange zestien 
seconden af voordat de machine heeft geteld en de heer Hooijmaijers is op 
die plek gekozen. 
We zijn op plaats 44 en op plaats 44 stelt het Hoofdbestuur de heer Niederer 
en er zijn drie medekandidaten gesteld. 

Mevrouw July Vormeler, afdeling Leidschendam Voorburg; wij willen graag het 
amendement van de heer Hurter aanhouden en is aan de orde. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, andere die nog? Meneer Touw. 

De heer touw; voorzitter wij willen graag de heer Faber stellen voor plaats 44. 
er is steun van twee andere afdelingen, in ieder geval de afdeling Rotterdam 
en ik neem aan andere afdelingen zullen dit steunen. 
De heer Faber is ook iemand· die nieuw op de lijst staat en ik begrijp wat er 
gebeurt en ik begrijp ook wat de gevolgen zijn van het wisselen boven plaats 
44. Ik zou aan de andere kant een klemmend beroep willen doen om nu niet 
te laten schieten de kans om ook nieuwe kamerleden op een goede plek te 
krijgen zodat ook de nodige vernieuwing van mensen met een grote 
maatschappelijke ervaring mogelijk wordt. 
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De heer Bas Eenhoorn; ik wil graag eerst even weten zijn er inderdaad drie 
afdelingen? 

Afdeling Haarlem; de afdeling Haarlem steunt dit. 

De heer Bas Eenhoorn; en de afdeling Amsterdam en Den Haag we tellen 
voldoende, dank u wel meneer Touw. Ik zie nog een volgende. 

De heer Wm Jacobs, Purmerend, wij houden mevrouw Veenendaal nog even 
aan. 

De heer Bouman; het amendement Zwart wordt aangehouden. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, daarmee zijn er twee kandidaten gesteld 
voor plaats 44, de heer Niederer en de heer Faber. We gaan het laten zien, 
knop één Niederer knop twee Faber en de stemming is nu geopend. 
De stemming is gesloten en de machine gaat tellen. En daarmee is de heer 
Faber benoemd verklaard. Wij zijn bij plaats 45 en het Hoofdbestuur stelt 
kandidaat op plaats 45 Niederer. 

Meneer de voorzitter, ik zou namens de afdelingen Haarlem en Velsen het 
aangehouden amendement voor de heer Vos op dit ogenblik willen inbrengen. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Op plaats 45 anderen nog, ja, mevrouw. 

Mevrouw Alines Wierstra, afdeling Eindhoven; wij ondersteunen het 
amendement van de afdeling Haarlem. de heer Vos heeft zich de afgelopen 
jaren in het algemeen een zeer betrokken politicus getoond en in het bijzonder 
is dit tot uitdrukking gekomen in zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van 
Woenzei-West, een zogenoemde achterstandswijk in Eindhoven een project 
dat hij indertijd heeft overgenomen van Kamerlid Broos van Erp. 

Afdeling Antwerpen; nog een keer afdeling Antwerpen. U weet wij hebben dat 
teruggetrokken op plaats 30 maar nu is het zo langzamerhand 45 en ik zou 
heel dringend een beroep willen doen. De heer Niederer is een uitstekend 
Kamerlid gebleken, is natuurlijk betrekkelijk jong ook, het is een jurist zoals dat 
de eerste keer opgemerkt is, de Kamer heeft dat heel hard nodig. 
Over het asielzoekersprobleem, wat natuurlijk een belangrijk onderwerp is, 
heeft de heer Niederer zich zeer ingezet en ik zou een dringend beroep willen 
doen want anders blijft meneer Niederer glijden dat u nu op dit ogenblik toch 
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gaat stemmen voor meneer Niederer op plaats 45 terwijl het voorstel van de 
verkiezingscommissie plaats 39 geweest en ik acht de commissie zeer hoog 
en u ook denk ik. 

Afdelingen van Limburg ondersteunen volledig de kandidatuur van de heer 
Niederer. Politiek is emotie, kiezen is emotie maar menselijkheid is een 
integriteit en daar hebben we mee te maken. 

Mevrouw lngrid Kloosterman, kamercentrale Den Bosch; ook wij willen met 
klem de vergadering verzoeken om Jaques Niederer te steunen. 

De heer Schout; voorzitter, menselijkheid staat ook hoog in het vaandel van 
de WO en inderdaad wij zijn een politieke partij en we lopen met kandidaten 
inderdaad het risico dat ze in een vrije val komen maar de Zeeuwse 
afdelingen, onze buurman aan de oostelijke kant willen wij nu toch wel een 
zeer dringend beroep doen op de vergadering om op plaats 45 nu de heer 
Niederer te kiezen. 

Het ingetrokken amendement van Amstelveen dat willen we graag weer 
indienen gezien het feit dat de heer Vos een uitstekende juridische bijdrage 
levert aan onze Tweede Kamer fractie, dank u wel. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, dan is voor plaats 45 kandidaat gesteld 
de heer Niederer en de heer Vos. Knopje één Niederer, knopje twee de heer 
Vos. We sluiten de stemming, de zestien seconden zijn nu voorbij allee weet 
die machine dat niet. De uitslag, dat zijn het aantal stemmen dat u nu ziet! R 
zijn totaal 1003 stemmen in de zaal en 502 voor de heer Vos en 501 voor de 
heer Niederer en wat nou van belang is of 502 één meer is dan de helft en dat 
is inderdaad het geval en daarmee is de heer Vos gekozen en benoemd op 
plaats 45. 

Op plaats 46 stelt het Hoofdbestuur kandidaat de heer Niederer, iemand nog 
het woord op dit punt? Medekandidaat op 46 is gesteld Hessing. 

Hallo, wij wilden graag meneer Lenards inbrengen. 

De heer Bas Eenhoorn; en hebt u daarvoor drie? 

De afdeling Haarlem. 
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Nee, ik zou dat graag willen ondersteunen vanuit Flevoland mede namens 
Almere, Lelystad en de Noord-Oostpolder, Jan Mark Lenards. Gepopt en 
gemazeld binnen de polder, binnen de Noord-Oostpolder en ook binnen de 
kamercentrale, echt een man met pit. Die moet wat ons betreft op 46 blijven. 

De heer Touw, afdeling Rotterdam; Rotterdam steunt de kandidatuur van 
meneer Lenards. 

Datzelfde geldt voor de Zeeuwse afdelingen meneer de voorzitter. 

De heer Bas Eenhoorn; verder geen sprekers meer op deze plek? Ja, ik zie 
nog meneer Pranger. 

De heer Pranger; kamercentrale Groningen en de kamercentrale Drenthe 
steunen Lenards. 

De kamercentrale Overijssel steunt ook de heer Lenards. 

De heer Bas Eenhoorn; u hoeft het wat mij betreft niet allemaal te zeggen wat 
uw steun is want we gaan namelijk stemmen dus dat laat het wel zien. Ik zie 
nog één laatste spreker, gaat uw gang. 

De heer van den Bos, afdeling Heusden; wij zijn hier allemaal tezamen, we 
zijn allemaal liberalen, we hebben allemaal onze grondbeginselen, daar 
hebben we voor getekend en ik vraag iedereen er nog eens een keer goed bij 
stil te staan. Ik wil op twee grondbeginselen terugkomen, dat is 
verantwoordelijkheid nemen, ik denk dat het tijd is dat we dat gaan doen. Een 
ander aspect op dit moment is de ruimte, we geven elkaar de ruimte totdat het 
de ander schaadt. Ik denk dat we daar op dit moment heel nadrukkelijk bij stil 
moeten staan en de bewegingen die we op dit moment zien Randstad ten 
opzichte van de andere kant van het land, dat we daar eens over na moeten 
denken en even de hand in eigen boezem moeten steken en nu de plaats die 
het Hoofdbestuur voorstelt moet accepteren, stem Jaques Niederer. 

De heer Bas Eenhoorn; wil jij nog even? Het woord is aan de fractievoorzitter, 
Hans DijkstaL 

De heer Hans Dijkstal; ja, dames en heren ik zit hier nu ook geweldig mee en 
misschien zit iedereen er een beetje mee. Fatsoenlijke mensen vinden nu dat 
Niederer erin moet en de argumenten om daar andere tegenover te stellen 
snijden natuurlijk ook goed hout, Lenards is een goede vent en die zou er ook 
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in moeten en zo zitten we natuurlijk telkens die afweging te maken maar ik 
vind zowel voor de werving van nieuwe mensen, voor de manier zoals we met 
bestaande mensen omgaan, dat je ook een beetje vooruit moet denken en als 
het lidmaatschap van de Tweede Kamer betekent dat je gewaardeerd wordt, 
dat je hoog op een lijst wordt geplaatst, en dat je dan terechtkomt in een 
mechaniek, in een systematiek, in regels, wanneer de uitkomst daarvan zal 
zijn is dat ja, eigenlijk zonder dat iemand dat als zodanig zo wil, je de Kamer 
uitgaat, want dat is een consequentie hiervan, dan is dat niet goed. 

Dan moet u zich goed realiseren dat als wij de volgende keer weer eens aan 
iemand vragen wil je meedoen in die Tweede Kamer dat die zegt ja, maar wat 
staat me dan allemaal te wachten? Is dat dan de manier waarop je met je 
wordt omgegaan en daar zit het duivelse dilemma. 
Ik heb geen enkel bezwaar tegen die nieuwe kandidaten die eraan komen, 
daar zitten fantastische mensen tussen, maar je kunt niet met iemand die op 
deze manier vier jaar gefunctioneerd heeft zo omgaan. Deze uitslag, iedereen 
begrijpt het pijnlijke van deze uitslag. Ik vind het fijn voor Otto, het is 
ondraagelijk voor Jaques en dus moet Niederer er nu in komen. 

De heer Bas Eenhoorn; we gaan de stemming openen, althans dat wil 
zeggen, er zijn volgens mij drie kandidaten. Nog even wachten want er is nog 
geen stemming want dit lijstje is niet compleet want ook meneer Hessing is als 
medekandidaat gesteld. 

Voorzitter, afdeling Rijnwoude houdt amendement 58 aan en voor Zoetermeer 
spreken dito dat is 59. Het klopt voorzitter, die staat op één lijst niet genoemd 
maar op andere is wel officieel ingediend. Er is daar administratief een fout 
gemaakt. 

De heer Bas Eenhoorn; oh, we hebben een administratieve fout gemaakt? 
Nou goed, ik ging er vanuit dat Hessing ook medekandidaat is op 46 maar u 
houdt aan, akkoord. Nou dan is die goed? Dan zijn er twee kandidaten één 
Niederer en twee Lenards, en de stemming is nu geopend. De stemming is 
gesloten. De uitslag is Lenards benoemd verklaart op deze plaats en dat 
betekent op 47 wordt Jaques Niederer ingezet door het Hoofdbestuur nummer 
47. 

Er zijn, voor de goede orde, vier medekandidaten gesteld voor 47, Hessing, 
Schippers, Veenendaal envan Spluner. 
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De heer Schout; voorzitter, ik sprak zo-even over menselijkheid. We staan nu 
weer met de kandidaat Jaques Niederer en ik vind nu dat de grens van 
menselijkheid is gepasseerd. 
Dit wordt een glijbaan en dat doet me denken aan ditzelfde huis Papendal 
voor de verkiezingen van de Eerste Kamer toen we heel lang een procedure 
hebben gevolgd met een zeer gewaardeerd lid wat uiteindelijk van de lijst 
verdwijnt. Ik wil toch graag eens even navragen of het mogelijk is om de heer 
Niederer ook voor zichzelf te beschermen en ook voor de toekomst zodat u nu 
strakjes hier in dit huis moet verschijnen dat we eigenlijk stoppen op de een of 
andere wijze, ik weet niet of het procedureel en volgens de reglementen 
toepasbaar is, om te stoppen met de kandidaat Niederer want ik vind dit 
langzamerhand niet meer waardig voor een mens. 

Voorzitter, Zoetermeer houdt de heer Hessing aan. 

De heer Bas Eenhoorn; de heer Hessing wordt door Zoetermeer 
aangehouden, ik kijk even daar, ja. 

Voorzitter, Wassenaar houdt aan mevrouw Schippers. 

De heer Bas Eenhoorn; mevrouw Schippers wordt aangehouden. 

De heer Ferdinand Ketel, afdeling Rijnwoude; wij houden het amendement 
Hessing aan. 

Den Haag heeft op 4 7 de kandidatuur gezet van van Splunter en in de situatie 
waarin we nu inzitten meen ik niettemin deze kandidatuur toch met klem te 
moeten herhalen en ik licht hem graag toe op grond van de volgende 
gegevens. Het gaat hier om een kandidaat die een korte tijd in de Kamer zit, 
één jaar, iemand die breed inzetbaar is, iemand die ook van belang is als het 
gaat om hoe werf je nieuwe mensen hoe krijg je mensen binnen of wordt je 
gebruikt via de systematiek last in first out? Een klemmend beroep op deze 
plaats voor van Splunter. 

De heer Wim Jacobs, Purmerend; wij houden mevrouw Veenendaal even aan. 

De heer Vonhoff; meneer de voorzitter, kandidaatstellingsperiodes zijn altijd 
demonstraties van opgewekt familieleven binnen een partij en in elke familie 
gebeurt wel eens wat. En nou kan het gebeuren dat in die familie een aantal 
neven en nichten en magen tezamen zweren om hun verlangen in die familie 
kracht bij te zetten. De uitslag van een aantal stemmingen op dit moment 
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geeft mij de indruk dat een aantal afgevaardigden meent niet meer vrij te zijn 
in de beoordeling en daardoor vast te zitten in hun schema. 
Dat kan gebeuren, en dat is heel eigen aan kandidaatstellingsprocedures, 
maar er is een grens waaraan je dat kan doen en die grens wordt bereikt als 
je op een gegeven moment daardoor een tegenstelling tussen sectoren in het 
land oproept en die grens wordt bereikt als je ten aanzien van een 
verdienstelijk zittend Kamerlid dan door personeel onrechtvaardigd wordt en 
die grens wordt ook bereikt als je een klemmend betoog, van degene die je 
als lijstaanvoerder hebt gekozen en alle vertrouwen geeft, in de wind slaat. 

En nu kan men dus doorgaan op deze weg met zijn onderlinge afspraken 
maar dan zeg ik u dan bent u bezig de zaak redelijk te verknallen. 
Dus hou daar nu maar mee op en doe nu datgene wat passend is tot een 
eerdere spreker zeg ik gegeven de wisseling Vos - Niederer is 4 7 nog een 
acceptabele plaats ik denk dus dat dat nog niet het moment is waarop je dat 
moet onderbreken. Ik denk wel dat als men dit nu weer niet doet we dan in 
een andere situatie terechtgekomen zijn. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Ik denk dat het duidelijk is dat namens het 
Hoofdbestuur de woorden van de heer Vonhoff ten volle worden ondersteund, 
we hebben besloten als Hoofdbestuur om terughoudend te zijn en iedere keer 
de aandacht te vragen voor ons voorstel, we willen een open en democratisch 
systeem, we hebben dat ook met de kamercentralevoorzitters afgesproken, 
we gaan het op een hele open goede manier met elkaar doen en vandaar het 
Hoofdbestuur in die zin niet iedere keer gaat roepen pas op onze lijst en blijf 
daar af maar ik denk dat het nu tijd wordt om ten volle aan u te vragen om het 
voorstel van het Hoofdbestuur te volgen en de heer Niederer op deze plaats 
te benoemen. 

De stemming wordt nu geopend één voor de heer Niederer en twee voor van 
Splunter, de stemming is gesloten. Daarmee is de heer Niederer benoemd 
verklaard op plaats 4 7 en we komen bij plaats 48 en voor 48 wordt 
gekandideerd mevrouw Remak. Even voor de goede orde, u volgt het 
natuurlijk allemaal nauwgezet en zoals afgesproken de kandidaten komen in 
volgorde waarin ze gesteld zijn iedere keer weer aan de beurt en dat betekent 
mevrouw Remak op 48. 
Er zijn een aantal van u die het woord voeren? 

De voorzitter van de afdeling Wassenaar; voorzitter, de afdeling Wassenaar 
wil nu graag amendement 60 executeren dat is mevrouw Schipper. Mevrouw 
Schipper kennen wij inhoudelijk en organisatorisch als een dame van 
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topklasse. Zowel binnen als buiten de partij heeft zij haar steentje bijgedragen, 
een zeer doeltreffend onderhandelaarster, jarenlange ervaring met het werk in 
de Tweede Kamer een zorgvuldig opgebouwd netwerk, kortom wij 
ondersteunen mevrouw Schipper en brengen haar graag in stemming voor 
deze plaats. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel; ik kijk even of er anderen woordvoerders 
zijn, ja graag. 

amendement Rene Leegte houden we aan. 

De heer Bas Eenhoorn; amendement Leegte wordt aangehouden. 

Meneer de voorzitter, de afdeling Zwarte waterland heeft ingediend het 
amendement voor de heer Gerritsen en dat houden we aan. 

Den Haag; zo-even hebben wij Van Splunter ingediend, ik wilde hier op deze 
plaats met de kandidatuur van Van Splunter komen. 

De heer Bas Eenhoorn; er zijn drie kandidaten voor deze plaats, plaats 48 
kandidaat gesteld mevrouw Remak, mevrouw Schippers en de heer van 
Ssplunter, we krijgen dat op het scherm te zien, één Remak, twee Schippers 
en drie van Splunter. Graag de aandacht bij het machientje, de stemming is 
nu geopend. De stemming is gesloten ja meneer Van Splunter benoemd 
verklaard op plaats 48 en dat betekent dat op plaats 49 aan de orde is 
kandidaat mevrouw Remak. Ik kijk even hoe de stand van zaken is op 49 voor 
de goede orde zijn dus vier medekandidaten gesteld. 

De heer Rob Noorduin, afdeling Haarlemmermeer; wij houden de kandidatuur 
voor Pluckel aan. 

Afdeling Maastricht, wij trekken het amendement ten gunste van meneer de 
Ridder in. 

Meneer Udo die laten we gaan en die zetten we in. 

De heer Bas Eenhoorn; Udo wordt gehandhaafd, ja dank u wel. 

Meneer de voorzitter, namens de afdeling Wassenaat Cöte de Azur, Hillegom, 
Lisse, Sassenheim, Voorhout, Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk, 
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Valkenburg, Rijnsburg en Warmond vraag ik graag uw kandidatuur voor een 
excellente kandidaat en dat is mevrouw Schippers. 

De heer Wim Jacobs, Purmerend; Veenendaal houden wij aan. 

Voorzitter, namens de afdeling Amstelveen, Bennebroek en Uithoorn wordt 
het amendement Pluckel aangehouden. 

Voorzitter, dan moeten wij met die hele riedel verder, Wassenaar, Lisse 
enzovoort die trekken dan het voorstel voor de heer Udo in op 49. 

De heer Bas Eenhoorn; U zegt Udo intrekken? 

Nee, onze steun voor de heer Udo, er stond oorspronkelijk nog een punt. 

De heer Bas Eenhoorn; oh, nee dan begrijp ik dat, dank u wel. 

De heer Nieukerk; ik wil nog even namens de hele kamercentrale Gelderland 
Frits Udo ondersteunen, we weten wat die gepresteerd heeft. Als de laatste 
vier jaar en met name (voorzitter: Hans Udo ... ) nee,nee, Thijs Udo. 
Dat is de vrolijkheid die hij ook brengt in de Tweede Kamer dus vraag ik de 
vergadering dit vooral te ondersteunen. 

De heer Bas Eenhoorn; er zijn kandidaat gesteld nu op deze plek dat is dus 
49, Remak, Udo, Schippers, we krijgen het nu op het schermpje; plaats 49 
Remak, Udo en Schippers, één, twee of drie, de stemming is nu geopend. 
De stemming is gesloten, dank u wel. Mevrouw Schippers is benoemd op 
plaats 49. 
Dat betekent dat op plaats 50 door het Hoofdbestuur kandidaat wordt gesteld 
mevrouw Remak en als medekandidaten Bonnewits, Veenendaal en 
Veltmeijer, wie wil het woord voeren? 

De heer Hendriks, afdeling West Voorne; al gemachtigde van Spijkenisse trek 
ik het amendement voor mevrouw Bonnewits in. 

July Vollummmer, afdeling Leidschendam Voorburg; we hadden een 
amendement koud gezet zal ik maar zeggen voor de heer Hurts, we wilden 
dat amendement nu weer indienen als plaatsbevestiging op zijn eigen plek 
nummer 50. dit is een excellent kandidaat, we hebben veel zorgen over de 
zorg en de heer Hurts is een nieuwe kandidaat, heeft veel ervaringen 
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deskundigheid met name in de zorgsector en ik hoop dat de vergadering hem 
wil ondersteunen als kandidaat, dank u. 

De afdeling Buren, Tiel en Culemborg zettenThijs Udo weer in. Ik wilde toch 
even een klein pleidooi houden voor Th ijs U do. Zit al enkele jaren in de 
Tweede Kamer en is een expert op het gebied van de biotechnologie, dat is 
echt wel een heel belangrijk onderwerp waar we een vakman voor nodig 
hebben en ik doe een stevig pleidooi voor hem om hem te steunen voor deze 
plaats, dank u wel. 

Voorzitter, het op plaats 44 aangehouden amendement voor Ton deSwart 
willen wij graag nu weer inzetten en ik heb ook de steun van meer dan drie 
afdelingen om het oorspronkelijke voorstel van het Hoofdbestuur op plaats 49 
voor Ton deSwart nu in te brengen. Ton deSwart is de afgelopen periode 
tussentijds in de Kamer gekomen en hij heeft zich daar laten kennen als een 
uitstekend kamerlid en ik wil graag een beroep doen op de hele vergadering, 
hen deze plaats te continueren en te stemmen voor Ton de Swart. 

De heer Wim Jacobs, Purmerend; we houden mevrouw Veenendaal weer 
aan. 

July Volmuller, afdeling Leidschendam Voorburg; voorzitter, mijn excuses ik 
was te vroeg met nummer 50 kandidaat Hessing dus ik trek wat ik zei net 
terug en daar kom ik straks weer op terug. 

De heer Bas Eenhoorn; even opnieuw, rustig aan, wat gaat u doen? 

July Volmuller, afdeling Leidschendam Voorburg; Hurts nummer 50, daar heb 
ik daarnet een betoog over gehouden en dat laat ik even zitten voor wat het is 
en daar kom ik straks weer op terug, ik was een punt, een nummertje, te 
vroeg zal ik maar zeggen. 

De heer Bas Eenhoorn; dus Hurts is geen kandidaat, ok, dank u wel. 
Als ik het nu allemaal goed heb dan zijn de volgende kandidaten Remak, Udo, 
Swart en Veltmeijer. Dan krijgen we dat te zien. Remak, Udo, Swart en 
Veltmeijer. Één Remak, tw~e U do, drie de Swart junior en vier Veltmeijer en 
de stemming is nu geopend. De stemming is gesloten dan mag u even weer 
kletsen. En daarmee is de heerdeSwart benoemd verklaard op plaats 50. 
We gaan over naar plaats 51 en het Hoofdbestuur stelt kandidaat mevrouw 
Remak op plaats 51, medekandidaten Veenendaal en de Baat en ik kijk even 
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of iemand het woord wil voeren, mevrouw Volmer namens de afdeling 
Voorburg Leidschendam. 
Leidschendam Voorburg, ik kan het toch niet laten. Voorzitter, sorry voor de 
vorige keer dat ik heb gesproken, dat was niet helemaal correct, ik wil dat nu 
weer opnieuw inbrengen een amendement voor de heer Hurts hebben wij 
aangehouden ik wil nu dat amendement inbrengen dus dat de heer Hurts 
weer kandidaat wordt voor deze plek. Iemand zeer deskundig in de 
zorgsector, een goede teambuilder en ik hoop nogmaals dat de vergadering 
hem ondersteund als kandidaat, dank u. 

Namens het Rivierengebied zet ik nogmaals Udo in. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. 

De heer Wim Jacobs, Purmerend; Veenendaal houden wij aan. 

De heer Bas Eenhoorn; ik kijk even verder, geen sprekers? Dan gaan we 
kijken, oh, pardon ja. 

De heer Hans Dijkstal; voor wie dit proces nog nauwlettend volgt die zal toch 
eerlijk tot de conclusie moeten komen dat nou mevrouw Remak hetzelfde 
dreigt te gebeuren als met Niederer gebeurd is, zij het dat we hem nog net op 
tijd hebben gered. 
En dan doet zich denk ik bij mevrouw Remak de vraag voor, wie komt eigenlijk 
nog voor haar op? Ik dacht dat het een kandidaat van Amsterdam was, ook in 
de vorige periode met veel kracht naar voren gebracht, ik vind het 
teleurstellend dat we Amsterdam niet meer horen over mevrouw Remak en ik 
zou het toch graag voor haar op willen nemen. 
Zoals vaak in een volksvertegenwoordiging zijn er vele facetten waarom 
iemand in die Kamer zou moeten zitten en soms zijn die facetten liggen bijna 
in een kandidaat verrassend op een andere kant dan je misschien zou 
verwachten. Ik vind dat de vergadering zich nu goed de vraag moet stellen dat 
dit niet het moment is dat we wel nog kijken of we mevrouw Remak in het 
bereik van de Tweede Kamer willen houden en dan moet u gewoon op haar 
stemmen. 

De heer Ed Sinke; uiteraard al onze zeer gewaardeerde lijsttrekker met die 
verhalen komt dan moet ik daar natuurlijk uiteraard op reageren met alle 
respect naar hem. Wij hebben hiervoor al in de kandidatuur van de heer 
Niederer al een heleboel verhalen gehoord die in ieder geval mij al niet 
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welgevallig zijn, maar wie ben ik natuurlijk, omdat daarmee suggesties werden 
gewekt, ook een samenzwering en dergelijke. 
Volgens mij vindt er gewoon hier een proces plaats waarin iedereen zijn eigen 
belangen verdedigt en iedereen binnen zijn delegatie ook afwegingen heeft 
gemaakt over wie je wel of niet geschikte kandidaten vinden. Ik kan het nu 
niet over mevrouw Remak gaan hebben omdat, zoals u zelf al heeft 
aangegeven, wij een partij zijn die in ieder geval positief over mensen praat 
daar waar we belangen van kandidaten verdedigen en ik vind het 
buitengewoon betreurenswaardig dat ik eigenlijk me gedwongen voel om dat 
signaal dan af te geven. 
Ik zou in ieder geval iedereen oproepen om niet steeds als dingen niet gaan, 
of als mensen worden aangehouden of gaan glijden, niet het in de suggestie 
te willen wekken dat er andere dingen bezig zijn dan afweging van wat 
kwaliteit van kandidaten zijn, dank u wel. 

De Baat willen we aanhouden. 

De heer Bas Eenhoorn; de Baat aanhouden, dan zijn er op plaats 51 drie 
kandidaten. Mevrouw Remak namens het Hoofdbestuur, Hurts en Udo, drie 
kandidaten op, plaats 51 en u ziet op welk knopje u kunt drukken en de 
stemming is nu geopend. De stemming is geopend. Het gaat prima, de 
stemming kan worden gesloten, althans in technische zin. De heer Hurts is 
benoemd geplaatst op plaats 51. wij komen tot 52 en namens het 
Hoofdbestuur wordt ingezet mevrouw Remak en daar zijn een aantal 
medekandidaten. U hebt gezien Schippers, Veenendaal, Verhoeven, 
Botteneft, van Schijndel en Udo. Oh ja, natuurlijk Schippers niet stom is dat ik 
moet wel mijn eigen gedachte erbij houden, dank je wel Willem. 

Jan verhoeven is ingebracht op plaats 52 we willen u dat gaarne aanbevelen. 
Jan Verhoeven is een fantastische kandidaat is gebleken de afgelopen 
periode en verder hoef ik denk ik over een Brabantse kandidaat niets meer 
toe te voegen. 

De heer Wim Jacobs, Purmerend; we houden Veenendaal aan. 

De heer Ed Sinke; meneer de voorzitter, Amsterdam brengt hier meneer van 
Schijndel in, we hebben een amendement. .. 

Ik wilde graag aandacht vragen voor deze plaats voor de heer Gerritsen, hij 
staat op plaats 63 en ik zou heel graag aan de vergadering willen vragen wilt u 
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de heer Gerritsen op deze plaats laten staan. Het is een jonge talentvolle 
jongeman die alle steun van onze partij verdient. 

De heer Bas Eenhoorn; u spreekt ook namens meer dan ... 

Ik spreek namens Enschede, Hengelo, Zwolle en ik wil nog wel even 
doorgaan. 

De heer Bas Eenhoorn; nee, nee, het is heel goed maar we leggen dat vast 
zodat niemand later kan zeggen dat het niet zo was. 

De heer Jan Pira; ik wilde graag het amendement voor de heer Paans 
aanhouden. 

De heer Bas Eenhoorn; ok, dank u wel. 

amendement van de heer Verhoeven wordt aangehouden ten gunste van 
mevrouw de Beer. 

De heer Bas Eenhoorn; heb ik nou het gevoel dat mijn microfoon minder 
duidelijk is? Nee ok, dan ligt het aan mij. Voor 63 zijn de kandidaten de Beer, 
Taselaar en Gerritsen, dat zijn we met z'n allen eens? De Beer, Taselaar en 
Gerritsen komen nu op het scherm. En de stemming wordt nu geopend. Het 
gaat wat langzamer met het stemmen, echt iedereen heeft gestemd hoop ik of 
zijn er nog mensen bezig? Kunnen we sluiten? Ja we sluiten de stemming. 
Taselaar is benoemd op plaats 63. 
We gaan naar 64 en kandidaat van het Hoofdbestuur is mevrouw de Beer op 
64 en er zijn twee medekandidaten, niemand daar verder het woord over? 
Dan gaat Berg-Eijk oh. Berg-Eijk nog. 

Afdeling Berg-Eijk; voorzitter, wij wilden hier graag Jan Verhoeven uit Berg
Eijk inzette. Hij is, ik heb dat al gezegd, agrarisch ondernemer en ik denk een 
belangrijke bijdrage voor de WD dus ik zou erg graag een ondersteuning 
willen vinden voor Jan Verhoeven op deze plaats. 

Meneer de voorzitter, wij hebben bij deze plaats een amendement ingediend 
ten gunste van de heer Kerremans en wij willen dat tot nader orde 
aanhouden. 
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De heer Hendriks, voorzitter afdeling WestVoorne; namens de afdelingen 
West Voorne, Hellevoetsluis, Brielle, Bernisse, Rozenburg en Spijkenisse 
hebben wij op dit punt de kandidatuur gesteld van mevrouw Bonnewits. 
Dat hebben wij gedaan omdat zij op buitengewoon jonge leeftijd door de 
kandidaatstellingscommissie goed genoeg is bevonden om op de 
kandidatenlijst te komen staan. Dat bewijst iets, denk ik, van haar kwaliteiten. 
Een ander punt is dat zij, ook op dit moment nog steeds de jongste van de lijst 
is met haar 28 jaar, een potentieel, in onze optiek althans, een potentieel 
krachtige stemmentrekker is voor die generatie kiezers die sowieso al relatief 
lauw staan ten opzichte van de politiek en zich niet of nauwelijks 
vertegenwoordigd voelen in zittende organen, ik denk dat dat één van de 
grote voordelen is van mevrouw Bonnewits op de lijst op deze leeftijd en ik wil 
daarom graag de steun van de vergadering vragen. 

Mevrouw Mieke Peters, afdeling 's Hertogenbosch maar daarvoor negen jaar 
PR voor de kamercentra Ie; in die negen jaar heb ik altijd geknokt om Brabant 
op de kaart te krijgen en te houden en het blijft heel moeilijk, ten opzichte van 
het Westen, om Brabant in beeld te houden en ik zou met aandacht toch 
willen vragen de aandacht voor Jan Verhoeven die toch heel veel in het 
Nederlandse al gedaan heeft als zelfstandige ondernemer en daarnaast 
politiek toch ook een heleboel neer heeft gezegd. 

Kamercentrale Den Helder; uit het Westen, wij zijn voor meneer Gerritsen uit 
het Oosten. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Vier kandidaten op plaats 64 namelijk 
mevrouw de Beer, de heer Verhoeven, mevrouw Bonnewits en Gerritsen. 
Één voor mevrouw de Beer, knopje twee voor Verhoeven, knopje drie voor 
Bonnewits en vier Gerritsen, de stemming is geopend. De stemming wordt 
gesloten, de tuin zit erin zal ik maar zeggen. 
De heer Gerritsen benoemd verklaard op plaats 64 we zijn bij 65 en mevrouw 
de Beer is kandidaat op 65, geen medekandidaten en daarmee is. 

Voorzitter ik wilde alleen melden dat ik het amendement voor Verhoeven 
aanhoudt. 

De heer Bas Eenhoorn; precies en dan zijn er dus geen medekandidaten en 
daarmee is mevrouw de Beer benoemd op 65. dan gaan we naar 66 en dat is 
Verhoeven, de kandidaat van het Hoofdbestuur, of maak ik een foutje? Nee, ik 
denk we het nog op een rij hebben Verhoeven is de kandidaat op plaats 66 er 
zijn geen medekandidaten, niemand van? Dan is aldus besloten. 
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67 is Bonnewits de kandidaat van het Hoofdbestuur, er zijn op deze plek geen 
medekandidaten, iemand van u daarover? Ja, ik zie een aantal mensen 
rennen, ga uw gang. 

De heer van Kastele, afdeling Gouda; voorzitter, ik zou graag het 
amendement ten gunste van de heer Kerremans hier weer willen indienen de 
plaats bevestiging. 

De heer Bas Eenhoorn; anderen nog? Ja, doe maar rustig aan, bent u eruit. 

Ik ben eruit en ik hoop de zaal met mij. We hebben gezien dat een aantal 
Brabantse kandidaten enorm gezakt zijn op de lijst dat betekent straks dat één 
van de grootste kamercentrales uit ons land slechts met één 
volksvertegenwoordiger vertegenwoordigd is. Economisch gezien neemt 
Brabant een steeds sterkere plaats in in ons land en het kan en het mag niet 
zo zijn dat we dat met z'n allen vergeten. We hebben nog een amendement 
aangehouden indertijd voor Rene Leegte en ik wil u dat toch met klem 
aanbevelen. 

De heer Hendriks, West Voorne; voorzitter, ik wil nogmaals de naam van 
mevrouw Bonnewits noemen namelijk de kwaliteit waar zij op dit moment 
duidelijk mee naar voren komt, namelijk haar jeugd, is de volgende keer een 
stuk minder dus daarom nogmaals laat ons de jeugd een kans geven en stem 
mevrouw Bonnewits. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, dan de heer Roei Pranger uit Tienaarlo. 

De heer Roei Pranger; kamercentrale Drenthe wil graag onder de aandacht 
brengen en u ook met klem vragen om meneer Leegte hier te benoemen een 
jonge dynamische kandidaat die zijn sporen in de WD, op deze jonge leeftijd 
eigenlijk al, heeft verdiend. Van ganser harte aanbevolen. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Dan hebben we op dit moment drie 
kandidaten op 67 en als ik het allemaal goed zie dan zijn dat mevrouw 
Bonnewits, de heer Kerremans en de heer Leegte. We gaan dat op het 
scherm tonen en u ziet de knopjes die erbij horen en de stemming is nu 
geopend. Ja, u hebt gestemd, we gaan tellen. 
Ja, dit is een herstemming, daar zaten we toch even op te wachten, dat 
hebben we tot nu toe niet gehad en een herstemming is volgens de regels 
tussen de twee hoogst geplaatsten en dat betekent dus dat we een 
herstemming krijgen tussen Kerremans en Bonnewits. De stemming gaat nu 
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open op plaats 67 de eerste herstemming. De stemming is aan de slag en 
iedereen heeft gedrukt. Ja, u hebt allemaal gestemd, we gaan tellen. 
Mevrouw Bonnewits is benoemd verklaard op plaats 67 en dan gaan we naar 
plaats 68 en plaats 68 is de kandidaat van het Hoofdbestuur Kerremans. 
Niemand? 

Hallo, de heer Peter de Baat willen we inbrengen, een ontzettend goede 
kandidaat, dat weet iedereen. 

De heer Bas Eenhoorn; ok, bon, duidelijk we gaan laten zien twee kandidaten 
op plaats 68 Kerremans en de Baat. Één voor Kerremans en twee voor de 
Baat de stemming wordt nu geopend. U hebt allemaal gestemd? We gaan 
tellen. Daar hebben we de uitslag en Kerremans benoemd verklaard op 68. 
We gaan nu naar plaats 69 en voor 69, moet ik even kijken wie dan, dan is de 
Baat voor 69 en even kijken Blom medekandidaat ik kijk even? 

Ik wilde graag ons aangehouden amendement voor de heer Paans inbrengen 
en ik ga uw advies opvolgen om het kort te houden. Waarschijnlijk hebben alle 
afgevaardigden de CV's gelezen en begrijpen dus waarom ik nu met Paans 
komt. 

De heer Bas Eenhoorn; ja, ga uw gang. 

Ik hoop dat, Peter is er net bijna in gekomen dus ik verwacht dat ze nu voor 
deze plaats wel voor Peter de Baat gaan. 

Afdeling Alphen a/d/ Rijn houdt amendement 136 voor meneer Blom aan. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel en we kijken naar Groningen. 

Dank u wel voorzitter. In het lastige circuit in Groningen, in die moeilijke maar 
toch mooie stad, is Remco Kouwenhoven er in geslaagd een bepalende 
volksvertegenwoordiger te worden. Voorzitter als ik u nu rendement uit uw 
tellend management wilt hebben dan zou de ledenvergadering de kandidatuur 
van de heer Kouwenhoven op deze plek moeten ondersteunen, dank voor het 
vertrouwen. 

De heer Bas Eenhoorn; wij hebben drie kandidaten voor plaats 69, de Baat 
Paansen Kouwenhoven. De Baat op één, Paans twee en Kouwenhoven drie. 
De stemming is geopend de kastjes kunt u gebruiken. We sluiten de 
stemming. En daarmee is de heer de Baat benoemd verklaart en we gaan 
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naar plaats 70 en 70 is Kouwenhoven de kandidaat van het Hoofdbestuur en 
op plaats 70 zijn twee medekandidaten namelijk van de Benden Spermon, ik 
kijk even.ja ga uw gang. 
Van Bekkum, afdeling Berkel & Rodenrijs; we houden het amendement van 
de Bend aan. 

Voorzitter, het is al eerder gezegd Brabant heeft weinig vertegenwoordigers 
op deze lijst inmiddels, helaas. Namens de kamercentrale willen we Sperman 
toch in ieder geval een plaats op deze lijst bezorgen. Het is een vrouw die 
zeer goede ervaringen heeft in de Provinciale Staten, ze is actief binnen het 
VNG en ze is hoofdbestuurslid van de Vereniging van psysiotherapeuten en 
heeft al jarenlang in de politiek en we willen haar graag op deze plaats 
behouden. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, niet meer verder? Ja, toch 
Haarlemmermeer. 

De heer Rob Noorduin, Haarlemmermeer; wij zetten toch weer op plaats 70 
de heer Pluckel in. 

De heer Bas Eenhoorn; we hebben drie plaatsen, Kouwenhoven, Sperman en 
Plukkel, we gaan het eventjes programmeren opdat u ziet aan welk knopje 
hangt. Kouwenhoven op één, Sperman op twee en Pluckel op drie, de 
stemming is nu geopend. De stemming is gesloten. Kouwenhoven van stad 
naar Den Haag. 71 daar is mevrouw Sperman kandidaat namens het 
hoofdbestuur op 71 geen medekandidaten? Ja, gaat uw gang. 

De heer van Bekkum, afdeling Berkel & Rodenrijs; we willen het amendement 
van mevrouw van de Bend nummer 137 indienen. 

De heer Bas Eenhoorn; mevrouw van de Bend. 

Wij willen nogmaals aanhouden voor het amendement voor meneer Paans 
indienen. ledereen heeft nu de tijd gehad om het CV te lezen dus het mag 
duidelijk zijn. 

De heer Bas Eenhoorn; akkoord, we hebben drie kandidaten op 71, mevrouw 
Spermon, van de Bend en Paans. 

Voorzitter, de laatste kans voor mevrouw Spermon. De kamercentrale Den 
Bosch graag voor mevrouw Sperman op deze plaats, dank u. 
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De heer Roei Pranger; Drenthe vraagt namens meerdere afdelingen, meer 
dan drie, uw aandacht nogmaals voor de heer Leegte. Deze jonge kandidaat, 
zeer talentvol moet op de nationale lijst want over vier jaar, dames en heren, 
moeten we weer verder en dan moeten we er jonge kandidaten erbij hebben. 
Van harte aanbevolen. 

De heer Pluckel, afdeling Haarlemmermeer; Pluckel, uitstekend meneer de 
voorzitter. 

De heer Bas Eenhoorn; we hebben vijf kandidaten. Spermon, van de Bend, 
Paans, Leegte en Pluckel. Ja, de stemming is gesloten. Ja, we gaan 
herstemmen en we gaan herstemmen tussen mevrouw Sperman en Paans. 
We krijgen dus nu even te zien wie van de twee welk nummer heeft waarop u 
straks kunt drukken. Mevrouw Sperman krijgt nummer één en de heer Paans 
knopje twee, de stemming is geopend. We sluiten de stemming en gaan 
tellen. Mevrouw Sperman op plaats 71. 
Nu zou ik u het volgende willen vragen. We hebben nu een viertal combinaties 
in de regio's er zijn op dit moment nog over uit de lijst mevrouw van de Bend 
die naar de regio verhuist, als ik het zo mag zeggen, en er zijn twee mensen 
zoals u hebt gestemd die vanuit de regio's naar de lijst zijn verhuist. Ik zou u 
willen vragen of u wilt instemmen dat wij zorgvuldig, in overleg met de 
kamercentrales als Hoofdbestuur, zorgen dat die plekken in de 
combinatieregio's goed worden ingevuld, lege plekken worden ingevuld en de 
plaats van degene die nar de regio's gegaan zijn weer netjes daar worden 
ingevuld. Mag ik u vragen om mandaad om dat te regelen? Dank u wel 

Dan zou ik allereerst buitengewoon willen bedanken Jan Kamminga met zijn 
commissie die een fantastisch, heel serieus, heel goede manier, ons heeft 
geadviseerd, Jan voor jouw bloemen. 
Want zoals ik dat gisteren zei ten aanzien van de commissie van Pieter 
Korteweg die ook zich fantastisch de anderhalf jaar heeft laten zien dat geldt 
ook voor de wijze waarop Jan Kamminga met zijn commissie heel serieus 
gesprekken heeft gevoerd, overleg heeft gevoerd en ik ben ontzettend blij dat 
u op een zo open, democratische wijze met voorstellen bent omgegaan, daar 
het gesprek over hebt gevo.erd. 

Ik ben er ook van overtuigd dat hier en daar natuurlijk wat gedachten zijn van 
het had misschien anders gemoeten maar tegelijkertijd hebben wij 
geconstateerd dat het nog zelden is voorgekomen dat u zo in eenheid, zo 
belangrijke mate, we verreweg het grootste deel van de voorstellen heb 
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gevolgd. We zijn daar blij mee, we zijn trots, maar vooral trots op u dat u dat 
op deze wijze heb gedaan, dank voor uw geweldige inzet. 

Dan zijn er nu wat acties en wel in die zin dat wij een uurtje pauzeren, er is 
een lunch en om twee uur komt u weer binnen en dan hebben we de 
apretuoze van ons congres. Er zijn nog lunchbonnen. 

Vriendinnen en vrienden, allemaal; het woord is aan onze kampioen, onze 
eerste man, onze teamleider Hans DijkstaL 

De heer Dijkstal; dames en heren het is vanzelfsprekend voor mij en een zeer 
bijzondere eer dat ik lijsttrekker ben geworden van de WD en die eer is des 
te groter als je nog eens nagaat wie mijn voorgangers daarin geweest zijn. 
Het heeft mij zeer goed gedaan dat gisteren Frits Bolkestein hier was en ik 
vind het zelf fantastisch dat een man van grote faam in onze partij hier ook is, 
Hans dank je wel. 
U zult begrijpen dat dit allemaal mij niet geheel onberoerd laat. Ooit in 197 4 
begonnen als raadslid en als ik dan even terugkijk zijn er zoveel van die mooie 
momenten geweest, je wordt wethouder, er zijn mensen hier in de zaal die dat 
met mij mee hebben mogen maken, je gaat in de Kamer. Ik werd vice 
fractievoorzitter bij Frits in een periode dat het ons allemaal niet zo erg goed 
ging, om het maar neutraal uit te drukken, en toen daarna heb ik de 
ongelooflijke eer gehad om in het kabinet mocht zitten en nou sta ik hier en 
dat is een mooi moment. 

Ik ben overigens van mening dat aanvaarding van een plaats op de 
kandidatenlijst van de WD moet betekenen dat iedereen die op die lijst staat 
ook de bereidheid heeft andere functies, waartoe hij of zij geroepen kan 
worden, dan ook te vervullen en dat geldt vanzelfsprekend ook voor mijzelf. 
Wat ik altijd als en bijzonder kenmerk van de VVD heb gevonden, en dan 
praat ik van Oud via Hans Wiegel naar Frits Bolkestein, is dat er op de één of 
andere vreemde manier we een balans hebben gevonden tussen traditie, 
tussen continuïteit en vernieuwing. 
Je kunt best in zo'n partij staan en soms het gevoel hebben van het mag wel 
weer een tikje van dat of meer een tikje van dat zijn maar per saldo, 
terugkijkend over al die jar~n. is dat toch wel een zeer bijzonder kenmerk en ik 
voel mijzelf ook verplicht in die continuïteitsgedachte te trachten voort te 
werken. 

Ik neem de vrijheid om namens alle kandidaten die u hier hebt zien staan u 
allemaal zeer hartelijk te bedanken voor het vertrouwen wat u kennelijk aan 
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ons gegeven hebt en wij zijn ons zeer goed bewust dat in dat vertrouwen ook 
een opdracht verscholen ligt. 
Voorzover dat iemand zou zijn ontgaan zijn we ook in de wandelgangen daar 
door velen van u op aangesproken. Het kan niet anders zijn dat wij ons werk 
doen, u eigenlijk ook, maar wij in ieder geval als kandidaten straks voor de 
vertegenwoordigende lichamen en andere functies vanuit het liberale erfgoed. 
Ik ga daar nu niet al te diep op in. 
Gisteren heeft Bas Eenhoorn in zijn toespraak nog even verwezen naar vier 
van die voor ons cruciale beginselen van vrijheid, verantwoordelijkheid, 
verdraagzaamheid en sociale gerechtigheid en telkens als ik die woorden 
uitspreek denk ik bij mezelf misschien zijn er wensen die zeggen ja, dat zijn 
maar woorden. 
Ik geef u de absolute verzekering dat voor ons in ons dagelijkse werk dat niet 
zomaar woorden zijn, dat we daar heel actief mee bezig zijn en ik hoop daar 
zometeen in mijn verhaal nog wat dieper op in te kunnen gaan. 
Maar er is misschien nog wat anders wat bij uitstek kenmerkend is voor 
liberalen. Dat is dat dat liberalisme gebaseerd is op een positief mensbeeld. 
Wij zijn ervan overtuigd dat elk mens uniek is. 
Wij zijn ervan overtuigd dat in elk mens een schat aan potentie is, aan 
creativiteit, aan intelligentie, aan fysiek vermogen zit en dat het er ons omgaat 
hoe een samenleving ruimte kan geven voor al die krachten die individuele 
mensen hebben en dat in die gedachte de overheid er alleen maar is als dat 
echt nodig is. 
En als er misschien een algemeen belang gediend moet worden, wat niet 
meer de optelsom van veelbelangen kan zijn, maar wat gevonden moet 
worden in de afweging van belangen dan ligt er een taak voor de overheid. 
En in die gedachte van de vrije mens die zelf zijn keuze moet kunnen maken, 
en die dat ook zelf wil, daar past nadrukkelijk ook een sociale component bij. 
Want dan gaan we ervan uit dat we proberen voor alle mensen dezelfde 
mogelijkheden te creëren en de zelfde kansen te kunnen bieden. 
En als mensen hulp nodig hebben dat w hen natuurlijk helpen maar altijd 
vanuit de gedachte dat we helpen om weer op eigen benen te staan, dat heet 
in het jargon zelfredzaamheid of zelfstandigheid of welke woorden u ook wil 
gebruiken, dat blijft inherent verbonden met dat liberalisme. 

Vanzelfsprekend is deze Buitengewone Algemene ledenvergadering de 
opstap naar twee verkiezingen en voor elke rechtgeaarde democraat, en dus 
voor elke liberaal, is dat een absoluut hoogtepunt in een democratie. 
Ik vind zelf, heb ik altijd gevonden, campagne voeren heerlijk, het werkt ook 
een beetje bevrijdend, je kan er als het ware weer tegenaan gaan en dat gaan 
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we dus doen. Wij hier wij zijn daar klaar voor, onze handen gaan uit de 
mouwen maar misschien mag ik nu al aan u vragen doet u met mij mee? 
Dank u wel. 
Die is binnen, ik vraag aan de secretaris van de ploeg, Gerit Zalm om dit te 
noteren. 
Dames en heren, verkiezingen betekenen een paar dingen tegelijk. Ze 
betekenen natuurlijk verantwoording afleggen voor wat je, ik betrek het even 
op mijzelf, voor wat je als Tweede Kamerfractie hebt gedaan maar dat geldt 
natuurlijk ook voor die raadsacties die ook straks campagne moeten gaan 
voeren. Dat geeft een bijzondere dimensie als je als Tweede Kamerfractie je 
gebonden hebt aan een regeringscoalitie in termen van de meerderheid die 
nodig is om een kabinet tot stand te brengen, en naar analogie geldt dat voor 
gemeenten die zich vertegenwoordigd weten in een college. 
Daar zit een extra dimensie bij want je legt niet alleen verantwoording af over 
je eigen, gedrag zal ik maar zeggen, maar je blijft ook die eigen dimensie 
houden, waarom heb je dat kabinet gesteund en wat vindt je er achteraf van 
en vanzelfsprekend is de andere dimensie van verkiezingen voeren aan de 
kiezers voorleggen hoe je verder naar de toekomst kijkt. 
Het liefst een doorkijkje op langere termijn en in ieder geval een doorkijkje 
voor de komende periode waar je voor gaat. 

Met dat in het achterhoofd ben ik er zeer van overtuigd dat voor ons, voor 
liberalen, slechts op basis van twee dingen kan gebeuren, slechts op basis 
van ons eigen programma, onze eigen overtuiging, de inhoud waar we voor 
staan en met de mensen waar we het mee doen. 
Bepalend voor onze campagne is niet wie andere partijen zijn en wie daar 
leiding geven, bepalend is wat wij zelf willen waar wij naartoe willen en welke 
koers wij voor het land uit zouden willen zetten. 

En als je dat doet moet je natuurlijk geen aarzelingen hebben, en daar zit mijn 
leermeester, om dan open en duidelijk te zeggen wat je van een bepaald 
maatschappelijk vraagstuk vindt. Open, eerlijk en duidelijk maar ook zonder 
onnodige aanscherping, altijd op basis van respect voor iemand die daar 
anders over denkt en zonder grove persoonlijke aanvallen op anderen want 
dat laatste is niet de stijl van de WD. 
En daarbij hoort, en dat is niet zo gemakkelijk altijd, dat we ons bewust 
moeten zijn van de voorbeeldfunctie die je nou eenmaal in het openbaar 
bestuur in de politiek hebt. Wij behoren integer te zijn, wij behoren fatsoenlijk 
te zijn voordat we aan een ander vragen gedraagt u zich fatsoenlijker of wees 
eens wat meer integer, het begint bij onszelf. 
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En de verkiezingsstrijd die wij nu ingaan, waarin we proberen de gunst van de 
kiezer te winnen, is een strijd die wij leveren niet met één partij, die leveren wij 
in principe met alle andere partijen. 
Wij menen een aanbod te hebben aan de achterban, en kiezers, en nog niet 
weters in heel Nederland dat het goed is om op ons programma te stemmen 
en op onze mensen. Ja, u moet met erica oppassen want die klapt heel vaak, 
dat gaat nog heel lang duren. Je moet wel de goede dingen zeggen daar heeft 
ze wel gelijk in. ok, laat ik het proberen. 

Ik vraag u ook maar nog eens te herbevestigen bij uzelf, en dat zeg ik ook in 
de navolging van de grote leermeester, Hans, ik zie daar Henk Vonhoff zitten, 
Jan Kamminga, is niet in een representatief stelsel wat wij hebben, de 
kernvraag in een verkiezing is vertrouwen. Wat je uiteindelijk doet, je vraagt 
niet aan de kiezer kunt u het eens zijn met die 38 bladzijden 
programmapunten die we hebben? Dat is die natuurlijk nooit helemaal, er zijn 
wel punten waar je het niet mee eens kan zijn. 
En het kan altijd wel zijn dat op een lijst er mensen zijn waarin een kiezer zegt 
ja, die vind ik minder interessant, ik vertrouw meer die, maar per saldo gaat 
het om de vraag of men of men het vertrouwen wil geven aan ons straks in die 
verkiezingen en dat betekent dat de partij moet laten zien dat we dat 
vertrouwen waard zijn, wij de kandidaten in de persoon zoals we dat zijn en 
wij als kandidaten ook wetende dat we op u kunnen vertrouwen dat wij in die 
komende vier jaar, als wij allemaal weer ons werk gaan doen in die 
gemeenteraden en in de Tweede Kamer dat we dat werk doen gesteund door 
u en daar hoort ook de kritiek bij die we af en toe nodig hebben. 

Maar die vertrouwenvraag die wij aan de burger voorleggen dat is de vraag 
waarvan ik het gevoel heb dat dat als je er goed over nadenkt voor elk van 
ons de zwaarste verantwoordelijkheid is is dat wij dus claimen, dat wij dus 
menen, dat wij dat vertrouwen waard zijn. 
Ik weet dat, wij willen dat ook en wij zullen ons tot het uiterste inspannen om 
dat vertrouwen waard te zijn. Maar denkend over dat begrip vertrouwen heb ik 
me afgevraagd of het uiteindelijk in een samenleving, in de relatie overheid 
burger, niet om wat anders gaat. Niet zozeer bij verkiezingen geef ons het 
vertrouwen maar we zouden ons de vraag eens moeten stellen vertrouwen wij 
de mensen wel? Hebben wij vertrouwen in wat mensen kunnen? Ik heb u net 
heel kort dat mensbeeld geschetst, hebben wij er vertrouwen in dat als je die 
mensen meer ruimte geeft dat het dan goed gaat voor hen en voor de 
samenleving. Vertrouwen in hun capaciteiten, creativiteit, goede wil noemt u 
maar op en als je dat hebt, als je dat wenst te hebben, dan is het dus een 
zaak om ruimte te scheppen waarin die individuele mensen en hun instituties, 
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al die clubs en stichtingen verenigingen en organisaties waar ze ook toe 
behoren, dat die de ruimte krijgen om zelf verantwoordelijkheid te dragen en 
zelf keuzes te doen. 
En dat is een dynamisch proces waar wij voor kiezen, dat is niet een overheid 
die processen stuurt, dat zijn geen planeconomieën, dat zijn geen 
blauwdrukken, dat zijn geen dogma's, dat is ruimte creëren omdat je gelooft 
dat de mensen dat kunnen. 
Mij dunkt dat dat voor ons het meest interessante punt is, minder overheid, 
centraal, ook ten opzichte van alle andere partijen, wil de VVD ruimte 
scheppen voor individuele burgers. 
En hoewel ik moet toegeven dat ook bij andere partijen in dat hele proces van 
liberalisering, in de afgelopen jaren hebben we natuurlijk best momenten 
hebben gezien dat ook andere partijen beseffen dat je weer wat moet 
teruggeven, het hele project van privatisering is toch zo eind jaren '80 ook in 
de Haagse politiek opgekomen, blijf ik voortdurend argwanend of men het 
uiteindelijk durft. 

De Partij van de Arbeid gaat nu aan de gang met een nieuwe generatie 
sociaal democraten onder leiding van Ad Melkert, ik heb altijd de hoop gehad 
dat dat ook een verdere stap in die richting geeft die ik u net schetste. 
Ik weet niet of u van de week toevallig een artikel gelezen heeft in de NRC 
van Duivestein en de staatssecretaris Bos? Daar schrik ik van, dan zie ik 
twee, op zichzelf vind ik toch te waarderen, sociaal democraten waarvan ik 
het gevoel dat die absoluut niet hebben begrepen waar het ons om gaat. 
Kijk dat artikel gaat over de vraag of de WO niet teveel aan die burgers 
overlaat en die kunnen dat helemaal niet en dan zijn natuurlijk de zwakken 
daar het slachtoffer van en dat is een soort asociale benadering van hoe je 
met de samenleving omgaat, nee dames en heren, daar gaat het ons 
natuurlijk niet om, het is juist een zeer positief beeld van wat burgers kunnen, 
wat heel veel mensen in het land kunnen, dus ik begrijp eigenlijk totaal niet dat 
die twee schrijvers Duivesteijn en Bos in dit geval, dat ze dat op kunnen 
schrijven. 
Wat speelt er in hun hoofd als het gaat om het denken tussen de verhouding 
overheid en individuele burgers? 

In ons politieke jargon in Den Haag heet dit proces, en dat staat geloof ik ook 
in ons stuk, hoe wij van aanbod gestuurde voorzieningen naar vraag 
gestuurde voorzieningen kunnen gaan, dat is een prachtig terminologie. 
Of we gebruiken hier ook wel vaak liberaliseren en privatiseren of anders soort 
woorden. 
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Mag ik eens poging doen om eens een paar sectoren te noemen waar ik in 
gewone mensentaal u wil uitleggen waar ik denk dat het om gaat? 
Neem het onderwijs niet over de vraag of ouders een echte keuze hebben om 
hun kind naar de ene school te sturen of naar de ander, begrijp me goed ik 
weet dat ze een vrijheid hebben hé, ze kunnen dat nu doen. Alleen wat maakt 
het uit als al die scholen één grijze worst zijn? Als we niet weten wat de ene 
school goed doet en de andere school goed doet, als dat hele beeld over 
kwaliteit niet helder is, wat heb je dan aan zo'n keuze? 
Mogen ouders alstublieft in dit land zelf bepalen of ze zich iets meer met die 
school bemoeien inclusief misschien wat geld nog voor die school 
beschikbaar stellen, mag dat alstublieft? 
Mogen alstublieft de leerkrachten in dit land, en de schoolleiding, eens een 
beetje zelf bepalen hoe ze die school verder inrichten, vanzelfsprekend onder 
kwaliteitsrandvoorwaarden die in de wet liggen. En heb ik het fan niet over 
een frontale aanval op de regelgeving vanuit Den Haag en heb ik het dan niet 
over een proces naar meer autonomie voor de scholen en de ouders die 
daarbij horen? 

Ik wil hier vandaag gezegd hebben dat naar op zichzelf veel waardering die ik 
heb voorDeetman en Ritsen, de twee ministers die daar lange tijd op die 
departementen hebben gezeten, het Loek Hermans is geweest die deze 
verandering tot stand gebracht heeft. 
Als het Dagblad Trouw, ik geloof dat Trouw het geschreven heeft, schrijft over 
de stille revolutie dan is dat een pluim op de hoed van Loek omdat hij die 
koers in heeft durven zetten, dank je wel Loek. 

Een andere sector, de volksgezondheid. Moge in dit land oudere mensen, 
gehandicapten, zieken .... In een stelsel waar dat allemaal mag heel snel 
verdwenen zijn. 
Ikzelf vind dat er op dit terrein er in de afgelopen jaren veel te weinig 
voortgang is geboekt, er is één lichtpunt, het persoonsgebonden budget is de 
uitdrukking van een politieke wens om die burger die keuzevrijheid te geven. 
Dat is een moeizame start geweest en Erica is één van de mensen die daar 
zeer hard aan getrokken heeft. We zijn er nog lang niet. 
Ik ben ongelooflijk gelukkig geweest met het rapport wat de partij gemaakt 
heeft, Kiezen voor Keuze, H< praat nu denk ik over twee jaar geleden ongeveer 
dat we het uit hebben gebracht, dat rapport heeft een zeer verstrekkend 
gevolg gehad, niet alleen heeft de commissie Korteweg en u gisteren dat 
rapport onverkort in zijn essentie opgenomen in het verkiezingsprogramma 
maar wat natuurlijk nog veel belangrijker is is dat de Sociaal Economische 
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Raad precies, wat wij hebben voorgesteld op die hoofdpunten, heeft 
overgenomen. 
De cruciale vraag voor de komende periode is of de politieke partijen in 
Nederland het lef hebben de keuze te maken die gemaakt moet worden in 
een modernisering van een stelsel en te kiezen, laat ik nou maar zeggen, voor 
dat SER advies. Ik ben daar wel optimistischer over geworden omdat in de 
Kamer, ook door een samenwerking op het terrein van een motie, CDA, D'66 
en de VVD inmiddels toch belangrijke uitspraken in die richting hebben 
gedaan, het wachten is een beetje op de Partij van de Arbeid en dit spitst zich 
met name toe op de premie hiervan, de nominale premie of de 
inkomensafhankelijke premie dit overigens cruciaal is in zo'n nieuw systeem. 
Maar wij kiezen in ieder geval die positie dat we, die vrijheden die ik u zonet 
heel kort beschreef, dat wij die graag weer aan de mensen zouden willen 
geven. 

Dan kom ik op een derde punt wat ook niet altijd in sociaal democratische 
kring goed begrepen wordt en dat zijn de financiële aspect vrijheid en ruimte. 
Als wij praten over de burger, de mensen die zelf meer moeten kunnen 
kiezen, hun eigen afwegingen weer moeten maken, dan past daar natuurlijk 
niet bij dat als je hard werkt en veel geld verdient dat je heel veel van dat geld 
in de richting van Zalm stuurt, hoe plezierig hij dat op zichzelf ook vindt, dat 
wringt met elkaar. Dus wie kiest voor meer eigen afwegingsmogelijkheden 
voor burgers die kiest principieel, niet om materiele redenen, die kiest 
principieel voor lastenverlaging. Ik heb gezegd dat ik eerlijk zou zijn. 
Die lastenverlaging is misschien financieel helemaal niet voordelig voor die 
burger want bij die lastenverlaging en die eigen afweging hoort ook het 
profijtbeginsel. Wie de keuze maakt voor de ene voorziening, of de ene 
activiteit, die moet daar wel meer zelf voor betalen, wie dat niet dan kan het 
niet doen of een keuze maken voor een andere activiteit. 
Als je het dus zuiver financieel benaderd komt het erop neer dat de burger 
niet zijn geld naar de overheid brengt die dat herverdeelt, hij krijgt het wel 
terug maar hij moet het nog wel uitgeven om die voorzieningen te krijgen. 

Ik zeg dat omdat ons veel te vaak wordt verweten is dat de VVD is voor 
lastenverlichting om de rijken nog wat rijker te laten worden, geen sprake van. 
Er ligt voor ons een hele di~pe reden aan ten grondslag. 
En bij die vrijheid geen twijfel over volledig je eigen verantwoordelijkheid 
dragen. Het is natuurlijk voor ons, ik denk even aan diegene die nog voor '94 
ook in de kamerfracties hebben gezeten, ongelofelijk bevredigend dat we in 
de afgelopen jaren zowel door de gunstige omstandigheden maar ook door 
het gevoerde beleid in staat zijn geweest juist op dit terrein zo'n substantiële 
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lastenverlichting tot stand te brengen, ik geloof in deze kabinetsperiode alleen 
in de orde van 5 miljard euro. 
En u heeft gisteren een verkiezingsprogramma vast gesteld, wat zich op dit 
punt ook weer onderscheidt van andere programma's wat globaal gesproken 
spreekt over 4 miljard euro lastenverlichting ion de komende periode, dat zijn 
substantiële bedragen en ik ben daar zelf heel gelukkig mee. 
Evenzeer stel ik mij de vraag als het gaat om de infrastructuur en de mobiliteit 
of dat ook niet op de keper beschouwd een heel principieel punt is. 
Namelijk de beslissing van mensen zelf hoe ze zich verplaatsen, waarheen ze 
dit doen, hoe vaak ze dat doen. En dat het probleem van ons beleid en de 
infrastructuur en alles wat we doen op dit terrein is dat dat voor die burger zo 
moeilijk wordt gemaakt. 
Wij waren wel blij, ik spreek nu Pieter Hotstra na, dat van de sociaal 
democraten die op dit terrein weinig hebben laten horen mevrouw Netelenbos 
het lef heeft gehad, inderdaad mobiliteit is voor mensen van groot belang, dat 
hebben we niet vaak eerder uit die kring gehoord en dat geeft al hoop dat we 
in de toekomst inderdaad dat kunnen doen en of dat nou het openbaar 
vervoer is of de wegeninfrastructuur of noemt u maar op, om dat te doen wat 
nodig is om burgers die vrijheid te geven om zich te verplaatsen. 
Weer onder datzelfde profijtbeginsel, ook daar ben ik eerlijk in, ik ken de 
discussie over rekening rijden, ik begrijp de problemen met kilometerheffing 
maar wie ruimte claimt om zelf te kiezen moet dan ook bereid zijn voor zijn 
keuze zelf te betalen. 

Ik kom op een ander punt in dit kader voor ruimte voor de burger, er zijn 
natuurlijk veel meer onderwerpen zou je kunnen behandelen maar dat punt 
dat benader ik vanuit een andere kant, dat is het vraagstuk van de criminaliteit 
en de veiligheid. 
Het is ook niet zo moeilijk om principiële redenen, of om financieel 
economische redenen, te beschrijven hoe zwaar de gesel van de criminaliteit 
is in onze moderne samenleving, het zal u niet tot veel troost zijn maar de 
omvang van de criminaliteit en de aard verschilt bij ons niet anders van alle 
moderne westerse landen in Europa, in Canada, in de Verenigde Staten, we 
zitten allemaal met datzelfde probleem. 
Het is dus niet moeilijk de grote schade daarvan te beschrijven maar voor ons 
staat er natuurlijk veel meer op het spel. Omdat een onveilig land betekent dat 
heel veel mensen zich niet meer vrij voelen, precies datzelfde woord, zich niet 
meer vrij voelen om te doen wat ze graag zouden wille doen en dat varieert 
dan van ouderen die 's avonds niet meer over de straat durven omdat ze bang 
zijn dat het tasje geroofd wordt, of wat dan ook, tot nog allerlei andere 
voorbeelden van diepgaande inbreuken in onze persoonlijke levenssfeer, 
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diepgaande aantastingen van onze persoonlijke vrijheden. 
Dat maakt het voor de WD telkens weer opnieuw noodzaak om 
criminaliteitsbestrijding, veiligheidsbevordering om het iets breder te 
formuleren, altijd hoog op de agenda te krijgen. 
Ik heb in de afgelopen dagen, en ook hier nog, van journalisten de vraag 
gekregen of ik het nou niet vervelend vind dat wij als WD zo'n profileringpunt 
kwijtraken want inmiddels is natuurlijk, Partij van de Arbeid vindt die 
criminaliteit ondraaglijk en het CDA vindt dat natuurlijk ook en andere partijen 
nieuwe en oude vinden dat ook allemaal, vinden wij dat vervelend? Ja, 
natuurlijk niet, het is natuurlijk voor ons, waar het om de zaak zelf gaat, van 
het allergrootste belang dat wij, onder andere wij, anderen kunnen overtuigen 
hoe belangrijk het is dat wij iets doen en dan ook de noodzakelijke 
maatregelen treffen omdat effectief te bestrijden dus hoe meer steun wij 
krijgen, op de dossiers waar wij ons sterk voor maken, hoe beter. 

We moeten wel proberen, vind ik, ook hier eerlijk de zaak te benaderen. In de 
ontwikkeling van de criminaliteit die met name in de jaren '80 een geweldige 
impuls gehad heeft zien we toch, globaal gesproken, stabilisering en er zijn 
bepaalde delicten waarvan we duidelijke afname zien, dat is zeer goed en 
daar moeten we aan blijven werken. Het is natuurlijk wel voor elk van ons nog 
steeds een doorn in het oog dat je daar andere dingen weer voor in de plaats 
ziet komen, ik denk aan de toenamen van geweld. 
Ikzelf beschouw dat als een van de ernstigste aspecten van de samenleving 
waar we in leven is niet dat die crimineler is geworden, want dat is die niet, 
maar dat we wel ons menen te kunnen te permitteren in dit land, vele mensen, 
veel meer geweld te gebruiken en dat is natuurlijk wel een regelrechtere 
bedreiging voor vrijheid van mensen. 

En misschien mag ik een oud punt van mij nog eens in uw midden brengen. Ik 
heb zeer veel zorgen over de jeugdproblematiek, begrijp me goed, met 85% 
van de jeugd in Nederland gaat het echt goed, die maken overigens al die rare 
fases voor die wij ook hebben doorgemaakt toen we jong ware, de heer 
Wiegel niet dat weet ik maar, natuurlijk dat hoort allemaal bij het leven, dat 
komt allemaal op zijn pootjes terecht maar het gaat over toch die 15%, 
onbegrijpelijk hoog die 15%, jonge mensen die toch minstens één keer per 
jaar in aanraking komen met dat jeugdhulpverleningsinstituut zoniet erger dan 
dat en waarvan ik maar niet kan begrijpen hoe wij als beschaafde 
samenleving dat toelaten en daar geen oplossing voor kunnen vinden, dus ik 
vraag u warme aandacht, ik vraag de aandacht van al deze kandidaten hier 
met name voor die jeugd problematiek. 
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Natuurlijk is de vraag die nu direct aan ons gesteld mag worden, goed dat is 
mooie taal, duidelijk wat de VVD wil maar wat doe je daar dan aan? En ik 
denk dan toch dat wij niet anders kunnen doen dan weer opnieuw inzetten op 
wat je zou kunnen noemen versterking van de hele keten. Dat is versterking 
van de preventie, dat is verbetering van de opsporing, dat is verbetering van 
de vervolging en verbetering van de straf ten uitvoer legging, dat is de keten 
waar we het over hebben aan de kant van de overheid. 
Dat moeten we doen met grotere vastberadenheid en met meer 
consequentheid. Dat is een taak die ligt op het ministerie van Justitie, 
ministerie van Binnenlandse Zaken, ministerie van Onderwijs, ministerie van 
VWS, vele departementen behoren daar hun rol in te spelen en als ik naar de 
andere overheden kijk spelen hier natuurlijk de gemeentes een cruciale rol in. 
Dit dient dan ook een hoofdthema te zijn in de gemeenteprogramma's, ik denk 
overigens wel dat dat zo is. 
Wat ons betreft in ons programma hebben wij weer die prioriteit gelegd, zijn 
wij weer bereid geweest extra middelen uit te trekken. 
Als ik misschien dit onderdeel mag afronden zou ik het volgende willen 
zeggen. 

Een hele actuele vraag, dat hoor je heel veel van burgers naar de politiek toe, 
wilt u ons alstublieft wat serieuzer nemen, dat zeggen ze tegen het openbaar 
bestuur, dat zeggen ze tegen de politieke partijen" burgers hebben het gevoel 
dat we niet voldoende naar ze luisteren. Ik denk dat dat waar is. Ik denk dat 
we beter nog onze best moeten doen telkens weer in communicatie met de 
samenleving, te kijken wat men wil, kijken of we dat kunnen doen en als we 
dat niet kunnen doen ook eerlijk uit te leggen waarom we dat niet kunnen 
doen. 
Maar is nou niet een echt antwoord naar die burgers toe ze gewoon meer 
vrijheid te geven? Ze gewoon meer die vrijheid geven waar ik daarnet over 
sprak. Ik was gisteren uitermate verheugd, het conceptprogramma kende ik 
natuurlijk maar, uitermate verheugd dat op dit cruciale punt van ons 
programma, het hart van ons programma, u allen bij de vaststelling van het 
programma, dat erkend heeft. Dat woord ruimte wat u ziet dat woord ruimte 
geeft volledig weer wat ik heb bedoeld te zeggen met vrijheden, 
verantwoordelijkheden van individuele burgers. 

Dames en heren, de vraag moet wel gesteld worden, en die stel ik ook met 
grote nadruk, of dit pleidooi voor ruimte voor burgers of daar niet een aantal 
randvoorwaarden bijhoren en die horen er wat mij betreft nadrukkelijk bij, ik 
wou u er een paar kort noemen. 

VVD 42 



Buitengewone Algemene Vergadering Papendal, Arnhem 25 en 26 januari 2002 

In de eerste plaats een thema wat ik al een paar jaar lang geprobeerd heb 
aan de orde te stellen, ook bij de Algemene Beschouwingen, is dat voor de 
WO het begrip vrijheid niet bestaat als daar niet in dezelfde mate het begrip 
verantwoordelijkheid bij is en ook inhoud krijgt. 
Ik ken natuurlijk genoeg burgers die zeggen ja prima ik wil die vrijheden wel 
en ik draag die verantwoordelijkheid ook wel ja totdat het tegenzit en er 
schade is, of er is een ramp gebeurd, en dan zijn er natuurlijk toch teveel 
mensen die zeggen ja maar nu moet ik weer even naar de overheid. 
Ik had die vrijheid wel, het zat wat tegen, ik heb een tegenvaller, misschien 
kan ik me verhaal krijgen bij de overheid, dat kan natuurlijk niet, dan dragen 
we dat in de volle verantwoordelijkheid als individuele burger, dat is punt één. 

De tweede randvoorwaarde waar ik zeer aan hecht is dat wie vrijheden claimt, 
en die claim ik, ik claim vrijheden, voor mijzelf, voor u allemaal, wie vrijheden 
claimt zal dan ook een ander, die vrijheden claimt, die vrijheden ruimte 
moeten geven en als je dan doordenkt dan kun je je afvragen of dat begrip 
ruimte, wat in ons programma zit, of daar niet onverbrekelijk aan verbonden is 
dat tweede woord wat erachter staat, dat is het respect waarmee je omgaat 
met andersdenkenden. En wat wij claimen willen we dus een ander ook 
gunnen. 

Het spreekt vanzelf, ik heb daar al iets over gezegd, dat daar ook die sociale 
context bij zit want in dit verhaal van die vrijheden als iemand dat niet alleen 
kan dan moet je hem ook bereid zijn hem een beetje te helpen. 
Maar en ander punt wat hier voor mij indirect aan verbonden is, ook in die 
relatie burger overheid in altijd elke verhouding burger overheid, dat is de 
financiële basis van dat geheel het is heel leuk te praten over de noden in de 
samenleving, het is heel leuk te praten over wat we allemaal zouden moeten 
doen maar als we niet eerst gezorgd hebben dat onze economie op orde is, 
als we niet eerst gezorgd hebben dat onze financiën op orde zijn dan is het 
gevaarlijke loze praat om over die behoeftes en al die mooie plannen te 
praten. En dat is precies de reden waarin in een hele lange traditie van de 
VVD altijd centraal staat dat economisch financieel beleid niet als doel maar 
als middel naar wat je wilt. 
Dat vereist nu eenmaal, dat weten we thuis in het eigen gezin en dat weten 
we in Den Haag, dat vereis~ discipline, dat vereist regels, dat vereist toezien 
dat we ons aan de afspraken houden en ik ga het allemaal niet te ingewikkeld 
voor u maken maar onder leiding van Frits Bolkestein hebben wij in 1994 in 
Paars één een zeer zwaar accent gelegd op die financiële discipline. 
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Wij hebben ons toe zeer gelukkig geprezen dat Gerrit Zalm, voor sommige 
van ons toch een betrekkelijke nieuwe toen, dat Gerrit Zalm ons geholpen 
heeft in het verder ontwikkelen op spelregels op dit terrein. En ik ben er 
absoluut zeker van dat alleen dankzij die spelregels wij nu acht jaar verder 
gekomen zijn, de overheid haar bijdrage heeft kunnen leveren aan de welvaart 
die we hebben en dat de overheid met die spelregels in staat is geweest extra 
geld, veel extra geld, vrij te spelen en met diezelfde spelregels in de hand ook 
in staat is als het zometeen een beetje tegenvalt omdat op een goede manier 
op te vangen. 
En het zal volstrekt duidelijk zijn in politieke zin, als ik naar andere partijen kijk, 
dat het niet denkbaar is dat wij met welke partij dan ook ooit in een coalitie 
zouden werken als daar niet gezonde financiële spelregels mee kunnen 
worden afgesproken. 

In dit kader overigens, want dat heeft er rechtstreeks mee te maken, en dat 
heeft ook rechtstreeks te maken met vrijheid en zelfstandigheid van mensen, 
is natuurlijk het werkgelegenheidsbeleid geweest. Toen wij in '94 begonnen, 
wij Partij van de Arbeid met 0'66 en WO, waren we geconfronteerd met nog 
steeds een ondraaglijk hoge werkloosheid, met ondraaglijk hoge 
jeugdwerkloosheid, met een ondraaglijk hoge langdurige werkloosheid, en dat 
is ons natuurlijk al die jaren daarvoor een doorn in het oog geweest en dat 
vindt ik ook voor onszelf zeer bevredigend dat datzelfde economische, 
financiële, sociale beleid ertoe geleid heeft dat er 1 ,2 miljoen banen in 
Nederland bij zijn gekomen de laatste periode, heel belangrijk. 

Ik geloof dat het nou wel even voldoende lof voor Gerrit en Annemarie en zo 
is, het wordt tijd om wel even met elkaar eerlijk te praten wat er niet gelukt is. 
Er is natuurlijk op één zeer zeer belangrijk terrein is er niets tot stand 
gekomen en dat is de WAO. In deze kabinetsperiode is er geen oplossing 
gevonden en we zitten nog steeds met een onaanvaardbaar hoog aantal 
mensen daarin, zeg maar even over de duim heen 950.000 mensen. 
En ik zeg, en ik mag dat zeggen, ondanks vier jaar lang voorstellen van allerlei 
aard van de WO, Geert Wilders heeft daar heel veel aan gedaan, overigens 
niet alleen van ons. Wij hebben op een aantal momenten zeer constructief 
samen kunnen werken met het CDA in de Kamer in het ontwikkelen van 
voorstellen om iets te doen. aan die WAO. 
Al die voorstellen zijn stelselmatig door de linkse meerderheid in de Kamer 
afgewezen. Geen enkel bruikbaar idee van de Partij van de Arbeid hebben we 
in die periode gezien. Er staat geen woord over in het programma van de 
Partij van de Arbeid. 
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Ik vrees dat we moeten constateren dat de interne crisis over de WAO, pak 
hem weg tien jaar geleden binnen de Partij van de Arbeid, zo verlammend 
heeft gewerkt dat we tot op de dag van vandaag nog niet een echte oplossing 
hebben kunnen vinden, dat is zeer te betreuren. 
In de tussentijd, dat is de actualiteit van vandaag, ligt er een SER voorstel op 
tafel, zeg maar even een globaal akkoord tussen werkgevers, werknemers en 
de kroonleden. Wij willen best erkennen dat daar enkele goede aspecten 
inzitten, natuurlijk willen we dat want wij zijn zo verlangend naar een oplossing 
van die problematiek. Maar dames en heren, na alle maatstaven die wij zelf in 
de afgelopen jaren hebben aangelegd ten aanzien van de WAO kan ik niet 
anders zeggen dat het op dit moment boterzacht is. 
Dat kunnen wij dus niet accepteren en het is dus noodzakelijk dat er 
dusdanige concretiseringen komen en hier dusdanige aanscherpingen komen 
dat echt in alle redelijkheid mag worden verwacht dat het een substantieel 
resultaat gaat opleveren want daar gaat het ons natuurlijk om, om een 
substantieel resultaat. 

Jan Hendrik is in de fractie ook altijd de man die het eerste klapt als Geert 
gesproken heeft over de WAO dus dat klopt ook wel. 
Ik moet u ook eerlijk zeggen dat ik het nogal absurd vind om deze discussie 
over hoe we dat veranderen dan te beginnen met het punt zullen we de 
uitkeringen niet verhogen. Hetgeen in dat SER voorstel zit, dat is toch een 
hele absurde gedachte, er valt met ons over van alles te praten hoor maar 
zullen we eerst eens even echt dat systeem wijzigen. 
In de tussentijd, ik kijk naar Pieter Korteweg, hebben wij een bruikbaar 
alternatief in ons programma opgenomen, wij hebben een concreet voorstel 
om er iets aan te doen en dat concrete voorstel van de WO doorberekend 
door het Centraal Plan Bureau levert ook het gewenste resultaat op dus wij 
steken onze nek uit, nu de anderen nog. 

Ik zou u nu nog een paar dingen willen zeggen over de overheid want ik heb 
toch erg gesproken over de mensen zelf maar er ligt natuurlijk aan de kant 
van de overheid zelfs nog wel wat te doen. Laat ik in ieder geval dit in het kort 
zeggen, want u weet er ook allemaal veel van, de VVD blijft streven naar een 
kleinere betere overheid en dan hebben we het over de doelmatigheid en de 
effectiviteit, meer oog voor de uitvoering en al die aspecten die horen bij een 
goed functionerende overheid en dan heb ik het over een breed terrein. 
Dan heb ik het over het verhogen van dat oplossingspercentage van de politie 
tot en met het beter ramen van de kosten voor een infrastructuur project en 
alles wat daartussen in zit maar in het schetsen van wat er mis is wens ik ook 
oog te hebben voor wat goed gaat. 
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Die overheid kan soms sommige dingen heel goed doen. Europees 
kampioenschap voetbal, wat een hele lastige klus is in een land als 
Nederland, is door de betrokken bewindslieden samen met de KNVB en al die 
anderen die daarbij horen op een voortreffelijke manier georganiseerd, dat 
mag je wel eens zeggen. 
En misschien mag ik vandaag hier voor onze club zelf ook zeggen dat dat 
gigantische project, de invoering van de euro, dat fantastisch georganiseerd is 
geweest, Gerrit leuker kon je het niet maken. 

Dames en heren, wat wel een zeer wezenlijk vraagstuk is in dat 
overheidsbeleid heeft tegenwoordig de titel gekregen, door Klaas de Vries met 
recht op tafel gelegd, het handhavingsbeleid. 
Dat handhavingsbeleid is een zeer zeer belangrijk vraagstuk ook in de ogen 
van de WD. Omdat wij natuurlijk vinden dat als er wetten en regels worden 
gemaakt dat iedereen zich daaraan moet houden. Dat het een taak is van de 
overheid is niet alleen de mensen daartoe te stimuleren, daartoe te dwingen, 
alles te doen wat je daarvoor moet doen, maar ook vooral toezien op de 
naleving daarvan. Maar dat doen we dus wat mij betreft over de gehele linie. 
Kijk, die discussie is begonnen naar aanleiding van de tragische 
gebeurtenissen in Volendam en Enschede en heeft zich aanvankelijk 
natuurlijk sterk gericht op brandweervoorschriften, milieuvergunningen, 
hinderwet en al dat type regelgeving wat daar direct te maken heeft. 
Natuurlijk moeten we dat goed en regelen en daar goed op toezien, maar voor 
mij gaat dat veel verder. 

Ik zie niet in waarom we onder datzelfde handhavingsbeleid eigenlijk elke wet 
past die wij in Nederland hebben? Waar wij regels stellen voor de burgers, of 
regels voor onszelf en waarin we die regels moeten uitvoeren en dus dat 
handhavingsbeleid loopt vanaf de brandweervoorschriften tot en met de 
vreemdelingenwet. Tot en met de vreemdelingenwet, ik wens dat vraagstuk 
onder dat hoofdstuk te brengen, laat ik u daar nou eens een paar dingen meer 
over zeggen. 
Laat ik even met dit beginnen, ook hier deed zich de vraag voor of wij het niet 
vervelend vonden dat andere partijen dat asielvraagstuk op de agenda 
hadden gezet? Dat is een k.rankzinnige vraag. Wij hebben met Frits Bolkestein 
toen een man gehad die eerder dan wie dan ook het lef heeft gehad dat te 
agenderen, dat heeft inmiddels een heel gevolg gehad, nog lang niet zoveel 
als wij willen ik kom daar zo nog wel even op terug, meer mensen in het land, 
meer partijen willen dat we er wat aan moeten doen, als zich daar nieuwe 
partijen bijvoegen klasse, ik complimenteer ze daar voor. 
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En niemand hoeft de kamerfractie van de WO, in dit geval onder leiding van 
Henk Kamp, ervan te overtuigen dat er nog heel veel moet gebeuren. Wij zijn 
net geconfronteerd geweest met de recente cijfers, het is verheugend u te 
kunnen meedelen, voorzover u het al niet gelezen had, dat over het vorig jaar 
het aantal asielzoekers wat het land is binnengekomen met 25% is gedaald en 
gekomen op een niveau van 32.000 over het vorig jaar, dat is mooi. 
Dat is een compliment waard voor het kabinet en in het bijzonder de 
staatssecretaris van Justitie. Maar, dames en heren, dat is toch lang niet 
voldoende? 32.000 asielzoekers instroom in Nederland, ik heb alleen over de 
instroom in Nederland, dat is toch nog steeds ongelofelijk hoog als je dat zet 
naast de cijfers van de omliggende landen, ik heb nog niet eens over absolute 
termen maar gewoon relatief gesproken, dat kunnen wij toch niet 
aanvaarden? En als je dan nog weet dat door het beleid in de afgelopen jaren 
gevoerd is we met een voorraad zitten, ja dat is een heel oneerbiedig woord, 
maar dat we met een voorraad zitten van 85.000 nog niet afgewerkte 
asielgevallen dan is dat toch een krankzinnig getal? Dan doen we toch iets 
fundamenteel fout in dit land, en dat doen we dus. 

Ik ben van mening dat er een zwaardere inzet moet worden gekozen, niet op 
nieuwe regelgeving, ik zit niet op nieuwe regelgeving te wachten, op 
handhavingsbeleid. Dan moet er een zwaardere inzet worden gekozen op een 
consequente uitvoering van de wet en de regels zoals we die daar kennen. 
En voor diegene die er verstand van hebben, de aanpassing van het 
verkiezingsprogramma gisteren, dat was die samenvatting van al die 
amendementen in één nieuwe tekst, overigens aangevuld door een enkel punt 
wat nog uit de vergadering is gekomen is vrijwel allemaal geen nieuwe 
regelgeving, is alleen maar consequent uitvoeren van wat we met elkaar 
hebben afgesproken. Ik vind dat het daarover moet gaan in de komende 
periode maar daar hoort één ding bij. 
Is het reëel om van een ambtenaar bij de IND te vragen om nou eens een 
keer stringent en consequent die wet uit te voeren als die ambtenaar zich hier 
in Den Haag niet gesteund weet door de hele politiek? 
Als die ambtenaar in Den Haag zeker weet dat niet op het moment dat die 
een beslissing neemt nog geen twee dagen daarna de mondeling de vraag, of 
de kamervraag gesteld wordt. Het is dus de politieke verantwoordelijkheid van 
alle partijen om zich politiek te zetten achter stringente uitvoering van de wet 
zoals die luidt. 

Dames en heren, ik heb nog een heleboel velletjes hoor. Er zijn nog twee 
punten in het kader van het overheidsbeleid waar ik kort even iets over wil 
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zeggen en daarmee verwaarlozend een hele hoop zeer relevante punten. Of 
dat nou gaat over de thuis- en daklozenzorg, de gehandicaptenzorg, er zijn 
zoveel belangrijk maatschappelijke terreinen waar we het eigenlijk met elkaar 
over zouden moeten hebben, ook vandaag. 
Maar ik moet ook een beetje verwijzen hier naar het programma en naar het 
beleid wat wij als fractie in de afgelopen periode gevoerd hebben. Er zijn twee 
punten waar ik nog even in het bijzonder op wil wijzen. 
Het eerste is ook een punt van zorg en dat is natuurlijk en dat is natuurlijk de 
arbeidsparticipatie in dit land. Het gaat ons zeer goed, ik kom daar straks nog 
even op terug. We hebben een zeer krappe arbeidsmarkt het is ons zo goed 
gegaan dat we op dit moment de grootste moeite hebben om mensen te 
vinden. Of dat nou in de overheidssectoren is of in de markt. En gelijktijdig 
hebben wij in Nederland 2 miljoen mensen die niet actief zijn, nou over de 
duim heen, 1 miljoen moeten we het misschien niet meer vragen neem een 
100% afgekeurde in de WAO of iets dergelijks. Laten we ons nou maar eens 
concentreren op 1 miljoen mensen die kunnen werken en die voor een deel 
ook misschien wel willen werken en die wat mij betreft in ieder geval moeten 
werken. Dan is het toch van het grootste belang dat we het beleid zo scherp 
mogelijk richten om die mensen weer actief te krijgen, voor hen zelf en ter 
oplossing van die personele problemen die ik u net noemde. 

We weten zo langzamerhand van de instrumenten die wel werken, en wij 
weten zo langzamerhand van de instrumenten die niet werken. Er is een hele 
discussie over die gesubsidieerde arbeid. Wij hebben met overtuiging in de 
afgelopen jaren, Gerrit ook, gewerkt aan regelingen om langdurige 
werkelozen, Melkert banen of wat dan ook, aan het werk te krijgen daar 
hebben we subsidies voor gegeven. We hadden wel eens een beetje kritiek 
over bepaalde maatvoering daarin maar wij hadden die overtuiging dat we het 
moesten doen en we hebben dat nog steeds wel een beetje omdat je altijd 
nog wel zo'n groep hebt. 

Maar het is niet logisch om in deze omvang waarin we het nu doen, met al dat 
geld, door te gaan op dat traject terwijl je eigenlijk moet stimuleren dat de 
krapte op de arbeidsmarkt op een andere manier wordt opgelost, je zult geld 
moeten verschuiven en dat is ook precies wat we dan doen in het programma, 
overigens nog in een bescheiden mate, verleggen omdat de omstandigheden 
dat nu eenmaal vereisen en het is in dit verband dat ik met grote nadruk wil 
praten over de onroerend zaakbelasting. 

Begrijp mij goed, ik weet heel goed electoraal dat afschaffen van de 
onroerend zaakbelasting voor heel veel eigenaren en huurders in dit land een 
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welkom bericht is en ik vind ook dat we dat gerust mogen brengen omdat het 
past in dat verhaal over lastenverlichting zoals ik u dat net heb verteld, dat is 
één element daaruit. Maar wat men niet moet onderschatten is toch de grote 
betekenis van het afschaffen van de OZB in het oplossen van die 
zogenaamde armoedeval. Er is nog geen enkele partij, er is nog geen enkele 
regering geweest die een beter voorstel op tafel heeft gelegd om dat 
daadwerkelijk aan te pakken dus er is de dringende uitnodiging aan de andere 
partijen in dit land, ook straks in een coalitie, als u werkelijk wat wilt doen aan 
het oplossen dan moet u dit voorstel over de OZB steunen. 

En dan mijn laatste punt wat de overheid betreft, ik kan dat niet laten liggen. 
In de traditie van de WD, in de traditie van het liberalisme, hebben wij altijd 
oog gehad voor de internationale context waarin we ons bevinden, waarin we 
ons als klein land bevinden, wat de liberalen van oudsher vanaf de start van 
de Europese Unie in dat kader hebben gedaan en in velerlei andere 
opzichten. In die internationale gemeenschap zijn wij van mening dat 
Nederland, als het gaat om de Europese Unie, niet alleen actief en positief 
moet zijn maar ook evenzeer omdat we de Unie een goed hart toedragen, 
kritisch moeten zijn. En als het gaat om de wereldeconomie behoren wij te 
blijven strijden voor de vrije handel en het afschaffen van protectionisme. Wij 
wensen medeverantwoordelijkheid te dragen voor de internationale vrede en 
veiligheid, Kosovo, Eritrea, Afghanistan, dat is een politieke wens van ons die 
voortvloeit uit een wens die we al veel eerder hadden en die we altijd waar 
hebben gemaakt Nederland als trouw bondgenoot van de NAVO. 
Maar in dit kader past ook een taak die wat actueler op ons afgekomen is in 
de laatste decennia, meewerken aan een internationale rechtsorde. Met de 
zeer eervolle taak, in ons eigen Den Haag, toch langzamerhand het centrum 
te worden van instituten die daar een belangrijke rol in vervullen, daar ben ik 
ongelofelijk trots op. 

In de laatste plaats in dit rijtje de ontwikkelingssamenwerking. We hebben 
natuurlijk heel veel politieke debatten daarover maar voor ons blijft toch de 
notie dat wij, rijk Nederland, moeten blijven helpen in ontwikkelingslanden hoe 
we daar de zaken structureel zouden kunnen helpen verbeteren. 
En ik vind dat het kabinet wat nu zit heel veel lof verdient op al deze terreinen 
en dan spreek ik over de minister-president. Ik heb veel waardering voor Kok 
op dit punt, ik heb waardering voor minister Herfkens als het gaat om die 
koersverlegging, die ik net in één zin uitsprak, uitgesproken veel waardering. 
Ik heb uitgesproken veel waardering voor staatssecretaris Benschop omdat ik 
geloof dat hij Nederland op een uitstekende wijze met name de Europese 
Unie vertegenwoordigt. Maar mag ik vandaag ook hier nu zeggen dat ik heel 
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veel waardering heb voor de consistentie waarop onze minister van 
Buitenlandse Zaken, juist in deze onderwerpen, in die afgelopen jaren heeft 
geopereerd, ik vind het klasse Jozias. 
En datzelfde zeg ik tegen die man, Frank de Grave, Annemarie, Frans 
allemaal die jonge honden uit 1982, daar zit onze minister van Defensie. 
Wij hebben in die periode iets voor elkaar gekregen waar we heel lang aan 
gewerkt hebben, een moderne defensienota, met een taakstelling, met de 
middelen die daar bij horen en met steun van ons hele defensieapparaat, dat 
is winst één. 
Winst twee is, doordat dat is gebeurd, inderdaad onze rol hebben kunnen 
vervullen in Kosovo, Eritrea en nu Afghanistan. Daar kunnen we ook zeer trots 
op zijn, het is niet toevallig dat de minister van Buitenlandse Zaken en van 
defensie beide van de WO zijn. 

Dames en heren, ik kom langzaam, ja dat mag wel hé, tot een afronding. 
Als je een foto van Nederland maakt, ik heb niet zoveel verstand van 
fotograferen, maar volgens mij levert dat op een negatief en een afdruk. 
Als je dat negatief ter hand wenst te nemen, dan hou je dat zo tegen het licht 
geloof ik, dan zie je een zeer onbeschaafd land waar en ongelooflijke 
armoede heerst, het verschil tussen rijk en arm ondraaglijk groot is, er geen 
enkel maatschappelijke sector is die functioneert, het is één en al ellende het 
is één en al rampspoed, dat is het kenmerk geloof ik als je door zo'n negatief 
kijkt. 
Je maakt foto's natuurlijk om een reële weergave van de werkelijkheid te 
krijgen, je wil de afdruk hebben en ik ga een poging doen voor u die afdruk te 
beschrijven. 
Is het niet zo de afdruk die wij zien de foto van Nederland van vandaag een 
welvarend land laat zien en dat in dat welvarende land heel veel mensen het 
zeer behoorlijk goed hebben, zowel in historisch perspectief als internationaal 
vergeleken. 
En dan zien we een land dat in ieder geval door de ogen van anderen, die 
naar die foto kijken, dat is een land met een hoog voorzieningen-niveau en dat 
varieert dan tot pensioenvoorzieningen tot en met willekeurig universitair 
onderwijs, ik noem maar wat, al die voorzieningen die we hebben. Dan zien 
we een land wat een aantal onbegrijpelijk grote werkelijkheden heeft. 
Schiphol één van de groot$te, drukste, beste luchthavens in de wereld, de 
haven van Rotterdam, hoe is het toch mogelijk voor dit kleine land, nog steeds 
de grootste haven in de wereld, ronduit om trots op te zijn. Een land waarvan 
de Verenigde Naties zeggen dit land behoort tot de acht beste landen van de 
wereld en dan zitten we in het rijtje van een aantal Scandinavische landen, we 
zitten in de Verenigde Staten Canada, we zitten Australië Nieuw Zeeland, dat 
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type landen, daar behoren wij toe, wij Nederland. Dat is van belang dat we 
ons dat realiseren omdat toch niemand denkt hier dat dat voor niks gekomen 
is, dat is toch alleen maar gekomen doordat er in het land zelf zoveel mensen 
hun inspanningen, hun energie richten op het tot stand komen van al die 
dingen en omdat wij een politiek stelsel hebben en een overheid hebben die 
probeert dat goed te sturen met name in de afgelopen zeven en een half jaar. 

Er is mij veel aan gelegen om dat deel van die foto ook straks op de volgende 
foto te krijgen maar gelijkertijd zeg ik u ook dat datzelfde land diezelfde foto 
ook natuurlijk laat zien een aantal problemen die we nog niet goed hebben 
opgelost, ik sprak u over de asielzoekers, ik sprak over de criminaliteit, 
infrastructuur in dicht bevolkte gebieden naar zijn aard nog altijd een zeer 
lastig vraagstuk waar nog oplossingen nodig zijn, milieubedreigingen, 
noodzaak van een nieuw zorgstelsel, het is overigens interessant dat dat 
typisch de problemen zijn die u in die andere acht landen in meer of mindere 
mate ook zo aantreft, maar niettemin de volgende foto van Nederland moet 
mooier zijn en die moet die problemen opgelost hebben en in het bijzonder dat 
krankzinnige Nederlandse probleem van de WAO waar ik u al over sprak. 
En a propos op die foto van Nederland hoort dan ook nog een koningshuis 
waar heel veel mensen in heel veel andere landen in de wereld razend 
jaloers op zijn. 

Ik heb nog iets op me lever en ik moet dat kwijt. Volgende week maken we het 
huwelijk mee van de kroonprins en naar de slechtste tradities in Nederland 
begint het gezever opnieuw. Is het weer kennelijk noodzakelijk om mensen de 
maat te nemen, ik geloof dat het gaat over de vraag of ze het land in mogen, 
of dat ze de kerk in mogen, of dat ze Amsterdam in mogen, hoe is het toch 
mogelijk. Uitgerekend uit die kringen waarvan ik me nog herinner, Henk 
Vonhoff, in de jaren '70 hoeveel warme steun die hebben gegeven aan zeer 
dictatoriale linkse regimes met veel bloed aan de handen. 

Dames en heren, ik roep u op, ik roep over uw hoofden heen iedereen in 
Nederland op, ik roep die partijen op die tegen het koningshuis zijnde de SP, 
Groen Links, Leefbaar Nederland die roep ik op om volgende week het feest 
niet te bederven. We gaan volgende week een hele feestelijke dag meemaken 
omdat we dat het bruidspaar gunnen, omdat we dat de familie gunnen en 
omdat we dat onszelf gunnen. 

Tenslotte, nou is het echt tenslotte, ik wou afsluiten. Je kijkt naar zo'n congres 
toe wetende of vermoedende wat er zo ongeveer met je kan gebeuren, kijk je 
onwillekeurig, vind ik althans, terug naar wat je zo zelf in die politiek hebt 
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gedaan en ik geloof dat ik van mezelf mag zeggen dat ik eigenlijk vanaf dat 
punt met Charlie Aptroot, ik weet niet waar die zit met de Raad van 
Wassenaar begonnen ben, dat in die jaren vanaf die periode aangestoken ben 
door dat virus van dat liberalisme, ik ben er altijd enthousiast voor geweest, 
niet altijd even tevreden over wat er gebeurde zo herinner ik me bepaalde 
periodes, maar altijd enthousiast voor geweest. 
Ik heb er altijd met een zekere toewijding eraan gewerkt, ik heb geprobeerd 
me fatsoenlijk te gedragen en ik heb geprobeerd toch resultaat te boeken, dat 
vind ik wel dat dat wel een beetje waar is van mijzelf. 
Maar dat is niet alleen voor mijzelf, het is wel een beetje willekeurig hoor wat 
ik nou doe, maar met Annemarie Jorritsma in '82 in de Kamer gekomen, die 
heeft dat op precies dezelfde manier gedaan en zo zijn er nog veel meer hier 
op die kandidatenlijst die u ziet mensen die wat eerder of wat later zijn 
begonnen die toch met diezelfde instelling aan de gang zijn gegaan en dat tot 
op de dag van vandaag doen en dat is zeer de moeite waard omdat te 
behouden, om daarmee door te gaan omdat, dames en heren. 

Ik heb u gesproken over het woord vertrouwen maar ik ben misschien het 
meest cruciale woord nog vergeten dat is niet vertrouwen, dat is 
betrouwbaarheid. Dat is aan de mensen in het land kunnen en durven zeggen 
is dat wij eerlijk staan voor de zaak waar we voor staan en dat als wij hun 
belangen mogen behartigen dat wij dat op een nette, fatsoenlijke, zorgvuldige 
manier zullen doen, niet zonder fouten te maken, wij maken natuurlijk fouten, 
ik wat minder dan Gerrit maar we maken ze, dat hoort er toch bij. 
Die betrouwbaarheid is dan toch, als je het op de keper beschouwt, het meest 
cruciale punt en daarom hebben de mensen in het land, zoals Hans dat ook 
altijd zo mooi heeft weten te zeggen, die hebben er recht op te weten wat de 
WO ergens van vindt, nietwaar Hans? Absoluut. 
Dames en heren, wij zullen ze dat telkens uitleggen, wij zullen uitleggen hoe 
de zaken in elkaar zitten en wij zullen eerlijk uitleggen waarom het een keer 
niet gelukt is als het gaat om de oplossing van een vraagstuk. 

Onze eerste plicht nu is om de mensen naar de stembus te krijgen en ik ga 
echt een zeer zeer dringend beroep op u doen, op uw allen, en op de 
besturen en afdelingen die u vertegenwoordigt, er moet een massale 
gezamenlijke inspanning komen om te zorgen dat we een einde maken aan 
die toch te lage opkomstcijfers in Nederland, nu bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, alstublieft mensen ga naar die stembus toe. 
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En dan natuurlijk de tweede opdracht, dat is de opdracht die u ons vandaag 
gegeven heeft, wij gaan met enthousiasme en met een ongelofelijke energie 
aan onze kant campagne voeren, dat zullen we echt doen. 
Wij zijn daar klaar voor. De VVD is de partij die er elke dag van de partij is en 
mijn laatste zin is, wij vragen vertrouwen aan mensen, wij geven vertrouwen 
aan mensen, dank u wel. 

De heer Bas Eenhoorn; dank je wel Hans, we zijn trots op je, het was een 
fantastische speech en een geweldig begin voor de campagne, we gaan het 
met zijn allen doen. 
Mijn laatste woorden zijn dank voor degene die zich in hebben gezet voor het 
succes van het congres, de mensen van het Thorbeckehuis onder leiding van 
Daan Zwart, de mensen van het campagneteam onder leiding van Petra 
Ginjaar, de mensen van de commissie Kamminga, de commissie Korteweg en 
allemaal, jullie allemaal met onze kandidaten op naar de overwinning. 
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