
Programma 1068 Algemene Vergadering 
Beschrijvingsbrief vastgesteld door het hoofdbestuur 
op 22 oktober 2001 

Oe openbare buitengewone algemene vergadering van de 
VVD wordt gehouden op vrijdag 25 en 26 januari 2002 in 
Nationaal Sportcentrum Papendal, Papendallaan 3 te Arnhem, 
tel.: (026-4837911). 

1. Verkiezingsprogramma 
Door de ledenvergaderingen van de afdelingen, de 
partijcommissie en de bijzondere groepen kunnen 
wijzigingsvoorstellen worden ingediend volgens de in de 
bijlage: procedures beschreven methode. 

2. Kandidatenlijst 
Door de ledenvergaderingen van de 
wijzigingsvoorstellen worden ingediend 
bijlage: procedures beschreven methode. 

Dit programma wordt verzonden aan: 

afdelingen kunnen 
volgens de in de 

De secretarissen van afdelingen, ondercentrales en 
kamercentrales, de voorzitters van de kamercentrales, de leden 
van het hoofdbestuur, de secretaris van de Organisatie Vrouwen 
in de WO, de WD-Bestuurdersvereniging en de LIGN, de 
secretarissen van de partijcommissies, de secretariaten van het 
EP, EK enTKen verder opvraagbaar bij het algemeen 
secretariaat. 



Programma 
1069 A V te Papendal. 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 

Bij de vaststelling van de kandidatenlijst en 
het verkiezingsprogramma zal elektronisch worden gestemd. 

vrijdag 25januari 2002. 10.00 uur 

1. Opening door de voorzitter van de WO, drs. H.B. Eenhoorn 

2 Verkiezingsprogramma TK 2002-2006 

Bespreking van de amendementen bij het verkiezingsprogramma 2002-2006 

Het ontwerp-verkiezingsprogramma is als losse bijlage gepubliceerd in een speciale uitgave 
van het blad Politiek! van oktober 2001, dat is toegezonden aan alle (hoofd)leden . 

......... vrijdag 25 januari 2002, 17.00-19.00 uur ....... 
-diner-

3 Voortzetting discussie verkiezingsprogramma 

4 Vaststellen van het verkiezingsprogramma 2002-2006 

-schorsing van de vergadering-

zaterdag 26januari 2002. 10.00 uur 

1. Rondvraag 

2. Gelegenheid om inlichtingen te geven door de voorzitter van de TK-fractie om 
inlichtingen te geven (evenals aan zittende leden) ingevolge artikel6.2 reglement TK 

3. Beraadslaging en besluit over het technisch advies en de technische invulling TK 
(ingevolge artikel 6.4 reglement TK) 

1. Er wordt één gelijkluidende kandidatenlijst, behoudens de laatste vijf plaatsen, voor 
alle rijkskieskringen ingediend bij het hoofdstembureau in Den Haag. Totaal derhalve 
19 lijsten. · 

2. De lijst wordt ingediend onder de naam WD 

3. Er zal geen lijstverbinding met een andere partij worden aangegaan. 

4. Van de reglementaire mogelijkheid om leden van de WD die niet in de groslijst zijn 
opgenomen alsnog kandidaat te stellen wordt geen gebruik gemaakt. 
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kies-
kring 
18 
17 
7 
6 
19 

5. Het aantal plaatsen op de lijst bedraagt maximaal 76 

6. Het aantal voorlopige kandidaten dat naar landelijke voorkeur is gerangschikt 
bedraagt 91, waarvan de plaatsen 1 t/m 71 in dezelfde vaste volgorde zijn 
gerangschikt. Alle plaatsen worden vastgelegd in de algemene vergadering van 26 
januari 2002. 

7. Door het vormen van 4 combinaties van kieskringen worden de plaatsen 72-76 per 
combinatie telkens bezet door 5 kandidaten van regionale herkomst in een vaste 
volgorde per combinatie. De combinaties zijn: 

Combinatie 1 

Den Bosch 
Tilburg 
Arnhem 
Nijmegen 
Maastricht 

kies- Combinatie 2 kies- Combinatie 3 kies-
kring kring kring 
13 Rotterdam 9 Amsterdam 5 
12 Den Haag 11 Den Helder 2 
15 Leiden 10 Haarlem 4 
14 Dordrecht 8 Utrecht 1 
16 Middelburg 3 

....... . zaterdag 26 januari, 13.00- 14.00 uur ..... 
- pauze, lunch -

Combinatie 4 

Lelystad 
Leeuwarden 
Zwolle 
Groningen 
Assen 

4. Vaststelling van de in de onderscheiden kieskringen in te dienen kandidatenlijsten 
(ingevolge artikel6.4 en 6.5 reglement TK): 
a. De plaatsen 1 t/m 71 
b. De plaatsen 72 t/m 76 in elk van de 4 combinaties van kieskringen zoals beschreven 

in het technisch advies. 

Drie zittende kamerleden zijn niet opgenomen op de ontwerp-kandidatenlijst. Mevrouw 
E. Meijer en mevrouw M.J. van Lente-Essers hebben aangegeven hiervoor niet 
beschikbaar te zijn. Ten aanzien van de heer 0. Cherribi is het hoofdbestuur tot het 
oordeel gekomen dat zijn effectiviteit in de Tweede Kamer zodanig is dat de continu1leit 
van zijn kamerlidmaatschap niet kon worden bevorderd. 

De ontwerp-kandidatenlijst is bijgevoegd bij deze agenda en is opvraagbaar voor de 
leden. 

Zie bijlage 1 voor de wijzigingsvoorstellen. 

5. Toespraak door de lijsttrekker. 

6. Sluiting door de partijvoorzitter. 
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OPGAVE VANAFGEVAARDIGDEN 
MODEL OAAV 

Ondergetekende voorzitter/secretaris* van de afdeling: 

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
evt. vervolgen op de achterzijde • doorhalen wat niet van toepassing is 

datum: 

Ondertekening: 

Toelichting: 

De ledenvergadering van de afdeling kan elke keer wanneer een (jaarlijkse) algemene 
vergadering (landelijk) wordt uftgeschreven de afgevaardigden benoemen, waaronder in ieder 
geval de bestuursleden. 
Het verdient wellicht aanbeveling om dit 1x per jaar te doen in de verplichtejaarlijkse 
ledenvergadering vóór 1 juni; dus telkenmale voor de periode van 1 juni tot 1 juni. 
Dit laat onverlet het recht van de afdelingsvergadering om tussendoor, indien gewenst of 
noodzakelijk, nog nieuwe afgevaardigden te benoemen. Dit moet ook weer schriftelijk aan het 
algemeen secretariaat worden doorgegeven. 
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OVERDRACHTVAN STEMMEN 
MODELOSAV 

Ondergetekende, afgevaardigde van de afdeling: 

in de kamercentrale: 

draagt hierbij zijn I haar stembevoegdheid in de algemene vergadering over 

aan: ------------------------------------------------------
hij/zij is afgevaardigde 

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

in de kamercentrale: ---------------------------------------

datum: --------------------------------------

Ondertekening: _____________ _ 

NB. Het overdragen van stemmen is gelimiteerd en onderhevig aan voorschriften. 
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Aanvullend Programma 1068 Algemene 
Vergadering 
Beschrijvingsbrief vastgesteld door het hoofdbestuur 
op 10 december 2001 

De openbare buitengewone algemene vergadering van de 
VVD wordt gehouden op vrijdag 25 en 26 januari 2002 in 
Nationaal Sportcentrum Papendal, Papendallaan 3 te Arnhem, 
tel.: (026-4837911). 

1. Verkiezingsprogramma 
Als bijlage zijn de wijzigingsvoorstellen opgenomen. 

Het hoofdbestuur heeft besloten, gezien de hoeveelheid 
wijzigingsvoorstellen, dat wijzigingsvoorstellen van afdelingen, 
partijcommissies of bijzondere groepen die niet 
vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering niet zullen 
worden besproken. Het advies van de Commissie 
Verkiezingsprogramma wordt in dat geval gevolgd. 

2. Kandidatenlijst 
Als bijlage zijn de wijzigingsvoorstellen opgenomen 

Dit programma wordt verzonden aan: 
De secretarissen van afdelingen, ondercentrales en 
kamercentrales, de voorzitters van de kamercentrales, de leden 
van het hoofdbestuur, de secretaris van de Organisatie Vrouwen 
in de WO, de WD-Bestuurdersvereniging en de LIGN, de 
secretarissen van de partijcommissies, de secretariaten van het 
EP, EK enTKen verder opvraagbaar bij het algemeen 
secretariaat. 



Programma 
1 06e A V te Papendal. 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 

Bij de vaststelling van de kandidatenlijst en 
het verkiezingsprogramma zal elektronisch worden gestemd. 

vrijdag 25januari 2002. 10.00 uur 

1. Opening door de voorzitter van de WO, drs. H.B. Eenhoorn 

2 Verkiezingsprogramma TK 2002-2006 

zaterdag 26 januari 2002. 10.00 uur 

1. Rondvraag 

2. Gelegenheid om inlichtingen te geven door de voorzitter van de TK-fractie om 
inlichtingen te geven (evenals aan zittende leden) ingevolge artikel 6.2 reglement 
TK 

3. Beraadslaging en besluit over het technisch advies en de technische invulling TK 
(ingevolge artikel 6.4 reglement TK) 

4. Vaststelling van de in de onderscheiden kieskringen in te dienen kandidatenlijsten 
(ingevolge artikel 6.4 en 6.5 reglement TK): 

5. Toespraak door de lijsttrekker. 

6. Sluiting door de partijvoorzitter. 
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OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGSVOORSTELLEN OP 
DE ONTWERP-KANDIDATENLIJST TWEEDE KAMER 2002 
Dz/10 december 2001 

Plaats Naam Medekandidaten 

1. De heer H.F. Dijkstal te Wassenaar Geen 
2. Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink te Bolsward Zalm (3) 
3. De heer G. Zalm te Den Haaa T erpstra ( 4) 
4. Mevrouw E.G. Terpstra te Den Haaa Geen 
5. De heer L.M.L.H.A. Hermans te Beetsterzwaag Geen 
6. De heer A.H. Korthals te Rotterdam Geen 
7. De heer F.H.G. de Grave te Amsterdam Geen 
8. De heer J.J. van Aartsen te Den Haaa Geen 
9. Mevrouw W.C.G. Voûte-Droste te Aardenhout Geen 
10. De heer J.W. Remkes te Groninaen Geen 
11. De heer C.G.A. Cornielje te Zwolle Geen 
12. De heer J.F. Hoogervorst te Den Haaa Geen 
13. De heer H.G.J. Kamp te Borculo Geen 
14. De heer H.A.L. van Hoof te Alkmaar Geen 
15. Mevrouw A.M. van Blerck-Woerdman te Geen 
Tilburg 
16. De heer G.M. de Vries te Den Haaq Geen 
17. De heer W .l.I. van Beek te Maarheeze Geen 
18. Mevrouw J.M. de Vries te Den Haag Geen 
19. De heer P.H. Hotstra te Paterswalde Geen 
20. De heer F.W. Weisglas te Rotterdam Aptroot (40) 
21. De heer J. Rijpstra te Meppel Geen 
22. Mevrouw B.M. de Vries te Almere Geen 
23. De heer A.J. te Veldhuis te Middelburo Geen 
24. De heer A. Nicolai te Amstelveen Geen 
25. Mevrouw P.J.L Verbugt te Helden Geen 
26. De heer R. Luchtenveld te Amersfoort Van den Doel (32) 

Udo (55) 
27. De heer G.J. Oplaat te Markelo Geen 
28. De heer J.H. Klein Malekamp teRhoon Geen 
29. De heer J.D. Blaauw te Zeist Niederer (39) 

De Baat (68) 
Griffith (38) 

30. De heer G. Wilders te Venlo Balemans {45) 
31. De heer S.A. Blok te Den Haaa Geen 
32. De heer M. van den Doel te Ermelo Orgu (37) 
33. De heer J.M. Geluk te Schuddebeurs Griffith (38) 
34. Mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff te De Bont (groslijst) 
Wagenborgen 
35. De heer F.H.H. Weekers te Weert Aptroot ( 40) 
36. De heer A.P. Visser te Den Haag Visser{36) 
37. Mevrouw F. Orgü te Vlaardingen Geen 
38. Mevrouw L.J. Griffith te Amsterdam Balemans (45) 

Aptroot (40) 
Hooijmaijers (52) 
Griffith (38) 

39. De heer J.M.L. Niederer te Bergen op Zoom Balemans -{45) 

Aantal Nrs 
afdelingen voorstel-

I en 

2 1-2 
1 3 

10 4-13 

4 14-17 
1 18 

1 19 
1 20 
1 21 
1 22 

1 23 
1 24 
1 25 

3 26-28 
1 29 

4 30-33 
1 34 
1 35 
1 36 
1 37 



Van Baaien (41)_ 1 38 
40. De heer Ch.B. Aptroot te Wassenaar Geen 
41. De heer J.C. van Baaien te Den Haag Vos (47) 7 39-45 

Van Baaien. (41) 1 46 
42. De heer P. de Krom te Weybridge (UK) Gerritsen (63) 3 47-49 

Manusama (48) 1 50 
43. Mevrouw P.J.Remakte Amsterdam Veenendaal {66) 2 51-52 

Hooijmaaijers (52) 1 53 
44. De heer J.M. Faber te Rotterdam Hurts (50) 1 54 

Swart (49) 1 55 
Veenendaal {66) 1 56 

45. De heer E.R.M. Balemans te Utrecht Geen 
46. De heer J.M. Lenards te Emmeloord Hessin_g_(53J 1 57 
47. De heer O.P.G. Vos te Driehuis Hessing (53) 2 58-59 

Schippers {58) 1 60 
Veenendaal (66) 1 61 
Van S_plunter 1 62 

48. De heer J.J. Manusamate Krimpen aan den Gerritsen (63) 1 63 
ljssel Leegte (?Ei) 1 64 
49. De heer A.H. de Swart Jr te Schiedam Udo {55) 22 65-86 

Pluckel {73) 6 87-92 
Veenendaal {66) 2 93-94 
De Ridder (72) 1 95 

50. De heer H.R. Hurts te Leidschendam Bonnewits {65) 1 96 
Veenendaal (66) 1 97 
Veltmeijer {groslijst) 1 98 

51. De heer E.F. van Splunter te Den Haag Veenendaal {66) 1 99 
De Baat168J 1 100 

52. De heer A.M.C.A. Hooijmaijers te Amsterdam Schippers {58) 2 101-102 
Veenendaal {66) 1 103 
Verhoeven {64) 2 104-105 
Bottenheft {56) 1 106 
Van Schijndel {72) 1 107 
Udo (55) 1 108 

53. De heer E.L.P. Hessing te Voorburg Kuperus (60) 1 109 
Veenendaal {66) 1 110 
Pluckel (73) 1 111 

54. Mevrouw A. de Beer-Vermeulen te Alphen- Gerritsen {63) 1 112 
Chaam Kuperus {60) 2 113-114 

Veenendaal {66) 1 115 
De Beer (54) 1 116 

55. De heer M.W.Ch. Udo te Kerk Avezaath Kuperus (60) 1 117 
Tuyll van 
Seroaskerken {75) 1 118 
Veenendaal (66) 1 119 
Knot (59) 1 120 

56. Mevrouw Ch. Bottenheft te Koekengen Veenendaal (66) 1 121 
57. De heer W.H.J. Passtoers te Rotterdam Geen 
58. Mevrouw E.I. Schippers te Den Haag Verhoeven (64) 1 122 
59. De heer M.H. Knot te Sloten Veenendaal {66) 1 123 

Kuperus {60) 1 124 
Taselaar (62) 1 125 

60. Mevrouw K.J. Kuperus te Rijswijk Tuyll van 
Seroaskerken (75) 2 126-127 



61. Mevrouw I.E.J. Mulls te Heerlen Geen 
62. De heer B.W.E Taselaar te Leiden Kouwenhoven (69) 1 128 
63. De heer A.J. Gerritsen te Wierden Paans{73) 1 129 
64. De heer J. Verhoeven te Bergeijk Bonnewits (65) 4 130-133 

Kerremans (67) 1 134 
65. Mevrouw L. Bonnewits- de Jong te Berkel en Geen 
Rodenrijs 
66. Mevrouw J. Veenendaal te Purmerend Geen 
67. De heer M.W. Kerremans te Gouda Geen 
68. De heer P. de Baat te Alkmaar Paans (73) 1 135 
69. De heer R.D.J. Kouwenhoven te Groningen Blom (72) 1 136 
70. Mevrouw H.E.M. Spermen-Marijnen te Den Van der Bent {71) 1 137 
Bosch Spermen (70) 1 138 
71. Mevrouw E. van der Bent-Molendijk te Berkel Geen 
en Rodenrijs 

Op de onderstaande plaatsen is geen wijzigingsvoorstel ingediend. 

Combinatieregio A: Den Bosch, Gelderland, Tilburg_ en Limburg_ 
72. De heer M.P.J. de Ridder te Maastricht 
73. De heer J.B.A.M. van Xanten te Nijmegen 
74. De heer M.C. Velthoen te Bergen op Zoom 
75. Mevrouw I.E. Bruaset-Schouten te Overasselt 
76. De heer P.R. Groenestsin te Nieuwkuijk 

Combinatieregio B: Den Haa~ Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Zeeland 
72. De heer R.J. Blom te Alphen aan den Rijn 
73. De heer J.G.A. Paans te Kinderdijk 
74. Mevrouw D. RegtsteDen Haag 
75. De heer J.H.L. Borghuis te Rotterdam 
76. Mevrouw S.E. Korthuis te Rotterdam 

Combinatieregio C: Amsterdam, Den Helder, Utrecht en Haarlem 
72. De heer A.H.J.W van Schijndel te Amsterdam 
73. De heer H. Pluckel te Zwaanshoek 
74. Mevrouw J.M. Hey te Bilthoven 
75. De heer S. van TuyJI van Sercoskerken te Haarlem 
76. De heer F. Zomers te Bergen 

Combinatieregio D: Drenthe, Groningen, Overijssel, Friesland en 
Flevoland 
72. De heer K.F. Schuiling te Groningen 
73. De heer A.E.M.L. van Reydt te Emmen 
74. De heer F.J. Perquin te Zwolle 
75. Mevrouw A.A. Waal-van Seijen te Ulrum 
76. De heer R.W. Leegte te Den Bosch 



Wijzigingsvoorstellen op de door het hoofdbestuur op 20 oktober 2001 
vastgestelde ontwerp-kandidatenlijst voor de Tweede-Kamer. 
Hieronder zijn de wijzigingsvoorstellen van afdelingen vermeld. Deze wijzigingsvoorstellen 
konden tot en met 7 december 2001 worden ingediend. Vermeld wordt de plaats en de door 
het hoofdbestuur voor deze plaats gestelde kandidaat en de kandidaten die door de 
afdelingen voor deze plaats zijn gesteld. Tussen haakjes is de plaats van de kandidaat 
aangegeven volgens de ontwerp-kandidatenlijst. Per voorstel is de motivering voor het 
wijzigingsvoorstel in cursief aangegeven. In totaal zijn 138 wijzigingsvoorstellen 
ingediend, betreffende 37 plaatsen. 

Plaats 1, H.F. Dijkstal 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 2, A. Jorritsma-Lebbink 
G. Zalm (3) 
• Afdeling Capelle aan den ljssel (001) 
De heer Zalm heeft in 2 regeringstermijnen bewezen een uitstekende Minister van Financiën te zijn. 
• Afdeling Baarn (002) 
De leden van de WD Baarn zijn van mening dat de heer Zalm voorkeur geniet boven mevr. Jonitsma 
voor de ~ plaats vanwege zijn goede prestaties en staat van dienst. Vandaar het voorstel om de heer 
Zalm van plaats te wisselen met mevr. Jorritsma 

Plaats 3, G. Zalm 
Mevr. E.G. Terpstra (4) 
• Capelle aan den ljssel (003) 
Mevrouw Terpstraspreekt nog steeds vele kiezers aan. 

Plaats 4, E.G. Terpstra 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 5, L.M.L.H.A. Hermans 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 6, A.H. Korthals 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 7, F.H.G. de Grave 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 8, J.J. van Aartsen 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 9, W.C.G. Voûte-Droste 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 10, J.W. Remkes 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 11, C.G.A. Cornielje 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 12, J.F. Hoogervorst 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 
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Plaats 13, H.G.J. Kamp 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 14, H.A.L. van Hoof 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 15, A.M. van Blerck-Woerdman 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 16, G.M. de Vries 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 17, W.l.l. van Beek 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 18, J.M. de Vries 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 19, P.H. Hotstra 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 20, F.W. Weisglas 
Ch.B. Aptroot (40) 
• Afdeling Hillegom (004) 
In de regio Duin- en Bollenstreek hebben we de heer Aptroot leren kennen als een betrokken, 
effectieve en succesvolle politicus met een uitstekende staat van dienst. Het doet ons goed dat hij zich 
kan rekenen bij de hoogst binnenkomende nieuwkomers op de kandidatenlijst. We willen voor de heer 
Aptroot echter een plaats op de kandidatenlijst die meer recht doet aan zijn status. Bovendien kan hij 
met een hogere plaatsing op de lijst met meer zekerheid van meet af aan met de fractie meedraaien 
en wordt voorkomen dat hij pas na enige tijd lid kan worden van de TK fractie. 
Last but not least willen we op deze wijze namens de 10 afdelingen in de Ondercentrale Duin- en 
Bollenstreek bezwaar maken tegen het gebrek aan vernieuwing op de kandidatenlijst door het 
reserveren van de eerste 35 plaatsen voor oud-gedienden. 
Afdeling Lisse (005) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Sassenheim (006) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Voorhout (007) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Noordwijkerhout (008) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Noordwijk (009) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Katwijk (01 0) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Valkenburg (011) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Rijnsburg (012) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Warmond (013) 
Zie tekst afdeling Hillegom 

Plaats 21, J. Rijpstra 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 22, B.M. de Vries 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 
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Plaats 23, A.J. te Veldhuis 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 24, A. Nicolaï 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 25, P.J.L Verbugt 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 26, R. Luchtenveld 
M. van den Doel (32) 
• Afdeling Putten (014) 
Inzet, deskundigheid en optreden inzake woordvoerderschap Defensie. Zijn lidmaatschap van de 
enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer en andere terreinen. 
• Afdeling Ermelo (015) 

zijn grote inzet, deskundigheid en serieus optreden als kamerlid in de afgelopen 4 jaar 
de goede wijze waarop hij het woordvoerderschap Defensie in de fractie heeft vervuld 

- zijn werkzaamheden in de parlementaire enquêtecommissie naar de Bijlmerramp, waardoor hij 
zich heeft ontwikkeld tot een specialist op het gebied van Rampenbestrijding 
- de belangrijkheid van de provincie Gelderland rechtvaardigt een plaatsing van meer Gelderse 
kandidaten bij de eerste 30 
• afdeling Epe (016) 
Hij is zeer goed bezig geweest en verdient een hogere plaats op de kandidatenlijst. Ook voor 
Gelderland is het belangrijk meerdere personen in de Tweede Kamer te hebben, om zo een betere 
verdeling over het hele land te hebben wat betreft de Tweede Kamer fractie. 
• Afdeling Arnhem (017) 

zijn grote inzet, deskundigheid en serieus optreden als kamerlid in de afgelopen 4 jaar 
de goede wijze waarop hij het woordvoerderschap Defensie in de fractie heeft vervuld 

- zijn werkzaamheden in de parlementaire enquêtecommissie naar de Bijlmerramp, waardoor hij zich 
heeft ontwikkeld tot een specialist op het gebied van Rampenbestrijding 

Dhr. M.W.Ch. Udo (55) 
• afdeling Eldik (018) 
De heer Udo heeft in deze zittingsperiode een gedeelde portefeuille (Milieu, Economische zaken, 
Volksgezondheid en Landbouw). Zijn inbreng van kennis en zijn adviserende rol bij de problematiek 
van de Biotechnologie was niet gering. (De medische Biotechnologie is van uitzonderlijk belang voor 
de ontwikkeling van behandelmethodes en medicijnen ten gunste van ongeneeslijke ziekten.) Naar 
aanleiding van de vele voedsel veiligheids-crises in de afgelopen jaren heeft Th ijs een weloverwogen 
standpunt in de Kamer naar voren gebracht waarin hij de positie van de consument centraal stelde. 
Als zoon uit een boerengezin weet hij als geen ander, wat zich in het agrarische deel van onze 
bevolking afspeelt. 
We hebben iemand nodig die vanuit het Gelderse de belangen behartigt van o.a. de agrariërs. De 
betrokkenheid met het MKB is gezien zijn vroegere werkzaamheden bij MKB-Nederland enorm. Hij is 
dan ook van mening, dat het midden- en kleinbedrijf een belangrijke plaats verdient in de nationale 
politiek. 
Dit is slechts een klein overzicht van de kwaliteiten van Thijs Udo, waarvoor wij steun vragen. 
Uiteraard hopen wij dat de WD de grootste partij van Nederland wordt, maar wij zijn zeker ook van 
mening dat de grootste provincie van Nederland het verdient met meer dan twee zetels 
vertegenwoordigd te zijn. Met Thijs Udo hebben we een goede derde kandidaat, die in staat is ons op 
waardige wijze te vertegenwoordigen 

Plaats 27, G.J. Oplaat 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 28, J.H. Klein Molekamp 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 
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Plaats 29, J.D. Blaauw 
J.M.L. Niederer (39) 
• Afdeling Antwerpen (019) 
Dat bekende politici van de partij op een zekere verkiesbare plaats komen is begrijpelijk. Maar een 
zeker actief kamerlid als Niederer, die zijn sporen verdiend heeft en in staat blijkt de liberale 
beginselen goed naar buiten te brengen, mag niet zo gepositioneerd worden, dat bij een onverhoopt 
ongunstige verkiezingsuitslag voor hem geen zetel in de kamer beschikbaar zou zijn. 

P. de Baat (68) 
• Afdeling Alkmaar (020) 
1) jonge kandidaat, toch veel ervaring, breed inzetbaar, echte volksvertegenwoordiger. 
2) KC Den Helder telt 900.00 inwoners! Nu geen zittend kamerlid. De WD is grootste partij in dit 

gebied. Dit vraagt om een regionaal gezicht. Dit vraagt om minimaal 2 kamerleden in de nieuwe 
fractie. 

3) Bovenstaande geldt destemeer indien Van Hoof weer in het kabinet komt 
4) Dit levert ook een bijdrage aan de gewenste doorstroming zonder afbreuk te doen aan stabiliteit. 

L.J. Griffith (38) 
• Afdeling Purmerend {021) 
Uitstekende vrouwelijke kandidaat die een betere plaats verdient. 

Plaats 30, G. Wilders 
E.R.M. Balemans (45) 
• Afdeling Driebergen-Rijsenburg {022) 
Utrechts parlementariër die goed bereikbaar en aanspreekbaar is. 

Plaats 31, S.A. Blok 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 32, M. van den Doel 
Mevr. F. Örgu (37) 
• Afdeling Sint-Michielsgestel {023) 
Representeert een belangrijke minderheidsgroep. 

Plaats 33, J.M. Geluk 
Mevr. mr. L.J. Grifflth (38) 
• Afdeling Sint-Michielsgestel {024) 
Representeert een belangrijke minderheidsgroep 

Plaats 34, J.F. Snijder-Hazelhoff 
Mevr. J.C. de Bont (groslijst) 
• Afdeling Drechterland (025) 
Bij het bestuderen van de groslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen valt op dat er veel kandidaten 
zijn met juridische, economische en bestuurskundige achtergrond. Men mist op de concept 
kandidatenlijst voldoende kandidaten met een verpleegkundige enlof gezondheidszorg achtergrond. 
Pas op de 6ff plaats van de kandidatenlijst treft men de eerste kandidaat met een 
gezondheidszorgachtergrond aan. Gezien de problematiek in de sector moet er iemand met een 
relevante achtergrond op een verkiesbare plaats staan 

Plaats 35, F.H.H. Weekers 
Ch.B. Aptroot (40) 
• Afdeling Wassenaar {026) 
Het is in het belang van de WD dat hierna te noemen kwaliteiten van de heer Aptroot na de 
verkiezingen in 2002 direct kunnen worden ingezet als aanvulling op de in de fractie reeds aanwezige 
kwaliteit. Derhalve is een hogere plaats op de lijst gerechtvaardigd. 

1.) In de persoon de heer Aptroot is de combinatie van grote ervaring en bewezen kwaliteit in zowel 
bedrijfsleven als openbaar bestuur aanwezig. 
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2.) In het bedrijfsleven heeft hij laten zien wat hij waard is als ondernemer, bestuurder van 
brancheverenigingen en CAO onderhandelaar. 

3.} In het openbaar bestuur heeft hij bewezen een uitstekend volksvertegenwoordiger te zijn. 

4.) Gedurende vele jaren heeft hij als wethouder financiën in de gemeente Wassenaar een 
uitstekende reputatie opgebouwd. 

5.) Als fractievoorzitter van de VVD-fractie in de Staten van Zuid Holland zijn Aptroot's kwaliteiten als 
teamspeler en teamleider in ruime mate aangetoond. 

6.) Voorts heeft hij tweemaal als lijsttrekker in Wassenaar maar vooral in de Ceteco-affaire 
aangetoond in hectische tijden goed te kunnen communiceren met de media en de WD sterk te 
kunnen positioneren. 

• Afdeling Zoetermeer (027) 
In de afgelopen jaren heeft de heer Aptroot als fractievoorzitter van de WD in de Provinciale Staten 
van Zuid-Holland, alsook daarvoor in zijn 16 jaren als raadslid te Wassenaar, getoond (in willekeurige 
volgorde): 
1. Een schat aan algemene kennis te bezitten, naast kennis van zijn eigen portefeuilles, hetgeen 

voor een kamerlid zeer waardevol is; 
2. Een zeer goed politiek leider te zijn, hetgeen meer is dan een goed politicus; 
3. Een persoon te zijn, die voortkomt uit de ondememerswereld, een komaf die de WD Tweede 

Kamerfractie op dit moment meer dan nodig heeft; 
4. Een zeer aimabel en dichtbij de kiezers staand persoon te zijn, hetgeen al bij een eerste contact 

van de persoon afstraalt; 
Eigenschappen en kwaliteiten te bezitten die het niveau evenaren van die van kandidaten die op 
plaats 35 of hoger staan; 

Redenen kortom om de heer Aptroot enkele plaatsen te laten stijgen! 

• Afdeling Alphen aan den Rijn (028) 
De heer Aptroot heeft in zijn werk als fractievoorzitter van de grootste fractie in de staten van Zuid 
Holland bewezen over grote politieke kwaliteit te beschikken. Het is van groot belang voor de WD dat 
deze getalenteerde politicus per direct na de verkiezingen in de fractie in de Tweede Kamer aan het 
werk kan. 

Plaats 36, A.P. Visser 
A.P. Visser (36) 
• Afdeling Den Haag (029) 
Plaatsbevestiging 

Plaats 37, F. Örgü 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 38, L.J. Grifflth 
E.R.M. Balemans (45) 
• Afdeling Hellendoorn/Nijverdal (030) 
Zijn politieke ambities zijn uitstekend! Verdient zeker nog 4 jaar kamerlidmaatschap 
• Afdeling Utrecht (031) 
Eric Balemans heeft zich gedurende de afgelopen vier jaar laten kennen als een deskundig, toegewijd 
en betrokken liberaal volksvertegenwoordiger. In deze periode is hij toonaangevend geweest bij de 
gemeentelijke herindelingprocessen Binnen de betrokken herindelinggemeenten heeft Eric Balemans 
veel waardering gekregen voor zijn inspanningen en persoonlijke betrokkenheid van zowellocale 
bestuurders als van de burgers van deze gemeenten. Daarnaast heeft Eric, buiten zijn uiteenlopende 
overige werkzaamheden als volksvertegenwoordiger, een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
commissie Bakker (de parlementaire onderzoekscommissie naar vredesoperaties). Over de 
kwaliteiten van Eric bestaat geen enkele discussie. De plaatsing van Eric Balemans op plaats 45 op 
de ontwerpkandidatenlijst doet aan het bovenstaande dan ook geen recht. De afdeling Utrecht is 
derhalve, mede gelet op zijn eigen ervaringen met Eric Balemans, onvoorwaardelijk van mening dat 
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een volksvertegenwoordiger van het kaliber van Eric Balemans plaats achtendertig op de 
kandidatenlijst voor de Tweede Kamer (2002-2006) toekomt. 
• Afdeling Rijssen-Holten (032) 
De heer Balemans heeft zich een sterk politicus getoond in de herindeling van Overijssel. Zijn manier 
van optreden was politiek sterk en zeer deskundig. 
• Afdeling Ommen (033) 
De heer Balemans heeft zich een sterke politicus getoond. Hij heeft een amendement zodanig 
ingediend en verdedigd dat hij een schijnbaar onmogelijke wens tot behoud van de zelfstandigheid 
van Ommen er door heeft gekregen. Zijn manier van optreden was politiek sterk en zeer deskundig. 
Je moet van goeden huize komen om Bram Peper te corrigeren. 

Ch. B. Aptroot {40) 
• Afdeling Gorinchem (034) 
De Heer Aptroot heeft als fractievoorzitter van de VVD Statenfractie in Zuid Holland zij kwaliteiten 
bewezen en is daarom een geschikte kandidaat voor een verkiesbare plaats op de lijst. 

A.M.C.A. Hooijmaijers {52) 
• Afdeling Purmerend (035) 
Uitstekende kandidaat die een betere plaats verdient. 

L.J. Grifflth {38) 
• Afdeling Amsterdam (036) 
Plaats bevestiging 

Plaats 39, J.M.L. Niederer 
E.R.M. Balemans (45) 
• Afdeling Utrecht (037) 
Eric Balemans heeft zich gedurende de afgelopen vier jaar laten kennen als een deskundig, toegewijd 
en betrokken liberaal volksvertegenwoordiger. In deze periode is hij toonaangevend geweest bij de 
gemeentelijke herindelingsprocessen. Binnen de betrokken herindelingsgemeenten heeft Eric 
Balemans veel waardering gekregen voor zijn inspanningen en persoonlijke betrokkenheid van zowel 
locale bestuurders als van de burgers van deze gemeenten. Daarnaast heeft Eric, buiten zijn 
uiteenlopende overige werkzaamheden als volksvertegenwoordiger, een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de commissie Bakker (de parlementaire onderzoekscommissie naar vredesoperaties). Over de 
kwaliteiten van Eric bestaat geen enkele discussie. De plaatsing van Eric Balemans op plaats 45 op 
de ontwerpkandidatenlijst doet aan het bovenstaande dan ook geen recht. De afdeling Utrecht is 
derhalve, mede gelet op zijn eigen ervaringen met Eric Balemans, onvoorwaardelijk van mening dat 
een volksvertegenwoordiger van het kaliber van Eric Balemans plaats achtendertig op de 
kandidatenlijst voor de Tweede Kamer (2002-2006) toekomt 

J.C. van Baaien {41) 
• Afdeling Den Haag {038) 
De aanwezigheid van voldoende deskundigheid in de fractie over Europese zaken is van eminent 
belang. Oeheer Van Baaien heeft aangetoond deze materie zeer goed te beheersen. Bovendien 
functioneert hij als kamerlid uitstekend. Om die reden verdient hij een hogere plaats op de 
kandidatenlijst. 

Plaats 40, Ch.B. Aptroot 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 41, J.C. van Baaien 
Mr. O.P.G. Vos (47) 
• afdeling Amerongen (039) 
De afdeling Amerongen wil de kans op een volgende zittingsperiode in de Tweede Kamer voor de 
heer Vos vergroten, onder meer, omdat hij de resultaten van juridisch denken steeds toetst aan 
ethische waarden en omdat hij het vertrouwen heeft van de visserijbranche, waardoor hij in Europese 
contacten dienaangaande een belangrijke rol kan hebben. 
• afdeling Uithoorn/De Kwakel (040) 
• afdeling Velsen (041) 
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• afdeling Haarlem (042) 
• afdeling Purmerend (043) 
Gewaardeerd ze kamerlid, die een betere plaats verdient 
• afdeling Eindhoven (044) 
De heer Vos heeft zich de afgelopen jaren in het algemeen een zeer betrokken politicus getoond. In 
het bijzonder is dit tot uitdrukking gekomen in zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van "Woensel 
wesneen zgn. "achterstandswijk" in Eindhoven); een project dat hij indertijd heeft overgenomen van 
het overleden kamerlid Broos van Erp. 
• afdeling Amstelveen (045) 
Gezien zijn kennis en ervaring verdient dit kamerlid een hogere plaats 

J.C. van Baaien (41) 
• afdeling Brussel (046) 
De afdeling is teleurgesteld dat de heer J. G. van Baaien slechts op de 41 e plaats is gezet. De afdeling 
is unaniem van mening dat - mede gelet op zijn Europese ervaring en contacten - een lagere plaats 
niet in het belang van de partij is. Plaatsbevestiging. 

Plaats 42, P. de Krom 
A.J. Gerritsen (63) 
• afdeling Hof van Twente (047) 
"De provincie Overijssel had bij de vorige TK-verkiezingen twee kandidaten binnen het bereik van een 
zetel, de derde kandidaat stond niet op een direct verkiesbare plaats, maar bleek na de 
kabinetsformatie eveneens voor een zetel in aanmerking te komen. De afdeling is van mening dat met 
de plaatsing van de heer Gomie/je op plaats 11 en de heer Oplaat op plaats 27 de afstand met de 
daarop volgende Overijsselse kandidaat zeer groot is. De afdeling acht het dan ook gewenst de heer 
Gerritsen te kandideren voor plaats 42, waarmee meer recht gedaan wordt aan de huidige situatie. 
De heer Gerritsen heeft zich doen kennen als een zeer enthousiast liberaal en heeft zich ontpopt als 
een kundig bestuurder." 
• Afdeling Hengelo (048) 
Teneinde een betere representatie van de provincie Overijssel te krijgen in de nieuwe WD fractie. 
• Afdeling Rijssen-Holten (049) 
De provincie Overijssel had bij de vorige TK verkiezingen twee kandidaten binnen het bereik van een 
zetel, de derde kandidaat stond niet op een direct verkiesbare plaats, maar bleek na de 
kabinetsformatie eveneens voor een zetel in aanmerking te komen. De afdeling is van mening dat met 
de plaatsing van de heer Gomie/je op plaats 11 en de heer Oplaat op plaats 27 de afstand met de 
daarop volgende Overijsselse kandidaat zeer groot is. De afdeling acht het dan ook gewenst de heer 
Gerritsen te kandideren voor plaats 42, waarmee meer recht wordt gedaan aan de huidige situatie. De 
heer Gerritsen heeft zich doen kennen als een zeer enthousiast liberaal en heeft zich ontpopt als een 
kundig bestuurder. 

J.J. Manusama (48) 
• afdeling Krimpen aan den ljssel (050) 
Joost Manusama is allang politiek actief. In de periode 1984-1988 heeft hij als oprichter en voorzitter 
van de JOVD Maas en /Jssel zich ingespannen voor een goede relatie met onder meer de afdeling 
Krimpen aan den /Jssel van de WD. Sinds 1990 is hij actief voor de WD bestuurlijk en als lid van de 
gemeenteraad. Hierbij heeft hij met name ervaring opgedaan met zaken zoals verkeer, welzijn (o.a. 
jeugdzorg), ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Vanaf 1993 is hij werkzaam bij de politie (eerst 
als (adjunct-) inspecteur bij de regio Rotterdam-Rijnmond en later als hoofdinspecteur bij de KPLD) en 
heeft hij kennis gemaakt het nuchtere leven, het grote stedenbeleid enz. Zijn werkzaamheden 
gecombineerd met zijn politieke interesse en ervaring hebben ertoe geleid dat hij een kundige en 
pragmatische kandidaat is die met beide benen op de grond staat. Ons inziens is hierdoor een hogere 
plaatsing op de kandidatenlijst gerechtvaardigd. 

Plaats 43, P.J. Remak 
J. Veenendaal (66) 
• afdeling Zaanstad (051) 
Kundig, MKB kandidaat, voorziet in ondervertegenwoordiging "Kop van Noord Holland". Ambitieus en 
niet onbesuist. Wordt gedragen door haar achterban. 
• Afdeling Purmerend (052) 
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Uitstekende vrouwelijke kandidaat, die een betere plaats verdient. 

A.M.C.A. Hooijmaijers (52) 
• Afdeling Amsterdam (053) 
De heer Hooijmaijers is een ervaren politicus die momenteel met succes het wethouderschap in de 
hoofdstad vervult. Hij behoort op grond van zijn verdiensten een hogere plaats op de kandidatenlijst te 
krijgen. 

Plaats 44, J.M. Faber 
Drs. H.R. Hurts (50) 
• Afdeling Leidschendam-Voorburg {054) 
De heer Hurts heeft bewezen in buitengewoon moeilijke dossiers creatief en inhoudelijk sterk te 
opereren. Door zijn prima ontwikkelde netwerk, zowel binnen als buiten de partij en door zijn grote 
werkervaring met maatschappelijke gevoelige dossiers, zal zijn bijdrage in de fractie substantieel van 
aard zijn. De heer Hurts zal als bekwaam teamspeler de komende 4 jaar binnen het collectief van de 
fractie een grote aanwinst blijken. Het specialisme van de heer Hurts is gezondheidszorg, in bijzonder 
het stelsel van ziektekostenverzekeringen. Het is om bovenstaande redenen dat wij de heer Hurts 
hoger willen plaatsen. 

A.H. de Swart Jr. (49) 
• Afdeling Schiedam {055) 
Anderhalf jaar geleden heeft de partij een beroep gedaan op Ton de Swart om voor de VVD zitting te 
nemen in de Tweede Kamer. Op dat moment sta je voor een keuze om alles achter je te laten: een 
prima baan, met als gevolg het afbreken van je persoonlijke carrière Met heel veel ambitie en de 
overtuiging toegevoegde waarde te hebben voor de fractie begon hij aan het Kamerwerk. Een korte 
periode van anderhalf jaar is echter veel te weinig om, nu hij eigenlijk net goed en wel ingewerkt is, de 
kamer in ieder geval voor korte maar mogelijk voor langere tijd weer te moeten verlaten. 
Dit amendement dient Ton een echte kans te geven en hem (minimaal 4 jaar) te laten bewijzen wat hij 
voor de VVD kan betekenen in de Kamer. 

Kort samengevat: 
*gevraagd door de partij en baan daarvoor opgezegd. 
*korte periode, net ingewerkt, weinig kans (portefeuille) gehad om zich te bewijzen 
* Geef Ton daarom een echte kans! ledere nieuweling moet zich ook weer weer opnieuw inwerken. 

J. Veenendaal (66) 
• Afdeling Oostzaan (056) 
Uitstekende vrouwelijke kandidaat, die een betere plaats verdient mede gelet op het feit dat de 
afdeling Oostzaan van mening is dat de KC Den Helder met een kandidaat bij de eerste 45 op de lijst 
vertegenwoordigd zou moeten zijn. 

Plaats 45, E.R.M. Balemans 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 46, J.M. Lenards 
Ir. E.L.P. Hesslng (53) 
• afdeling Capelle aan den IJssel (057) 
De heer Hessing heeft al 8 jaar een goede band en contact met zijn achterban en verdient daarom 
een hogere plaats op de lijst. 

Plaats 47, O.P.G. Vos 
Ir. E.L.P. Hessing (53) 
• afdeling Rijnwoude (058) 
1. Goed gefunctioneerd in de afgelopen periode, in het bijzonder op het terrein van buitenlandse 

zaken en ontwikkelingssamenwerking. 
2. Goed politiek gevoel, resultaatgericht, goede relaties en nuttige netwerken. 
3. Maatschappelijk actief, ook buiten de Tweede Kamer: lokaal, regionaal, internationaal, projecten, 

enz. 
• Afdeling Zoetermeer {059) 
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In de afgelopen 4 jaren heeft de heer Hessing getoond: 
5. Niet slechts de eigen portefeuille uitermate goed te beheersen, maar ook de ondetwerpen die tot 

het takenpakket van zijn collegae behoren, op zeer adequate wijze te beheersen en te kunnen 
uitdragen; 

6. Een zeer aimabel en dichtbij de kiezers staand persoon te zijn; 
7. Eigenschappen en kwaliteiten te bezitten die het niveau evenaren van die van kandidaten die op 

plaats 47 of hoger staan; 

Redenen kortom, om de heer Hessing in ieder geval ENKELE plaatsen te laten stijgen! 

Mevr. E.I. Schippers (58) 
• Afdeling Wassenaar (060) 
1. Met een hogere plaats op de lijst wordt recht gedaan aan de positie die deze liberale vrouw 

gedurende vele jaren en met zeer veel inzet in de partij heeft opgebouwd 
2. Inhoudelijk en organisatorisch heeft zij al geruime tijd blijk gegeven het liberale gedachtegoed 

zowel binnen als buiten de partij en in de maatschappelijke context effectief te kunnen 
uitonderhandelen 

3. Door jarenlange ervaring met het werk in de Tweede Kamer naast een zorgvuldig opgebouwd 
netwerk in het bedrijfsleven brengt zij de benodigde bagage mee om een effectief en 
maatschappelijk geëngageerd volksvertegenwoordiger te kunnen zijn. 

4. Binnen de combinatie van ervaring in de maatschappij en de partij en het zijn van een origineel 
denker, kundig debater en creatief onderhandelaar is deze overtuigd, liberale vrouw een hogere 
plek waardig 

5 Bij een vrouw van deze kwaliteit hoort een plek met prioriteit. 

J. Veenendaal (66) 
• Afdeling Purmerend (061) 
Uitstekend vrouwelijke kandidaat, die een betere plaats verdient. 

E.F. van Splunter (51) 
• Afdeling Den Haag (062) 
De heer van Splunter is in april tot kamerlid benoemd. Hij heeft zich in korte tijd goed in de 
ondetwijsportefeuil/e ingewerkt. Zijn deskundigheid op dit te"ein is ook in de nieuwe fractie nodig. 

Plaats 48, J.J. Manusama 
A.J. Gerritsen (63) 
• afdeling Zwartewaterland (063) 
Door het wegvallen van Els Meijer als kandidaat wordt de vertegenwoordiging voor Overijssel erg 
klein. 

R.W. Leegte (76) 
• afdeling 's Hertogenbosch (064) 
De KC-'s Hertogenbosch is ondervertegenwoordigd binnen de fractie van de WD in de Tweede 
Kamer, tetwij/ de regio een van de snelst groeiende in Nederland is. Daarnaast is deze getypeerd als 
een van de "wingewesten" voor de WD. De consequentie is dat de WD dat moet staven met 
kandidaten uit deze regio. De eigenheid van Oost-Brabant vraagt om goede regionale kandidaten. 
René Leegte is een goede inhoudelijke kandidaat. Hij kent veel dossiers en weet, dankzij zijn ervaring 
als secretaris van Frits Bolkestein, hoe het politieke spel werkt. Hij kent Den Haag en Den Haag kent 
hem. 
René Leegte heeft een onderscheidend VVD-profiel: hij weet veel van externe veiligheid (actueel na 
de ramp in Enschede), hij is een expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, hij heeft een goed 
netwerk binnen de milieubeweging en heeft aantoonbare goede kennis van het liberalisme. Hij is 
macro-econoom en betrokken bij ontwikkelingswerk en kan daardoor een brede groep mensen 
aanspreken. 
Na zijn politieke ervaring heeft René Leegte een bewezen goede maatschappelijke carrière 
opgebouwd: eerst binnen Unilever als marketeer, nu als senioradviseur bij DHV. 
Hij heeft daar een groot netwerk aan overgehouden t.w. uit de top van het bedrijfsleven, in de publieke 
sector en binnen de politiek. Dit wordt goed onderhouden dankzij zijn bestuursfunctie bij de 
Benedictus de Spinoza Stichting. Ook heeft hij goede contacten in Brussel op kunnen bouwen. 
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Dasmaast is hij op vele maatschappelijke te"einen actief in verschillende bestuursfuncties. Zeker 
gezien zijn leeftijd heeft hij op zijn minst een zeer opvallende cv opgebouwd. 
René Leegte weet goed de verschillende media voor zijn boodschap te vinden. Zo buit hij zijn huidige 
lijstduwerrol in het Noorden goed uit (zie de diverse publicaties hierover) ten dienste van de WD. 
Tevens geeft hij blijk zijn boodschap goed in de verschillende landelijke media neer te zetten. Zie 
daarvoor bijvoorbeeld zijn website www.kiesvoorinhoud.nl 
Kortom: Rene Leegte is een goecte kandidaat die veel aan de WO kan toevoegen! 

Plaats 49, A.H. de Swart Jr 
Dhr. M.W.Ch. Udo (55) 
• afdeling Neerijnen (065) 
De heer Udo heeft in deze zittingsperiode een gedeelde portefeuille (Milieu, Economische zaken, 
Volksgezondheid en Landbouw). Zijn inbreng van kennis en zijn adviserende rol bij de problematiek 
van de Biotechnologie was niet gering. (De medische Biotechnologie is van uitzonderlijk belang voor 
de ontwikkeling van behandelmethodes en medicijnen ten gunste van ongeneeslijke ziekten.) Naar 
aanleiding van de vele voedsel veiligheids-crises in de afgelopen jaren heeft Thijs een weloverwogen 
standpunt in de Kamer naar voren gebracht waarin hij de positie van de consument centraal stelde. 
Als zoon uit een boerengezin weet hij als geen ander, wat zich in het agrarische deel van onze 
bevolking afspeelt. 
We hebben iemand nodig die vanuit het Gelderse de belangen behartigt van o.a. de agrarii:Jrs. De 
betrokkenheid met het MKB is gezien zijn vroegere werkzaamheden bij MKB-Nederland enorm. Hij is 
dan ook van mening, dat het midden- en kleinbedrijf een belangrijke plaats verdient in de nationale 
politiek. 
Dit is slechts een klein overzicht van de kwaliteiten van Thijs Udo, waarvoor wij steun vragen. 
Uiteraard hopen wij dat de WO de grootste partij van Nederland wordt, maar wij zijn zeker ook van 
mening dat de grootste provincie van Nederland het verdient met meer dan twee zetels 
vertegenwoordigd te zijn. Met Thijs Udo hebben we een goede derde kandidaat, die in staat is ons op 
waardige wijze te vertegenwoordigen. 
• Afdeling Zelhem (066) 
Zie tekst afdeling Neerijnen 
• Afdeling Geldermalsen (067) 
Zie tekst afdeling Neerijen 
• Afdeling Papendrecht (068) 
Bij deelname van de VVD aan een volgende regering heeft de heer Udo op deze plaats een rei:Jie 
kans in de Tweede Kamer terug te keren. 
• Afdeling Arnhem (069) 
zie tekst afdeling Neerijnen 
• Afdeling West Maas en Waal (070) 
zie tekst afdeling Neerijnen 
• Afdeling Buren (071) 
Zie tekst afdeling Neerijnen 
• Afdeling Voorst (072) 
zie tekst afdeling Neerijnen 
• Afdeling Zaltbommel (073) 
zie tekst afdeling Neerijnen 
• Afdeling Tiel (074) 
zie tekst afdeling Neerijnen 
• Afdeling Hillegom (075) 
De heer Udo heeft grote verdiensten voor de agrarische sector, die ook in onze regio met zijn grote 
agrarische belangen niet onopgemerkt zijn gebleven. 
De Ondercentrale Duin- en Bollenstreek wil de heer Udo van harte steunen voor de met zijn inzet en 
hulp behaalde resultaten in het dossier gewasbescherming 
• Afdeling Lisse (076) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Sassenheim (077) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Voorhout (078) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Noordwijkerhout (079) 
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Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Noordwijk (080) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Katwijk (081) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Valkenburg (082) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Rijnsburg (083) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Warmond (084) 
Zie tekst afdeling Hillegom 
• Afdeling Rijswijk (085) 
Juist op het gebied van de technologie van de toekomst, te weten de biotechnologie, blijkt de heer 
Udo een belangrijke woordvoerder. Hij heeft zich de afgelopen jaren gemanifesteerd als een 
voorvechter van de biotechnologie. Hij heeft daardoor een goede naam verworven binnen het 
biotechnologische bedrijfsleven maar ook bij verscheidene grote patiilntenorganisaties die belang 
hebben bij de ontwikkelingen in met name de medische biotechnologie. De heer Udo bleek zich ook 
steeds bereid te verklaren in het veld uit te leggen wat zich afspeelt binnen de biotechnologie en waar 
de overheid zich op dit gebied mee bezig houdt. Door de bescheiden aandacht van de media voor dit 
aandachtsgebied is zijn rol onderbelicht gebleven. Ook de komende jaren is een ervaren voorvechter 
van de biotechnologie in de VVD-Tweede Kamerfractie absoluut noodzakelijk. 
• Afdeling Borculo (086) 
De heer Udo heeft veel kennis van Biotechnologie. Dit wordt steeds belangrijker. Hij heeft agrarische 
kennis en weet mede daardoor welke onvoorstelbare problemen zich in deze branche afspelen. 
Grootste provincie (Gelderland) van Nederland is zwaar ondervertegenwoordigd in de VVD fractie. 

Ir. H. Pluckel (73) 
• afdeling Haarlemmermeer (087) 
Graag een regiokandidaat i.v.m. economische ontwikkelingen (Schiphol) 
• afdeling Zeevang (088) 
De capaciteiten van de heer Pluckel en zijn staat van dienst binnen de VVD rechtvaardigen boven 
genoemde plaats. 
• afdeling Uithoorn/De Kwakel (089) 
• afdeling Huizen (090) 
De afdeling Huizen bijeen op een ledenvergadering op maandag 19 november 2001 steunt het 
voorstel van de Ondercentrale Gooi- en Vechtstreek om de heer Hans Pluckel voor plaats 49 op de 
kandidatenlijst van de VVD voor de ~ Kamerverkiezingen voor te dragen. 
• Afdeling Amstelveen (091) 
Gezien zijn kennis en ervaring ook uit 'Brussel' verdient deze kandidaat een hogere plaats. 
• Afdeling Bennebroek (092) 
Hans Pluckel is een liberaal in hart en nieren, specialist op het gebied van volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening, die ervaring koppelt aan enthousiasme, die standpunten op heldere wijze voor 
het voetlicht weet te brengen. 

J. Veenendaal (66) 
• Afdeling Purmerend (093) 
Uitstekend vrouwelijke kandidaat, die een betere plaats verdient 
• Afdeling Wormerland (094) 
Zeer geschikte kandidaat. Ondernemend, open en eerlijk en politiek bewiust. Onze regio is verder 
ondervertegenwoordigd. 

M.P.J. de Ridder (72) 
• Afdeling Maastricht (095) 
1) Regionale spreiding van kandidaten is wenselijk. De huidige ontwerp-kandidatenlijst bestendigt 

de niet-vertegenwoordiging van de WD in Zuid-Limburg. De Zuid-Limburgse burger is 
momenteel tot 75 kilometer verwijderd van het dichtstbijzijnde WO-Kamerlid, terwijl de WD juist 
in deze regio nog flink aan de weg moet timmeren. Een serieuze plaats op de lijst voor een 
aansprekende regionale kandidaat kan enorm helpen bij het vergroten van de aanspreekbaarheid 
van de WD in deze regio. 
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2) Ruimte voor de jonge generatie is gewenst. Liberalisme spreekt veel jongeren aan. Dit potentieel 
electoraat kan nog veel meer betrokken worden bij de WD. De beste manier om als partij 
aantrekkingskracht uit te oefenen op deze generatie, is door ruimte te geven voor jong talent. Als 
signaal om te laten zien dat de WD de jongeren serieus neemt. Jonge kandidaten hoger op de 
lijst betekent investeren in de toekomst van de WD. 

3) De door ons voorgedragen kandidaat heeft op jonge leeftijd reeds meerdere jaren politiek ervaring 
opgedaan. Binnen de gemeentelijke, provinciale en euregiona/a politiek heeft hij zijn politieke 
kwaliteiten aangetoond. Ook is aangetoond dat hij de kiezer aanspreekt. 

Plaats 50, H.R. Hurts 
L. Bonnewits· de Jong (65) 
• afdeling Spijkenisse (096) 
1. Wordt door kandidaatstellings Commissie 2' kamer en door Hoofdbestuur ook gezien als 
veelbelovend gezien haar positie op ontwerp kandidatenlijst 
2. Haar positie als jongste van de overige slechts 3 kandidaten jonger dan 30 jaar, dient in onze opinie 
in dit stadium van haar politieke carriers minimaal nu al te worden veilig gesteld 
3. Bovenstaande geldt eveneens vanwege het feit dat het percentage vrouwen op de ontwerplijst met 
slechts 25 % laag is. 
4.Zij is als jonge vrouw ook nu al een potentiële stemmentrekker uit de categorie waarin de WD niet 
hoog scoort. 

J. Veenendaal (66) 
• Afdeling Purmerend (097) 
Uitstekend vrouwelijke kandidaat, die een betere plaats verdient 

L. Veltmeijer (groslijst) 
• Afdeling Baarn (098) 
De afdeling Saam is van mening dat de heer Veltmeijer ten onrechte niet is opgenomen in de lijst van 
voorlopige kandidaten. Zijn kennis, ervaring en verdiensten binnen de VVD legitimeren ons inziens 
een plaats op de ontwerp-kandidatenlijst. 

Plaats 51, E.F. van Splunter 
J. Veenendaal (66) 
• Afdeling Purmerend (099) 
Uitstekend vrouwelijke kandidaat, die een betere plaats verdient 

P. de Baat (68) 
• Afdeling Drieban (100) 
De heer de Baat heeft ondanks zijn jeugdige uitstraling zijn capaciteiten in regio en de provincie reeds 
laten zien en ons de overtuiging gegeven dat in hem een goed kamerlid schuilt. 

Plaats 52, A.M.C.A. Hooijmaijers 
Mevr. drs. E.I. Schippers (58) 
• afdeling Nederlek (101) 
De afdeling Nederlek is van mening dat de ambities en achtergrond van Edith Schippers van dusdanig 
niveau zijn dat de 5Ef4 plaats geen recht doet aan haar kwaliteiten. Wij hebben serieus kennis 
genomen van een en ander, hetgeen bevestigd werd door haar presentatie gehouden op 2 november 
2001 in Leiden. 
• Afdeling Gouda (102) 
1) de kwaliteit en deskundigheid van kandidaat Schippers zijn ondermeer gebleken door haar met 

name inhoudelijke inbreng bij de totstandkoming van het rapport "kiezen voor keuze" 
2) haar brede kennis van de partij en het liberale gedachtegoed zijn reeds jaren bekend, zowel 

binnen als buiten de partij. (lid hoofdbestuur portefeuille inhoudelijke discussie en organisator van 
de bekende themadagen) 

3) naast jarenlange ervaring met het werk in de Tweede Kamer beschikt kandidaat ook over een 
zeer uitgebreid netwerk en ervaring in het bedrijfsleven 

4) deze vrouw van formaat, die reeds jarenlang binnen de partij als echte liberaal met het hart op de 
goede plaats bewees wat ze voor de partij waard is, zal door een hogere plaats op de lijst het te 
magere imago van de vrouw in onze partij kunnen verbeteren in de Tweede Kamer. 
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J. Veenendaal (66) 
• Afdeling Purmerend (103} 
Uitstekend vrouwelijke kandidaat, die een betere plaats verdient 

J.A. Verhoeven (64) 
• Afdeling Bergeijk (104} 
Naast de beleidsteffeinen landbouw, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en revitalisering landelijk 
gebied, die hij in de Provinciale Staten van Noord Brabant behartigt, heeft hij een zeer uitgebreide 
kennis van algemene zaken. Deze vloeit voort uit zijn reeds 22jarig zelfstandig ondernemerschap van 
een grote agrarische onderneming, en zijn ruim 70 jarige bestuurlijke ervaring als fractievoorzitter van 
de WD in de gemeenteraad van Bergeijk. Bovendien is hij actief in Regioraad, financiële commissie 
regionale brandweer en bestuur van het Recreatieschap Eersel-Vessem. 
• Afdeling Geldrop (1 05} 
Gezien zijn staat van dienst in de Provinciale Staten van Noord-Brabant en het feit dat kandidaten uit 
deze provincie niet naar rato zijn vertegenwoordigd. 

Ch. Bottenheft (56) 
• Afdeling Breukelen (1 06} 
Gezien haar kwaliteiten en gedrevenheid vinden wij dat ze een grotere kans verdient om in de 
Tweede Kamer te komen. 

A.H.J.W van Schijndel (72) 
• Afdeling Amsterdam (107} 
De heer Van Schijndel is een gewaardeerd lid van de commissie Buitenlandse Politiek en hij 
publiceert geregeld in NRC-Handelsblad over dit beleidsterrein. Zijn kundigheid ter zake vormt een 
versterking van de fractie. 

M.W.Ch. Udo (55} 
• Afdeling Rijswijk (1 08} 
Juist op het gebied van de technologie van de toekomst, te weten de biotechnologie, blijkt de heer 
Udo een belangrijke woordvoerder. Hij heeft zich de afgelopen jaren gemanifesteerd als een 
voorvechter van de biotechnologie. Hij heeft daardoor een goede naam verworven binnen het 
biotechnologische bedrijfsleven maar ook bij verscheidene grote patiëntenorganisaties die belang 
hebben bij de ontwikkelingen in met name de medische biotechnologie. De heer Udo bleek zich ook 
steeds bereid te verklaren in het veld uit te leggen wat zich afspeelt binnen de biotechnologie en waar 
de overheid zich op dit gebied mee bezig houdt. Door de bescheiden aandacht van de media voor dit 
aandachtsgebied is zijn rol onderbelicht gebleven. Ook de komende jaren is een ervaren voorvechter 
van de biotechnologie in de VVD-Tweede Kamerfractie absoluut noodzakelijk. 

Plaats 53, E.L.P. Hessing 
Mevr. K.J. Kuperus (60) 
• afdeling Gorinchem (1 09} 
Mevrouw Kuperus is gezien haar bewezen kwaliteiten voor de KC een geschikt kandidaat voor de 
Tweede Kamer en de Afdeling Gorinchem zou dit dan ook vertaald willen zien in een hogere positie 
op de kandidatenlijst. 

J. Veenendaal (66) 
• Afdeling Purmerend (110} 
Uitstekend vrouwelijke kandidaat, die een betere plaats verdient 

H. Pluckel (73) 
• Afdeling Drieban (111} 
Wij verwachten dat de ruimtelijke ordening door de toenemende "drukte" in dit land steeds belangrijker 
wordt en daarom lijkt ons versterking op dit gebied zeer gewenst. Vandaar onze keus voor de heer 
Pluckel. 

Plaats 54, A. de Beer-Vermeulen 
A.J. Gerritsen (63) 
• afdeling Zwolle (112} 
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breed inzetbaar; teamplayer; bestuurlijke ervaring (afdelingsbestuur en KC-bestuur); politieke ervaring 
(lid gemeenteraad en wethouder); topkader-cursus met zeer goed gevolg afgelegd.- en heerlijk jong! 

K.J. Kuperus (60) 
• afdeling Rijswijk (113) 
De VVD heeft behoefte aan goed gekwalificeerde kamerleden, die inhoudelijk sterk zijn en daarnaast 
een goed inzicht hebben in politieke verhoudingen. Mevrouw Kuperus voldoet aan dit profiel. Ten 
eerste doet zij het zeer goed in het bedrijfsleven (bij Deloitte& Touche). Haar werkervaring aldaar kan 
goed benut worden in de Tweede Kamer. Daarnaast heeft zij een ruime ervaring binnen de WD 
ljongerenfunctionaris, algemeen bestuur KC, partijraad, verschillende commissies); is zij zeer goed op 
de hoogte van de ontwikkelingen in de zorgsector en is zij bijzonder goed bekend met de liberale 
grondslagen. Met deze combinatie van kennis en vaardigheden verdient zij een hogere plaats op de 
lijst. 
• Afdeling Den Haag (114) 
Mevrouw Kuperus heeft in de vervulling van diverse functies binnen de partij, waaronder haar 
bestuurslidmaatschap van de KC Den Haag, haar geschiktheid voor het Kamerlidmaatschap 
gedemonstreerd. Bovendien is zij deskundig op het terrein van de zorg, een beleidsgebied dat ook in 
de komende periode van grote betekenis zal zijn. 

J. Veenendaal (66) 
• Afdeling Purmerend (115) 
Uitstekend vrouwelijke kandidaat, die een betere plaats verdient 

Mevr. drs. A. de Beer-Vermeuten (54) 
• Afdeling Alphen-Chaam & Baarle Nassau (116) 
Evenals 4 jaar geleden is Annemieke de Beer-Verrnauien kandidaat voor de Tweede Kamer. Deze 
actieve politica heeft zich als raadslid en wethouder, binnen de Raadszaal maar zeker ook daarbuiten, 
bijzonder weten te profileren op het brede gebied van welzijn. Haar betrokkenheid en haar kennis van 
wat er in de praktijk speelt, heeft zij succesvol in beleid van duidelijk liberale signatuur uitgedragen. 
Daarbij participeerde zij in tal van besturen en commissies op het gebied van jeugd, ouderen en 
gezondheidszorg. Kortom: een kandidaat met grote praktische kennis, bestuurlijke ervaring en een no
nonsense instelling. Wij zijn van mening dat de VVD zich op landelijk niveau met Annemieke de Beer 
kan versterken en bevelen deze kandidaat dan ook van harte aan. 

Plaats 55, M.W.Ch. Udo 
K.J. Kuperus (60) 
• afdeling Rijswijk (117) 
De VVD heeft behoefte aan goed gekwalificeerde kamerleden, die inhoudelijk sterk zijn en daarnaast 
een goed inzicht hebben in politieke verhoudingen. Mevrouw Kuperus voldoet aan dit profiel. Ten 
eerste doet zij het zeer goed in het bedrijfsleven (bij Deloitte& Touche). Haar werkervaring aldaar kan 
goed benut worden in de Tweede Kamer. Daarnaast heeft zij een ruime ervaring binnen de VVD 
ljongerenfunctionaris, algemeen bestuur KC, partijraad, verschillende commissies); is zij zeer goed op 
de hoogte van de ontwikkelingen in de zorgsector en is zij bijzonder goed bekend met de liberale 
grondslagen. Met deze combinatie van kennis en vaardigheden verdient zij een hogere plaats op de 
lijst. 

S. van Tuyll van Seroaskerken (75) 
• afdeling Brussel (118) 
De afdeling is unaniem van mening dat de heerS. van Tuyll van Serooskerken, gelet op zijn ruime 
Europese ervaring, opgedaan met name bij zowel de Europese Commissie als bij de Permanente 
Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie, een uitstekende kandidaat is. De afdeling 
is van mening dat deze ervaring, met name met het oog op het toenemende belang van Europa voor 
de nationale politiek, een plaats op de landelijke ontwerp-kandidatenlijst ruimschoots rechtvaardigt en 
stelt hem derhalve voor op plaats 55. 

J. Veenendaal (66) 
• Afdeling Purmerend (119) 
Uitstekend vrouwelijke kandidaat, die een betere plaats verdient 
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M.H. Knot (59) 
• Afdeling Leeuwarden (120) 
De afdeling Leeuwarden vindt het van belang dat er in de Tweede Kamer voldoende Friese 
afgevaardigden plaatsnemen. De heer Knot is één van de weinige Friese kandidaten op de lijst. Door 
hem voor te stellen voor plaats 55 geeft de afdeling Leeuwarden een signaal af aan de AL V. 

Plaats 56, Ch. Bottenheft 
J. Veenendaal (66) 
• Afdeling Purmerend (121) 
Uitstekend vrouwelijke kandidaat, die een betere plaats verdient 

Plaats 57, W.H.J. Passtoors 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 58, E.I. Schippers 
Jan Verhoeven (64) 
• Afdeling Eindhoven (122) 
Brabant is op de ontwerp-kandidatenlijst slecht vertegenwoordigd, terwijl hier toch een belangrijk deel 
van de inwoners van Nederland woont. Bovendien vinden in Brabant grote ontwikkelingen plaats, op 
o.a. economisch en agrarisch gebied. Dit is de reden dat wij de heer Verhoeven voordragen voor 
plaats 58. Hij is zelfstandig agrarisch ondernemer. In de afgelopen periode waarin de agrarische 
sector werd geplaagd door de MKZ en herstructurering/reconstructie, heeft hij steeds het liberale 
standpunt in vele spreekbeurten uiteen gezet. Jan Verhoeven is in staat een groot gedeelte van onze 
potentiële kiezers te mobiliseren. Bovendien heeft hij in de agrarische sector veel aanzien en staat hij 
met beide voeten in de "modder"; kortom een buitengewoon goede kandidaat voor de regio! 

Plaats 59, M.H. Knot 
Mevr. J. Veenendaal (66) 
• afdeling Velsen (123) 

K.J. Kuperus (60) 
• afdeling Rijswijk (124) 
De VVD heeft behoefte aan goed gekwalificeerde kamerleden, die inhoudelijk sterk zijn en daarnaast 
een goed inzicht hebben in politieke verhoudingen. Mevrouw Kuperus voldoet aan dit profiel. Ten 
eerste doet zij het zeer goed in het bedrijfsleven (bij Deloitte& Touche). Haar werkervaring aldaar kan 
goed benut worden in de Tweede Kamer. Daarnaast heeft zij een ruime ervaring binnen de WD 
ljongerenfunctionaris, algemeen bestuur KC, partijraad, verschillende commissies); is zij zeer goed op 
de hoogte van de ontwikkelingen in de zorgsector en is zij bijzonder goed bekend met de liberale 
grondslagen. Met deze combinatie van kennis en vaardigheden verdient zij een hogere plaats op de 
lijst. 

B.W.E Taselaar (62) 
• afdeling Leiden (125) 
De heer Teselaars kennis van de voor de toekomst belangrijke fT-sector rechtvaardigt zijn positie op 
de lijst zoals voorgedragen. Een verdere daling, doordat anderen voor hem geplaatst worden, is niet in 
het belang van de partij. 

Plaats 60, K.J. Kuperus 
S. van Tuyll van Seroaskerken (75) 
• afdeling Haarlem (126) 
• afdeling Velsen (127) 

Plaats 61, I.E.J. Muijs 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 62, B.W.E Taselaar 
R.D.J. Kouwenhoven (69) 
• afdeling Groningen (128) 
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Fractievoorzitter van een coalitiepartij in de plaats Groningen en mogelijk wethouder van deze stad in 
de volgende gemeenteraad periode. In de, op 7 na, grootste stad van Nederland en zeker de grootste 
stad in Noord-Nederland heeft hij getoond een opvallend helder en aansprekend gezicht te zijn voor 
de Groningse gemeenschap en voor de WD in het bijzonder. Hij is een teamspeler die op een 
duidelijke manier zijn liberale standpunt brengt en daar ook mee scoort. Indien de stad Groningen in 
de volgende gemeenteraadsverkiezingen 2 WD wethouders krijgt (is nog nooit vertoont) is dit mede 
door zijn sterke inbreng gerealiseerd. · 
N.B. Hij heeft zijn kwaliteiten ook getoond in de landelijke Top-kader cursus. 

Plaats 63, A.J. Gerritsen 
J.G.A. Paans (73} 
• afdeling Gorinchem (129) 
De heer Paans is gezien zijn kwaliteiten een geschikte kandidaat voor een positie op de algemene lijst 
en hoort niet op de regiolijst thuis gezien zijn kwaliteiten. 

Plaats 64, J. Verhoeven 
L. Bonnewits- de Jong (65} 
• afdeling Brielle (130) 
1) Gezien haar plaats op de voorlopige kandidatenlijst wordt zij door de kandidaatstellingscommissie 

en het hoofdbestuur als veelbelovend gezien 
2) Haar positie als jongste van de drie kandidaten jonger dan 30 jaar dient minimaal veilig te worden 

gesteld 
3) Het bovenstaande is eveneens een argument omdat het percentage vrouwen op de ontwerplijst 

relatief laag is 
4) Kandidate is als jonge vrouw nu al een potentiële stemmentrekker uit een categorie waar de WD 

niet hoog scoort. 

• Afdeling Hellevoetsluis (131) 
De positie van de voorlopige kanidaat mr. L. Bonnewits-de Jong als jongste van de overigens slechts 
drie voorlopige kandidaten jonger dan 30 jaar, dient in de opinie van de afdeling Hellevoetsluis in dit 
stadium van haar politieke carriere minimaal veilig gesteld. 

Bovenstaande geldt eveneens vanwege het feit dat het percentage vrouwen op de ontwerp
kandidatenlijst met slechts 25% laag is. 
Mr. L. Bonnewits-de Jong is als jonge vrouw ook nu al een potentiële stemmentrekker voor een 
categorie kiezers waarin de WD niet hoog scoort. 
• Afdeling Westvoorne (132) 
1) Wordt door de kandidaatstellingscommissie en het hoofdbestuur gezien als veelbelovend gegeven 

haar positie op de ontwerp-kandidatenlijst 
2) Haar positie als jongste van de overigens slechts drie kandidaten jonger dan 30 jaar dient in onze 

opinie in dit stadium van haar politieke carrière minimaal veilig te worden gesteld. 
3) Bovenstaande geldt eveneens vanwege het feit dat het percentage vrouwen op de ontwerplijst 

met slechts 25% relatief laag is 
4) Is als jonge vrouw ook nu al een potentiële stemmentrekker uit een categorie kiezers waarin de 

VVD niet hoog scoort 
• Afdeling Rozenburg (133) 
Zie tekst: afdeling Westvoorne 

M.W. Kerremans (67} 
• Afdeling Gouda (134) 
1) de bedrijfsleven achtergrond van de heer Ke"emans en zijn brede ervaring als management

adviseur van talloze bestuurders van private en publieke organisaties vormen een relevante 
aanvulling op de kwaliteiten die overigens op de kandidatenlijst zijn te vinden. Hij heeft een groot 
en goed netwerk waar hij uitstekend bekend staat. 

2) De heer Kerremans ontplooit en ontplooide diverse maatschappelijke activiteiten, anders dan de 
politieke, zoals bestuurslid van de Coomhertstichting, bestuurslid en voorzitter van een regionaal 
kunstencentrum, etc. 

3) De heer Ke"emans kent het politiek-bestuurlijke proces goed door zijn intensieve betrokkenheid 
bij diverse overheden als adviseur en door zijn bestuurlijke VVD-activiteiten. 
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Plaats 65, L. Bonnewits- de Jong 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 66, J. Veenendaal 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 67, M.W. Kerremans 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Plaats 68, P. de Baat 
J.G.A. Paans (73} 
• afdeling Alblasserdam/Nieuw-Lekkertand (135) 
Jaap is een jong en enthousiast lid in afdeling en regio. Door zijn inzet: als jeugdraadslid en 
steunfractielid als lid van de regionale commissie "samenwerkingn en zijn deskundigheid op verkeers
en bestuurlijke zaken verdient hij een plaats op de landelijke lijst. 

Plaats 69, R.D.J. Kouwenhoven 
R.J. Blom (72) 
• afdeling Alphen aan den Rijn (136) 
De heer Blom heeft vanuit zijn zakelijke en politieke achtergrond bewezen met ruime visie, een breed 
aantal onderwerpen te beheersen. In zijn werk als raadslid en als wethouder tegen wil en dank, is hij 
gebleken, ook onder ongemakkelijke omstandigheden, een begaafd politicus te zijn 

Plaats 70, H.E.M. Spermon-Marijnen 
E. van der Bent-Molendijk (71) 
• afdeling Berkel en Rodenrijs (137) 
De afdeling Berkel en Rodenrijs is van oordeel dat mevrouw Van der Bent een buitengewoon goede 
kandidaat is, die absoluut thuis hoort op de landelijke lijst. 

H.E.M. Spermon-Marijnen (70} 
• afdeling Sint-Michielsgestel (138) 
Naar onze mening zal zij in onze regio voor vele extra stemmen kunnen zorgen. Plaatsbevestiging 

Plaats 71, E. van der Bent-Molendijk 
Geen wijzigingsvoorstellen ingediend 

Combinatieregio A: Den Bosch, Gelderland, Tilburg en Limburg 

Plaats 72, M.P.J. de Ridder 

Plaats 73, J.B.A.M. van Xanten 

Plaats 7 4, M.C. Velthoen 

Plaats 75, I.E. Bruaset-5chouten 

Plaats 76, P.R. Groenestein 

Combinatieregio B: Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Zeeland 

Plaats 72, R.J. Blom 

Plaats 73, J.G.A. Paans 

Wijzigingsvoorstellen ontwerp-kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2002 17 



Plaats 74, D. Regts 

Plaats 75, J.H.L. Borghuis 

Plaats 76, S.E. Korthuis 

Combinatieregio C: Amsterdam, Den Helder, Utrecht en Haarlem 

Plaats 72, A.H.J.W van Schijndel 

Plaats 73, H. Pluckel 

Plaats 74, J.M. Hey 

Plaats 75, S. van Tuyll van Sercoskerken 

Plaats 76, F. Zomers 

Combinatieregio D: Drenthe, Groningen, Overijssel, Friesland en Flevoland 

Plaats 72, K.F. Schuiling 

Plaats 73, A.E.M.L. van Reydt 

Plaats 74, F.J. Perquin 

Plaats 75, A.A. Waal-van Seijen 

Plaats 76, R.W. Leegte 
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BIJLAGE 

BIJ HET AANVULLEND 
PROGRAMMA VOOR DE 106e 
ALGEMENE VERGADERING 

25 JANUARI 2002 

• LIJN VAN BEHANDELING 

• NOTA VAN WIJZIGING 

• NOTA VAN TOELICHTING 

• WIJZIGINGSVOORSTELLEN OP 
HET ONTWERP
VERKIEZINGSPROGRAMMA 



Lijn van behandeling voorstellen 
in de BAV van 25 januari 2002. 

Het ontwerp-programma is op 16 oktober 2001 verschenen en is rechtstreeks toegezonden 
aan alle (hoofd)leden van de VVD. Tot en met 15 november 2001 konden afdelingen, 
partijcommissies en bijzondere groepen wijzigingsvoorstellen op papier indienen bij de 
secretaris van de kamercentrale en tot en met 22 november 2001 via het digitale 
amenderingsysteem op het internet. Tot en met 5 december 2001 konden de kamercentrales 
de ingediende wijzigingsvoorstellen bundelen, redactioneel verklaren, intrekken of 
doorsturen. Het hoofdbestuur heeft de commissie verldezingsprogramma verzocht adviezen 
namens het hoofdbestuur te formuleren Het hoofdbestuur heeft tenslotte de nota van 
wijziging en alle overige vergaderstukken vastgesteld op 18 december 2001. De procedure 
van behandeling is gebaseerd op artikel 25 van het huishoudelijk reglement (bijzondere 
bes/uitvorrningsprocedure). 

TE BEHANDELEN IN BAV. 
(TOEGEZONDEN DOCUMENTEN) 

Set Categorie (Aantal voorstellen) 

A. Nota van wijziQing (38) 

A 1 Gehandicapten 
A2 Water 
A3 Lastenverlichting 
A4 ·Decentralisatie 
A5 Privacy 
A6 Asielbeleid 
A7 Overig 

B. Nota van toelichting (35) 

81 Fin. econ. uitgangspunten 
82 Gediff. kilometerheffing 
83 Overdrachtbelasting 
84 OZB 

C. Overiae voorsteHen (540) 

Tolll•luntal voorstellen: 613 . 

Toelichting 

Hierin zijn voorstellen opgenomen met 
betrekking tot de volgende categorieên 
onderwerpen, waarbij de essentie van 
genoemde amendementen wordt 
overgenomen 

Gezien de vragen tijdens de Partijraad van 
17 november 2001 en een aantal 
wijzigingsvoorstellen is besloten tot een 
toelichting op amendementen in de volgende 
categorieên onderwerpen: 

Voorstellen die uniek zijn en derhalve 
onderscheideolijke behandeling behoeven 

NIET TE BEHANDELEN IN BAV. 
(NIET TOEGEZONDEN DOCUMENTEN 

Set Categorie (Aantal voorstellen) 

D. Ingetrokken voor nr. 
D1 door commissie (53) 
D2 door kamercentrale (36) 

E. Ingetrokken (30) 

F. Redactioneel (90) 

G. Vraag/opmerking (17) 

Totaal aantal voorstellen: 226 

Toelichting 

Wijzigingsvoorstellen die door de 
commissie of de kamercentrale 
(vergadering) zijn gebundeld ten gunste 
van ~>en ander voorstel. Dil betekent dat 
het te behandelen voorstel is 
opgenomen in set C en dat de 
gebundelde (en daardoor ingetrokken) 
voorstellen zijn opgenomen in deze set. 

Wijzigingsvoorstellen die door de 
kamercentrale (vergadering) zijn 
ingetrokken. 

Wijzigingsvoorstellen die door de 
kamercentrale of door de commissie 
redactioneel zijn verklaard en bij het 
definitieve redigeren van de tekst zullen 
worden meegenomen. 

Voorstellen die geen wijziging maar een 
vraag of opmerking bevatten. Deze 
zuiiP.n nog voor de BAV worden 
beantwoord in de richting van de 
vragensteller(s) 

U wordt erop gewezen dat een gedeelte van de voorstellen niet zullen behandeld worden in 
algemene vergadering Desondanks is de hoeveelheid voorstellen die wel in de vergadering 
aan de orde komen nog aanzienlijk In overleg met de kamercentralevoowtters zal bezien 
worden welke maatregelen genomen kunnen worden om een correcte behandeling van de 
voorstellen binnen één vergaderdag te kunnen garanderen 

Bij de stukken is een overzicht opgenomen van alle (alfanumeriek) genummerde voorstellen -~ 
per set. Alle voorstellen, derhalve ook de voorstellen dte met behandeld worden in de BA V, 
worden wel gepubliceerd op internet. ..--· ---· _ _ _ _ 



Nota van Wijziging en Nota van Toelichting vkp versie 21- I 2-01 

INLEIDING 
Na de presentatie van het Ontwerp-Verkiezingsprogramma op dinsdag 16 oktober 2001 is het 
programma in de partij en in de publiciteit goed ontvangen en omschreven als helder, gedurfd en 

~~· .. 
Daarna zijn de afdelingen van de partij, de partijcommissies, de Bestuurdersverenogmg en de 
Organisatie van Vrouwen in de WO aan het werk gegaan. Daarnaast is het ontwerp-programma 
besproken in de vergadering van de partijraad van zaterdag 17 november 2001. 

Vanuit al deze gremia zijn naast lof. en kritische opmerkingen ook waardevolle amendementen en 
wijzigingsvoorstellen gekomen. Het hoofdbestuur Is de afzend~rs daaiVOOI' zeer erkentelijk. Zij heeft 
de Commissie Verkiezingsprogramma gevraagd haar van advoes te dienen over deze voorstellen, 
suggesties en amendementen. 

Het hoofdbestuur herinnert eraan dat zij de Commissie Verkiezingsprogramma expliciet heeft 
gevraagd een helder, consistent en overtuigend liberaal programma te schrijven. Daar is de 
Commissie in geslaagd door zich te beperken tot hoofdlijnen, zich niet te verliezen in details en het 
ontwerp niet te laten verworden tot een onsamenhangende optelsom van deelbelangen in plaats van 
tot een integrale afweegsom daarvan. 
Oe tijd voor een gedetailleerde uitwerking van de voorstellen in het ontwerp-programma komt pas .. 
later. Het verkiezingsprogramma moet de richting aangeven waarmee de WO onderhandelingen boJ 
een kabinetsformatie in wil slaan. 

Met deze uitgangspunten heeft de Commissie Verkiezingsprogramma de amendementen en 
wijzigingsvoorstellen beoordeeld ter advisering van het hoofdbestuur. 

Oe Commissie Verkiezingsprogramma heeft de tekstuele wijzigingen en toevoegingen, die zij voorstelt 
op basis van de ontvangen amendementen en wijzigingsvoorstellen, samengevat in de Nota van 
Wijziging. Voorts heeft de commissie naar aanleiding van de Partijraad van zaterdag 17 november 
2001 en verschillende amendementen besloten om in een Nota van Toelichting enkele onderwerpen 
nader te belichten. 

Tezamen met het Ontwerp-Verkiezingsprogramma neemt het hoofdbestuur hierbij deze Nota van 
Wijzigingen en deze Nota van Toelichting over en biedt zij deze aan ter bespreking op de 
Buitengewone Algemene Vergadering van de WO op vrijdag 25 januari 2002. 

Blz. 1 van 5 pagina's 

A1) 

A2) 

A3) 

Nol a van Wl)zigmg en Nota vao Toelic/Jhng vkp versie 21-12-01 

NOTA VAN WIJZIGING 
bij het ontwerp-ver*iezingsprogramma van de vvd 

'ruimte, respect en voowitgang' 

Oe commissie doet het voorstel op pagina 12 na regel 26 en voor regel 27 een nieuwe 
passage toe te voegen over gehandicapten: 

Toelichting: Het ontwerp-programma spreekt op enkele plaatsen duidelijk uit, dat een primaire 
overheidstaak is de bescherming van kwetsbare groepen Uit verschillende amendementen 
bleek dat de liberale visie van een kwetsbare groep als gehandicapten niet voldoende uit de 
verf kwam. Oe programmacommissie stelt daarom voor de volgende passage op te nemen: 

"Het gehandicaptenbeleid kent als uitgangspunt zeggenschap en zelfbepaling ledereen moet 
zo veel mogelijk zelfstandig, onafhankelijk van anderen kunnen deelnemen aan en leven in de 
maatschappij en eraan kunnen bijdragen. Dat betekent zelfstandigheid met zorg als die nodig 
is, in plaats van zorg met een beetje zelfstandigheid " 

Oe commissie doet het voorstel op pagina 15 na regel 5 een nieuwe passage toe te voegen 
over water: 

Toelichting· Het ontwerp-programma bevat een aparte passage over water Uit enkele 
amendementen bleek de wens deze passage te verbeteoen De commissie heeft besloten dat 
dit het beste kan door een korte, nieuwe passage toe te voegen 

"Prioriteiten zijn het voorkomen van wateroverlast en het verbeteren van de waterbeheersing De 
WO kiest daarbij voor meer ruimte voor water naast duurzame technische maatregelen (o a 
dijkversterking) 

Zo mogelijk wordt in combinatie hiermee ruim aandacht besteed aan waterkwaliteotsbeheer" 

De commissie doet het voorstel op pagina 33 na punt 4 een nieuw punt 5. een passage over 
extra lastenverlichting toe te voegen· 

Het ontwerp-programma bevat een duidelijke keuze voor een verstandige combinatie van 
anossing van de staatsschuld en lastenverlichting Ruimte voor aanvullende lastenverlichting 
ontstaat pas wanneer een emu-saldo van meer dan 3% wordt gerealiseerd Dan kunnen 
aanvullende prioriteiten worden gesteld die op dat moment maatschappelojk en economisch 
wenselijk zijn. De programmacommissie stelt. gezien een aantal voorstellen die vragen om 
ex1ra lastenverlichting maar waarvoor geen budget is, voor de volgende aanvullende passage 
toe te voegen: 

"Indien een overschot van meer dan 3% wordt bereikt. ontstaat financiële ruimte om te komen 
tot verlaging van de vennootschapsbelasting, het huurwaardeforfait. de overdrachtsbelasting, 
de kapitaalsbelasting en de moboliteitslasten • 

A4) De commissie doet het voorstel op pagina 39 na punt 7 een nieuw punt 8 toe te voegen over 
decentralisatie dat als volgt komt te luiden 

AS) 

'Binnen de drie bestuurslagen staat het lokale bestuurs noveau het dichtst bij de burger 
Daarom dienen waar mogelijk overheidstaken aan gemeenten te worden opgedragen De 
horizontale afbakening van bestuurliJke verantwoordelijkheden dient duideloJk te zijn, taken en 
bevoegdheiden dienen daarmee in overeenstemming te zijn leder bestuursniveau kriJQt aldus 
de laken toebedeeld die passen bij de eigen schaal. Spec~ieke problemen doe zoch bij 
bepaalde middelgrote gemeenten voordoen, verdienen aandacht." 

De commissie doet het voorstel op pagina 40 na punt 10 een nieuw punt 11 over de privacy 
toe te yoegeo: • 

Blz 2 van 5 pagina's 



A6) 

Nota van Wijziging en Nota van Toelichting vkp versie 21-12-01 

Toelichting Privacy is voor ieder Individu een groot goed. De manier waarop de bescherming 
van dat recht in Nederland vorm krijgt mag echter niet leiden tot onevenredig hoge 
bestuurslasten. Daarom dient er voortdurend een balans te worden gezocht tussen enerzijds 
het privacybelang en anderzijds zwaarwegende maatschappelijke belangen. 

Als gevolg van deze wijziging komt de eerste zin van punt 10) op p. 42 als volgt te luiden: 

"De bescherming van de privacy mag niet ten koste gaan van de slagvaardigheid bij het 
voorkomen en opsporen van strafbare feiten". 

De commissie doet het voorstel op pagina 44 regel10 een nieuw een passage over de 
aatelbelald toe te voegen· 

Toelichting: Het ontwerp-programma spreekt uit dal verbetering van de doelstelling van een 
reslrictief toelatingsbeleid vooral moet worden gehaald op hel Ierrein van de uitvoering en niet op 
die van nieuwe wetgeving. De in april jongsleden Ingevoerde Vreemdelingenwel kan blijven 
bestaan. Uit enkele amendementen bleek dat het misverstand is onlstaan. dat de huidige praktijk, 
de uitvoering van de Wet. volgens de WO niet zou worden hoeven verbeterd. Om dit 
misverstand uit de weg te ruimen, stelt de Programma Commissie voor een nieuwe passage toe 
te voegen met voorbeelden waaruit blijkt dat binnen de huidige wetgeving verbetering van de 
uitvoering mogelijk is. 

De passage komt als volgt te luiden: 
"Binnen de huidige wetgeving is op een aantal terreinen verbetering van de uitvoering 
noodzakelijk en mogelijk. Het zogenaamde landgebonden asielbeleid moet tot het uiterste 
worden beperkt. Asielverzoeken kunnen alleen goed worden afgehandeld als duidelijkheid 
besteat over identiteit, nationaliteit en reis van de aanvragers. Wie geen documenten heelt, 
moet daarom in gesloten opvang blijven totdat het benodigde onderzoek is afgerond. Een 
asielaanvraag wordt afgewezen ais de betrokkene de opvang verlaat, valse documenten 
gebruikt. onjuiste informatie geeft, tegenwerkt of onvoldoende meewerkt. Als asielaanvragers 
niet kunnen aantonen rechtstreeks per vliegtuig of boot naar Nederland te zijn gereisd, moet 
worden aangenomen dat zij eerder in 6én ol meer andere veilige landen verbleven waar 
eerder asiel had kunnen worden gevraagd. Degenen die op Schiphol asiel aanvragen, moeten 
een vliegticket kunnen tonen alsmede de documenten waarover ze de beschikking hadden bij 
de aankoop van dat ticket. Asielaanvragers die drie jaar in procedure verblijven. krijgen nu een 
verblijfsvergunning als het tijdsverloop van drie jaar aan de overheid kan worden toegerekend 
en de asielzoekers zelf de procedure niet hebben tegengewerkt. Dit heelt tot gevolg dat 
asielaanvragers die daar geen recht op hebben toch een verblijfsvergunning krijgen. Daarom 
moet het driejarenbeleid worden afgeschaft." 

A7) Overig 
Redactionele wijziging voor pagina 24 - regel 04 

In de huidige tekst staat bij het milieubeleid dat doelen '1 00% flexibel' mogen worden bereikt. 
Inmiddels is er een internationaal verdrag (Bonn-Marrakech) waarin anders is algesproken 
en waaraan Nederland is gehouden. De tekst behoeft daarom een kleine redactionele 
aanpassing. 

"De doelen moeten in belangrijke mate ftexibel worden bereikf'. 

Redactionele wijziging voor pagina 14 regel29 

Politiesurveillant moet zijn politiemedewerker 

Overal waar wordt gesproken van gecumuleerde intensiveringen lli vijf m~jard gulden voor 
mobiliteit komt te staan voor infrastructuur ten behoeve van mobiliteit en water. 

Overal waar wordt gesproken van en gerekend in guldens, zal in het definitieve 
programma vermelding worden gemaakt van Euro's. 

Blz. 3 van 5 pagina's 

B1) 

B2) 

83) 

B4) 
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NOTA VAN TOELICHTING 
bij het ontwerp-verkiezingsprogramma van de vvd 

'ruimte, respect en vooruitgang' 

Financieel economische uitgangspunten 
Het verkiezingsprogramma behelst de begrotingsjaren voor een volgende regeerperiode: 2003 
tot en met 2006. Het Centraal Planbureau voorziet in scenario's waarmee gerekend kan 
worden en licht de verschillende partijprogramma's door Bij de presentatie van het ontwerp
programma op 16 oktober is gebruik gemaakt van de op dat moment meest actuele gegevens 
zoals die door het CPB waren verstrekt aan de commissie. Toentertijd was sprake van een 
verwacht behoedzaam groeiscenario van 2,25% en een EMU-saldo van 1.1% bij de start van 
de periode. De vrije ruimte bij ongewijzigd beleid zou 7 miljard gulden berlo<l<J"" Inmiddels 
heelt het CPB aangepaste cijfers geleverd voor de jaren 2003 en verder I lo:1e hebben vooral 
consequenties voor het EMU-saldo aan de start van de kabinetsperiode. Naar verwacht 
bedraagt dit geen 1,1% maar 0,6%. Wil de doelstelling van staatsschuldreductie worden 
gehaald, dan is echter een positief saldo van minstens 1% nodig. Daarentegen is de 
verwachte economische groei bij een behoedzaam scenario iets hoger: 2,5% in plaats van de 
2,25% waarvan de programmacommissie is uitgegaan. De combinatie van deze factoren 
maakt dat bij gelijkblijvende doelstellingen 4 miljard gulden extra gevonden moet worden om 
het programma even degelijk en solide te houden als bij de presentatie op 16 oktober. De 
programmacommissie stelt voor om op 25 januari in de Buitengewone Algemene Vergadering 
apart in te gaan op de meest recente inzichten en de consequenties daarvan toe te lichten 

Gedifferentieerde kilometerheffing 
Verschülende amendementen vragen om een gedifferentieerde kilometerheffing in plaats van 
een vaste prijs over het gehele land. De programmacommissie stelt voor te blijven bij de tekst 
in het ontwerp-programma, waarin staat dat differentiatie pas moet worden ingevoerd indien 
onomstotelijk vaststaat dat het leidt tot gewenste verkeersregulering 

De voorslellen in het ontwerp-programma richten zich op een nieuw systeem waarin vaste 
kosten worden omgebouwd naar variabele autokosten Dat op zich is al een ingewikkelde 
operatie. De gebruiker betaalt meer naarmate hij meer gebruik maakt van de weg Deze 
variabilisering is niet bedoeld als het antwoord op de congestie. Het geelt uiting aan het 
liberale principe dat de gebruiker betaalt. Vandaar dat een voorbehoud is gemaakt m b.t. 
dofferentiatie naar plaats en lijd. Eerst mOf't blijken dat een fijnmaziger systeem daadwerkelijk 
leidt tot verkeersregulering Ander is het resultaat dat mensen in de meest dochtbevolkte delen 
van het land niet alleen meer lijd kwijl zijn. maar ook nog meer geld 

Overdr•chlsbelastlng 
Er zijn diverse amendementen ingediend waarin wordt gevraagd de overdrachtsbelasting 
(deels) alle schaffen. De programmacommissie stelt voor deze voorstellen niet te honoreren 
en te blijven bij de generieke lastenverlichting uit het ontwerp-programma 

Verlaging van de overdrachtsbelasting is een zeer kostbare aangelegenheid die ten koste zou 
gaan van andere noodzakelijke vormen van lastenverlichting Voor iedere procent-punt 
verlaging is meer dan een miljard gulden ruimte nodig Daarmee legt deze vorm van 
lastenverlichting een zeer grote budgettaire aanslag ten behoeve van een klein aantal 
mensen. Vooratsnog is niet duidelijk of ook daadwerkelijk het beoogde effect van moboliteit 
wordt bereikt, of dat de belastingverlaging wordt vertaald in stojging van de huizenprijzen 

OZB 
Enkele amendementen keren zich om uiteenlopende redenen tegen het voorstel de OZB ar te 
schaffen. De Partijraad heeft daar ook uitvoerig over gesproken. De programmacommissie stelt 
voor te blijven bij de voorstellen in het ontwerp-programma. 
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Toelichting: Afschaffing van de OZB is een generieke vorm van lastenverlichting voor burgers en 
bedrijven. Generieke lastenverlichting ondersteunt de in het ontwerp-programma gewenste 
vergroting van de keuzevrijheid. Voorts, en dat kan niet genoeg worden benadrukt, leidt het 
voorstel tot verkleining van de 'Annoedeval'. Immers, gemeenten schelden lokale lasten kwijl aan 
mensen met bijstand. Wanneer mensen gaan werken, vervalt die kwijtschelding en gaat men er 
pas bij een hoog brutoloon ook netto op vooru~. Aanpak van de armoedeval is essentieel om te 
komen tot verbetering van de arbeidsparticipatie. Vanzelfsprekend dient ook rijksbeleid dat leidt 
lol de 'armoedeval' (zoals de IHS) worden verbeterd. Maar met afschaffing van de OZB wordt 
de afstand tussen werken en niet-werken effectief vergroot - In samenhang met de 
voorgestelde verhoging van de arbeidskorting - zonder dat iemand erop achteruit gaat. 

Het verlies aan Inkomsten van de gemeenten dientie worden gecompenseerd met een 
verhoging van het Gemeentefonds. Oe opbn!ngsten uil OZB bealaan ongeveer 6% van de 
gemeentelijke Inkomsten. Ook nu ontvangen gemeenten meer dan 90% van hun inkomsten uil 
het Gemeentefonds. Oe afgelopen jaren zijn de mogelijkheden voor gemeenten om te 
vari6ren in hun OZB-heffing overigens flink beperkt, o.a. door Invoering van bandbreedtes 
waarbinnen de tarieven moeten blijven en door een koppeling van de 'verdien-mogelijkheden' 
op basis van het aanwezig onroerend goed In een gemeente met de uilkering uit het 
Gemeentefonds. Oe Commissie is derhalve niet van mening dal door afschaffing van de OZB 
het in een klap is gedaan met de gemeentelijke autonomie. 

Hetthema 'gemeentelijke autonomie' slaat immers vooral op het zelf kunnen bepalen van de 
eigen uitgaven en vormgeven van een eigen beleid door gemeenten. Een gemeente heeft bij de 
Wet bepaalde eigen bevoegdheden. Datlaat onverlet het grote belang van lokaal beleid en lokale 
autonomie. Hiervan getuigen diverse passages in Hoofdstuk 4 in hel programma. Het 
Hoofdbestuur heeft inmiddels besloten een speciale commissie in te stellen die zich richt op 
wijzen waarop de gemeentelijke autonomie kan worden versterkt. 

Afschaffen van de OZB heeft voor alle betrokken partijen meer voor- dan nadelen. Gemeenten 
krijgen compensatie uit het Gemeentefonds op een wijze die recht doet aan hun situatie. Ze 
besparen vervolgens nink op de kosten van uilvoering. Het is nametijk logisch dat de 
verantwoordelijkheid voor de WOZ bij het Rijk komt te liggen. Vervolgens kan een nmke 
besparing op de uitvoeringskosten worden gerealiseerd, door een meer grofmazige 
waarderingslechniek toe te passen. 

Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting betalen als ondernemers die inkomstenbelasting 
betalen (agrariörs, MKB-ers) profiteren van afschaffing van de OZB. Huurders profiteren zowel 
van afschaffing van het bewonersgedeelte als van demping van de huurstijgingen. 
Verhuurders. zoals de woningcorporaties. betalen immers ook geen OZB meer. Zij hoeven 
niet meer dan voorheen stijgende kosten door te vertalen in hogere huren. Ouderen die met 
pensioen gaan, die in hetzelfde huis willen blijven wonen dat zij jaren geleden kochten maar 
dat inmiddels enorm in waarde is gestegen, hoeven niet meer jaarlijks dat bedrag op te 
hoesten. Mensen met een uitkering gaan er eindelijk op vooruit, als ze gaan werken. Dat geeft 
een impuls aan de economie En tol slot, afschaffing van de OZB is door de verlaging van de 
woonlasten ook een stimulans voor het eigen woningbezit, zonder dat daarvoor subsidie nodig 
is. 

Ook bij de voorstellen die vooraf specifieke invulling willen geven aan de wijze waarop het 
Gemeentefonds de 5,5 m~jard terugsluist adviseert de programmacommissie die niet te 
honoreren. De doelstelling is in het ontwerp-programma duidelijk weergegeven. compensatie aan 
gemeenten via het Gemeentefonds "voor het verlies aan inkomsten op een wijze die recht doet 
aan hun sijuatie." Daarmee wordt bedoeld een weHelijk verankerde, objectiveerbare systematiek. 

De voorstellen die spreken over compensatie van de Waterschappen raadt de Programma 
commissie af, deels omdat ze overbodig zijn. De waterschappen hebben geen nadeel van de 
afschaffing van de OZB omdat de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) niet wordt 
afgeschaft. Het ia logisch dat de verantwoordelijkheid voor de u~ring daarvan in handen van 
hel Rijk komt Welke systematiek het Rijk ook kiest voor uitvoering van de WOZ. er wordt geen 
verkapte bezuiniging op de Waterschappen nagestreefd. 
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A 1 Gehandicapten 
voorstel 

nr I afdeling _l~lna _l r!ll_el _l soort I categorie 
794 I Rotterdam I 12 _l 26 l Toevoegen I A 

Tekst vooratel: 
Tussen regel 12-26 en 12-27 de volgende passage toevoegen: 'Ook in het gehandicaptenbeleid is 
uitgangspunt; zeggenschap en zelfbepaling ledereen moet zelfstandig, onafhankelijk van anderen. kunnen 
deelnemen aan en leven in de maatschappij en eraan kunnen bijdragen Dat betekent zelfstandigheid met zorg 
als die nodig is, in ~taats van zorg met een beetje zelfstand_igh~td". ---------------------
Toelichting voorstel: 
Ook gehandicapten moeten zelfstandig en onafhankelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen 
om dat in het WD-verkiezings!lfogramma tot uitdruHing te brengen. 

Het is goed 

Advies: verwerpen, ten gunste van nota van wijziging. 

vooratel ... 

nr I afdeling I pagina I regel J soort I cat!!l_orla 
177 I Lelderdorp I 14 l 03 I Toevoegen l A 

Tekst voorstel: 
Toevoegen nieuw punt 11 :Mede vanwege de toenemende vergrijzing zal het beroep op de Wet Voorzieningen 
Gehandicapten (WVG) toenemen. Deze ontwikkeling vraagt om een ruimer budget voor de lokale overheden. 
die deze wet uitvoeren. 
Toalichting vooratel: 
Spreekt voor zich. 
Advies: verwerpen, ten gunale van nota van wijziging. 

voorstel .• 

nr I afdaling I pagina I regel I soort .1 categorie 
108 I Weert 1 16 l 28 I Toevoegen I A 

T akst voorale I: 
De WO wil volwaardig burgerschap voor mensen met een chronische ziekte of handicap De Wel 
voorzieningen gehandicapten (Wvg) werkt onvoldoende om gehandicapten voiwaardtg te laten partietperen 111 
de samenleving. Om hen als vrije en mondige burgers keuzes te bieden en hen de regie te geven over hun 
eigen leven, wil de WO hen een wettelijk verankerd recht geven op een persoonsgebonden budget De WO 
vindt dat het individu centraai moet staan bot het verstrekkingenbele•d. dat een landeliJk basisniveau dient Ie 
hebben. 
Toelichting vooratal: -

Nieuwe paragraaf toevoegen: "Ruimte voor mensen met een functiebeperking" 
De afdeling Weert mist expliciete aandacht voor mensen met een functiebeperking en de betutteling die zij met 
de Wet Voorzieningen Gehandicapten ervaren. 
Het amendement ligt in de lijn met de voorstellen die de WO-Tweede Kamerfractie recentelijk reeds nam 
voren heeft gebracht. ___ 

--- -· ---
---~--- --- -----rtdvlea: verwerpen, ten gunste van nota van wiJziging. 

---------
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voorstel ------------------------------·····- ------···. vooratel 
nr I afdaling I péglna I regel I aoort I cateaorla nr I afdeling I paalna I regel I soort I cetaaorla 

431 I Cla Sociale Zaken I 18 I 28 I Toevoegen I A 
Tekst voorstel: 

191 I Cie I 26 I 06 I Schrappan I A 
Verkeer& Waterstaat 

nieuwe paragraaf: T akst voorstel: 
"Ruimte voor mensen met een funcliebeperking": Regels 25-05/ 25-06 Schrappen : (dijkversterking, opvang) 
De WO wU volwaardig burgerschap voor mensen met een chronische ziekte of handicap. De Wet Toalichting voorstel: 
voorzieningen gehandicapten (Wvg) werkt onvoldoende om gehandicapten volwaardig te laten participeren in Toelichting: 
de samenleving. Om hen als vrije en mondige burgers keuzes ta bieden en hen da regie te geven over hun 
eigen leven, wil de WO hen een weltelijk verankerd recht geven op een persoonsgebonden budget. De WO 

Dijkversterking op zich kan geen doel zijn Waterbeheersing moet breed gedragen worden in_ een pakket van 
duurzame watertechnische 

vindt dat het individu cantraai moet staan bij het veratrekklngenbeleid, dat een landelijk basisniveau dient te beschermingsmaatregelen. 
hebben. 

Advies: verwerpen, ten gunsta van nota van wiJziging. 
Toelichting voorstel: 
Advlas: verwerpen, tan gunsta van nota van wiJziging. 

nr I afdaling I pagina I reaal I soort I categoria 
193 I Cle I 26 I 06 I Toevoegen I A 

Verkeer&Waterstaat 
Takel voorstel: 
Regels 25-05/ 25-06Toevoegen: aan de zin: met meer ruimte voor water en duurzame technische A2 Water 
maatregelen. 

voorstel ~-------------------------------------
Toelichting voorstel: 
Toelichting: 
Dijkversterking op zich kan geen doel zijn Waterbeheersing moel breed gedragen worden in een pakket van 
duurzame watertechnische 
beschermingsmaatregelen. 

nr J afdaling I Pagina I reg al I soort I categoria 
178 I Cla I 26 I 06 I Schrappan l A 

Verknr&Watarstaat 

Advlea: verwerpen, ten gunsta van nota van wijziging. 
Tekst vooratal: 
Regels 25-05/ 25-06 Prioriteit ( ... ) opvana. 

~- ···-·-··-·---··-···· ............... •........ 
Toalichting voorstel: 
Dit zijn geen prioriteiten 

nr I afdaling I pagina I regel I IOOrt I categoria 
290 I Groningen I 30 I 01 J Toavoegen I A Adv las: varwarpan, tan gunsta van nota van wiJziging. 

Tekst voorstel: 
beheer en kwaliteit van water (lokatie op drt moment niet bekend)Naast het waterkwantiteitsbeheer Is de 
kwaliteit van water een zeerbelangrijk punt van aandacht Nieuwe projecten en onlwrkketingen in derui,.;,telijke 
ordening dienen de watertoets Ie kunnen doorstaan die o a.betrekking heeft op het afkoppelen van regenwater 
en gebruik vanduurzame materialen De Europese Kaderrichtlijn Water die eind 2000 van kracht isgeworden 
zrel erop toe dat de lidstaten van de Europese Unre de nodrgeol noodzakelijke zorg besteden aan de de 
kwaliteit van water. De WO is danook van mening dat de Kaderrichtlijn Water op Juiste wijze 
germ~ementeerdwordt waarmee de waterkwaliteit ook voor toekom~li9'!.9'!1l!'r_aties g(!waarbo~u<!t:!'~ 
Toalichting voorstel: ---
Advies: verwerpen, ten gunsta van nota van wiJziging. 
Ten gunste van gewijzigde voorstel bij Hoofdstuk 2 uil nota van wijziging Bladzijde 30 is niet de aangewezen 
plaats voor een passage over waterrichUi)nen. 

-···· ·-·· -- .. .. ···-·-··- ··-··· voorstel ~-

nr I afdaling I pagina I 1'8!181 I eoort I catag_orla 
181 I Cle I 26 I 06 I WIJzigen I A 

Verkeer& Waterstaat 

Tekst vooratal: 
Betreft Regels 25-05/ 25-06Vervangen door:Prioriteilen zijn veiligheid legen hel water en voorkomen van 
wateroverlast. De WO kiest daarbij voor meer ruimte voor water naast duurzame technischemaatregelen. 
Toalichting voorstel: 
De priorileiten in het dossier van water zijn zorgen voor veiligheid en 
voorkomen/ beperken van wateroverlast. 
Bij waterbeheer moet prioriteit worden gegeven aan: 
1 vasthouden van water. dan ---------------
2 bergen en pas dan 
3 afvoeren van water 
Afvoer van de neerslag is geen prioriteil in hel Rijksbeleid. Vasthouden en 
bergen en pas dan afvoeren wel. Technische maatregelen zijn voor de lange termijn niet voldoende om 
Nederland te beschermen tegen het water en het voorkomen van wateroverlast 
Er moat meer ruimte aan het water worden gegeven. Technische maatregelen 
zuRen zeker nog altijd aanvullend nodig zijn. De WO moet hier duidelijk 
voor kiezen. 

Advlaa: verwerpen, tan gunsta van nota van wiJziging. 
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A3 Lastenverlichting vooratel 
nr I afdeling J _P!lllna J r~tgel I soort I cata~torle 

788 I Gorssel I 29 I 29 1 Wljzlg_en __l A 
Tekst voorstel: 
De larieven voor erfenissen en schenkingen dienen zo spoedig mogelijk volgens de voorslellen van de 
commissie Moltmaker Ie worden vertaagd, met name de larieven voor broers en zusters en die voor de 
kinderen van broers en zusters. De datum van ingang van die verlaging dient Ie zijn de datum van indiening 
van hel wetsvoorstel of evntueel nog eerder. 

--~---------~---

Toellchtlna voorstel: 

nr _I afdell'!ll. I Daalna I raael I eoort I categorie 

330 I Haarlem I 22 J 01 J Wijzigen I A 
Takat voorstel: 
Vervangen • Onroerend Zaakbelasting" door "Overdrachtsbelastim( 

Advies: verwerpen, ten gunale van nota van wijziging. Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen, ten gunale ven nota van wijziging. 
Zie de algemene tekst over de OZB en de overdrachtsbelasting In de nota van wijzigingen. vooratel _. ·-· ····---·-·---·····- ---·-·· ········----·····-··· --···· ···- .... ·········-···· 

vooratel • 
nr I ifdellnll "' · I' DiGintF1·' ' l'lttt ' I · ' - ·soort I cateaorta 

461 l Gemeente Boxmaar I 23 I 04 I Toavoegen I A 
Takat voorstel: 
Tenslotte dient de totale belastingdruk op het bezit en gebruik van de auto te worden omgebogen en in 
overeenstemming te worden oebracht mat de ons omringende landen. 
Toalichting voorstel: 
Advlae: verwerpen, ten gunale van nota van wijziging. 
Amendement is onduidelijk. Welke landen worden hier bedoeld? Maatwerk per land Is bovendien zeker te 
verdedigen. 

nr I afdeling I pagina I r119!'l I soort I categoria 
401 I Cle Belastingen l 29 J 31 I Toevoegen l A 

Tekst voorstel: 
.... algemeen nut. Het toptarief van successie, schenkingsrecht en overdrachtsbelasting mogen de grens van 
de Inkomstenbelasting niet overschrijden. 
Toelichting voorstel: -------- ~----Advlaa: verwerpen, ten gunste van nota van wijziging. 
Strekking niet duidelijk. Overdrachtsbelasting heelt geen toptarief Ten tweede is niet duidelijk waarom de ene 
neef met een laag inkomen voor dezelfde erfenis of schenking minder successierechten moel belalen dan de 
andere neef met een hoog inkomen. Immers, gekoppeld aan inkomstenbelasting hebben beide neven andere 
"grenzen" voor hun successierechten. 

·-·--·-·· ··········- ···-··· 

vo.ratel .. ·- ·- ----- ··- -· 

nr _l afdaling I oaalna I raael I aoort I cataaorle 
461 I Mierlo I 23 I 04 __l Toavo119en I A 

nr I afdellllll _l _p!lllna J r11.9_el I aoort I categ_orle 
467 I Waalre I 29 J 31 I Toevoegen 1 A 

Tekst voorstel: 
Tekat voorstel: 
Accijnzen op brandstof mogen daarbij geen instrument zijn om de gebruikshelfing indirect te verhogen. De 
innatiecorrectie dient dan ook te worden afgeschaft 

BTW overzg.heffingen op producten en deze hellingen zelf dienen te worden gefixeerd. 
Bij verhoging van BTW moeten de helfingen evenredig worde.f!_~e_rl_a_ag<! ____ 

---- ---- ~- --- ----· Toellchtlna voorstel: 
Toellchtlq voorstel: 
Advlea: verwerpen, ten gunsta van nota van wijziging. 

Advies: verwerpen, ten gunste van nota van wijziging. -----~-------

Passage over schenking- en successierechten wordt hiermee te gedetailleerd. 
vooratel ~ -······- ... ··-- -·-· --

---- -· -··-- ·- - -·--·-·· --·- ··-··--·······-·-· . - ----····-···· ······-··· -----.. ·--···· ··-··--· ···-·-···. 

nr J afdaling I pagina I regel I eoort I categorie 
466 I Veldhoven I 29 I 19 I Toevoegen I A 

nr I afdaling l~na_l r11.9_el I eoort I categorie 
661 I Cle FlnEZIMKB l 30 __l 11 I Toevoe_11en I A 

Tekst voorstel: 
Teket vooratal: 
Nieuw punt: 

Nedertanders dienen ook &~plussers recht te krijgen op de volledige Naast werkende en niet-werkende 
heffingskorting, 
Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen, ten gunale van nota van wijziging. 

Plaats: Na regel 30-tttoevoegen de volgende tekst 
"Wanneer in de komende regeringspenode aanvullende financiele ruimte beschikbaar blijkt. zal het verlagen 
van de Vennootschapsbelasting prioriteit hebben D1t sinnuleert de bedrtlfsinvestenngen, verste1kl onze 
exportpositie, zal Nedertand aantrekkeliJk houden als vestigingsland en derhalve goed zijn voor de 
werkgelegenheid.· 

De betreffende passage betreft de verhoging van de arbeidskorting die arbeidsdeelname moel stimuleren en 
niet de heffingskorting. - -- --Toelichting voorstel: 

- ·-vo.ratel ~ 
Advies: verwerpen, ten gunale van nota van wijziging. ----------

·-- -- --- --
--·-·--~- ---· nr I afdeling I pagina I 1'11911 J aoort I categorie 

400 I Cla Beiastl'!.ll•n I 29 I 23 I Toavoegen I A 

Takel voorstel: 
..... diverse aftrekposten, waarbij de huidige 49% gelijk blijft en bij eventuele financiele ruimte een 
lchl.iflterlengifl.ll_ nadrukkeli'k overwoaen dient te worden. 
Toalichting voorstel: 
Advlae: verwerpen, ten gunale van nota van wijziging. 
Extra financiêle ruimte voor l81tanverllchting treedt pas op bij een overschot boven de 3%. Schijfverlenging 
kiplarielil dan geen prioriteil 
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vooratel 
__________________ " ______ .. _____________ "_".,,,,,, 

nr I Afdeling I IIHina I · natl I. aoort I categoria 
672 I De Woldan I 30 I 42 I Toev08jl8n I A 

Tekst vooretal: 
Regionale verschAlen in de arbeidsmarkt situatie kunnen deels worden opgevangen door het bevorderen van 
de arbeldsmobiileil Afschaffen van de overdrachtsbelasting vermindert de drempel om hel werk te volgen 
door te verhuizen. 
en op pagina 29:(1astenver11chting) 
Oe overdrachtsbelasting op de aankoop van een eigen huil wordt afgeschaft. Dit komt starters op de 
wonl_ng_markt teaemoet en bevordert de doorltrornlna oP de ov81'11)a11nen hulzenmarkt 
Toelichting vooretal: 
Afschaffing van overdrachtsbelasting zowel ten gunsta van arbeidsmobiliteit (blz. 30 ruimte voor dynamische 
arbeidsmarkt} als van lastenver1ichlina (blz 29 ruimte voor lastenvertk:hlinal 
Advlaa: verwerpen, ten guneta ven nota van wijziging. 
Tegenvooratel prioriteiten laatenvar1ichling bij hoge lnkomstenmHvdere volgt. 

.-a tel • 
· nr I·:. afdallna · I Dlalna t·: .. ,.·naal • ' I .,." :: . ' IOOrt , I 
141 I Cla FlnEZJMKB I 33 I 03 I Schrappan I 

Takat vooretal: 
Plaats: de regets 33-03 en 33-05 
Takellaten vervallen (of anders: wijzigen) 

Toelichting vooratal: 
Advlaa: varwarpan, tan guneta van nota van wijziging. 
Deze regels geven het belang aan van aflossing staatsschuld boven extra lastenver11chling. 

A4 Decentralisatie I 
Binnenlands bestuur 

.-a tel <1111·------------
nr I afdaling I pa_glna I reaal I aoort 

344 I Haarlam I 29 I 31 I Toev~an 

Takel vooretal: 
Samenwerking tussen gemeentes wordt beloond. 
Toalichting vooretal: 
Adviaa: verwerpen, ten gunsta van nota van wijziging. 

I 
I 

caleGoria 
A 

catajloria 
A 

Voorstel heeft geen relatie met lekstdeel waar naar wordt verwezen. Verwezen wordt naar betreffende 
I passages in Hoofdstuk 4. 
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nr I afdaling I pagina I regel I soort I categoria 
643 l Zoetermeer l 32 J 11 1 Toevoegen I A 

Tekst voorstel: 
Toevoegen paragraaf: "Op lokaal niveau komt de overheid het dichtst bij de burger. Het is daarom van belang 
dal hel rijk zich uitsluitend bezighoudt met wet- en regelgeving die noodzakelijkerwijs op rijksniveau 
vastgesteld moel worden. Zoveel mogelijk worden gemeenten in staal gesteld om zelf te bepalen wat lokaal 
nodig en gewenst is. Uitvoeringslaken die worden overgeheveld van rijk naar gemeenten worden 
overgedragen met alle bijbehorende middelen. Stimuleringsregelingen van het rijk worden niet meer gekoppeld 
aan voorwaarden die een aanslag doen op de gemeentelijke begroting.· 

Toelichting voorstel: 
In toenemende mate ervaren gemeenten dal hel rijk probeert het gemeentelijk beleid in hoge male te sturen. 
Enerzijds worden bezuinigingsmaatregelen die het rijk niet kan bewerkstelligen naar de gemeenten 
verschoven. anderzijds probeert het rijk in toenemende mate de begratingsvrijheid van de gemeenten in te 
perken. Stimuleringsregelingen worden in toenemende male gekoppeld aan voorwaarden die een aanslag 
doen op de gemeentelijke begroting (hel rijk stelt 10 gulden beschikbaar als de gemeente er 20 gulden bij 
doet. en op Iermijn voor de volledige 30 gulden opdraait). 

Advlee: verwerpen, ten gunsta van nota van wijziging. 
Zie Nola van wiiziaina 
vooratel .................................... ____ ................................ .. 

nr I afdaling I paalna I reaal I 
617 I Zalet J 39 I 35 I 

Takel vooretal: 
Tevens verdient de positie van de middelgrote steden extra 
aandacht. 

Toalichting vooretel: 
Advies: verwerpen, tan gunsta van nota van wijziging. 

A5 Privacy 
vooratel ...... -- ---------------------·--·-

nr .l afdaling I pagina I reaal I 
592 I Noordwijkerhout I 38 I 20 I 

Takel vooretal: 

aoort I categoria 
Toavoegen j A 

----

aoort I categorie 
Toavoegen 1 A 

Invoegen nieuwe tekst: • In dat kader dient de huidige regelgeving rondom de bescherming van 
persoonsgegevens te worden geherwaardeerd met betrekking tot d1e Informatie die voor opsporingsinslanties 
van belanc:~ is." 
Toalichting voorstel: 
Advlaa: verwerpen, ten gunste van nota van wijziging. 

'------------------------ --------------------' 

A6 Asielbeleid 
<1111-------------.. .. ________________ _ 
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Tekst voorstel: Schappen hier de gehele paragraaf en vervangen door het tien punten plan: 
1. 
Opvang en asiel in de eigen regio 
Oe asielprocedure die op het Vluchtelingenverdrag is gebaseerd, wordt op grote schaal misbruikt door 
economische migranten. Internationaal dientte-rden afgesproken dat asiel alleen kan -rden aangevraagd 
bij de UNHCR In de regio van herkomst Degenen die als vluchteling worden erkend, na enige tijd niet naar 
hun land kunnen terugkeren en zich ook niet elders In de regio van herkomst kunnen vestigen, moeten door de 
landen In de rest van de wereld - waaronder Nederland - naar evenredigheid -rden opgevangen. Nederland 
moet hel voortouw nemen om in Internationaal verband hierover afspraken te maken. 
2. 
Harmonisatie van het asielbeleid in Europees verband 
Op dit moment zijn er nog veel verschAlen tussen de lidstaten van de Europese Unie met betrekking tot het 
asielbeleid, zowel voor betreft de IDelaUng als de procedures. Om de onevenredige grote toestroom van 
asielzoekers naar Nederland terug te dringen, Is het van groot belang dat dit beleid in Europees verband wordt 
geharmoniseerd. Oe WO wil dat asiel alleen nog kan worden aangevraagd direct bij binnenkomst in de EU. 
dal wil zeggen aan de lands(buiten)grenzen en In de zee- en luchthavens. Daarna worden de asielzoekers 
evenredig verdeeld over de EU-landen. 
3. 
Een zeer terughoudend landgebonden asielbeleid 
Asielzoekers uit landen waar de algehete situatle slecht is -zoals Afghanistan- krijgen een verblijfsvergunning, 
ook als zij niet worden vervolgd en er geen sprake ia van bijzondere humanitaire omstandigheden. Dit 
zogenaamde landgebonden asielbeleid moet tol het uiterste worden beperkt, omdat er een sterk aanzuigende 
werking van uit gaat. Wanneer een West-Europees land of de UNHCR asielzoekera naar een land laat 
terugkeren of hun terugkeer niet uitsluit. moet Nederland het landgebonden asielbeleid voor dat land 
beiiindigen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Afghanistan en Sierra Leone. Deze landen horen tot de grootste 
landen van herkomst van asielzoekers. 
4. 
Geen verblijfsvergunning bij onduidelijkheid over identiteit, nationaliteit of reis 
Asielverzoeken kunnen alleen goed worden afgehandeld als duidelijkheid bestaat over identiteit. nationaliteit 
en reis van de aanvragers. Wie geen documenten heeft, moet daarom in gesloten opvang blijven totdat het 
benodigde onderzoek is afgerond. Een asielaanvraag wordt afgewezen als de betrokkene de opvang verlaat, 
valse documenten gebruikt, onjuiste informatie geeft, tegenwerkt of onvoldoende meewerkt. 
5. 
Eerder verblijf in een ander veilig land 
Als asielzoekers niet kunnen aantonen rechtstreeks per vliegtuig of boot naar Nederland te zijn gereisd, moet 
worden aangenomen dat zij eerder in één of meer andere veilige landen verbleven waar asiel had kunnen 
worden gevraagd. Nederland is dan niet verantwoordelijk voor de asielaanvraag. Degenen die op Schiphol 
asiel aanvragen, moeten een vliegticket kunnen tonen alsmede de documenten waarover ze de beschikking 
hadden bij de aankoop van dat ticket. 
6. 
Betindigiog van de driejarenregeling 
Asielzoekers die dria jaar in procedure verblijven, krijgen nu een verblijfsvergunning als het tijdsverloop van 
drie jaar aan de overheid kan worden toegerekend en de asielzoekers zelf de procedure niet hebben 
tegengewerkt. Dil beleid heeft tot gevolg dal asielzoekers die daar geen recht op hebben toch een 
verblijfsvergunning krijgen. Daarom moet het driejarenbeleid worden afgeschaft. Er gaat een aanzuigende 
werking van uit. het nodigt uit tot het verlengen van de procedure en dreigt te verworden tot een generaal 
pardon. 
7. 
AMA's 
Zeer tegen de zin van de WO hebben tol nu toe alle alleenstaande minderjarigen (AMA's) die asiel vroegen in 
Nederland een verblijfsvergunning gekregen. Daarom is de toestroom van deze AMA's gestegen tot bijna 
7.000 op jaarbasis. Dit is zowel in absolute als in relatieve zin veel meer dan naar alle andere landen in 
Europa. Oe opvang en begeleiding van de kansarme AMA's verloopt problematisch en kost een half miljard 
gulden per jaar. Om de toestroom van AMA's drastisch terug te dringen, wil de WO dat hun asielaanvragen in 
de regel al binnen 48 uur In de aanmeldcentra worden afgehandeld en dat direct daarna uilzetting volgt. Oe 
opvang is niet de veran'-Ordelijkheid van Nederland, maar van degenen die de menaansmokkelaars voor de 
reil naar Nedertand hebben betaald. Het directe effect zal zijn dat de AMA-s niet meer naar Nederland komen. 
In de landen van herkomst is men immers bereid de mensensmokkelaars te betalen voor een enkele reis, niet 
-..-....tour. 
a. 
Terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers 
Het terugkeerbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers moet worden aangescherpt en streng en consequent 
worden uitgevoerd. Gemeenten die te maken krijgen met uitgeprocedeerde asielzoekers, mogen deze geen 
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nr I Afdeling I pagina T regel T soort 1 ca leaoria 
210 I Antwerpen I 43 I 24 I ToevoeQen I A 

Tekst voorstel: 
Vreemdelingen, die zonder identiteitspapieren het land binnenkomen,worden aan de grens ("gate") meteen 
teruggestuurd met de vervoerder die hen heeft aanoevoerd 
Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen, ten gunste van nota van wijziging. 

vooratel .... 
nr I afdeling I pagina ·I regel -, soort I catalloria 

48& I Hof van Twente I 43 r 26 I Toevoegen 1 A 
T ekat voorstel: 
Amendement 19 (na rege143-26) 
W~ stellen voor het volgende toe te voegen na regel 43-26· 
Asielaanvragen moeten worden afgewezen bij gebrek aan juiste idenliteits-. nationaliteits- en reisdocumenten 
Afwijzing dient ook Ie geschieden wanneer door de asielaanvrager onjuiste informatie is verstrekt of wanneer 
bij het verlaten der opvang de hier genoemde documenten ontbreken. 
Tijdens de behandeling van betreffende aanvragen is een gesloten opvang op zijn plaats 

Toelichting voorstel: 
De behandeling van een asielaanvrage zonder deze documenten is moeilijk en kwestbaar, terwijl verdwijning 
der aanvrager voorkomen moet worden. Te vaak is spra~e van het verdonkeremanen van deze documenten. 
Advies: verwerpen, ten gunste van nota van wijziging. ------·----- ·---- · - --- ·------- · ---

vooratel ..,.. -- ---· -·- -· ..... ·-·· --- ······---· 

nr I afdeling I i)aglna l reaal T IOOrt I cateaorle 
808 I Rotterdam -r 43 I 26 I Toevoeqen I A 

Tekst voorstel: 
na regel 43-26 wordt de volgende passage toegevoegd "Oe .asielprocedure die op het Vluchtelingenverdrag is 
gebaseerd, wordt op grote schaal mrsbrurkt door economrsche mrgranten Internationaal drent te worden 
afgesproke~. dat asiel alleen kan wordenaangevraagd bij de UNHCR in de regio van herkomst Degenen die 
als vtuchtehng worden erkend, na enrge liJd nret naar hun land kunnen terugkeren en zich ook niet elders in de 
regio van herkomst .kunnen vestigen. moeten door de landen in de rest van de wereld - waaronder Nederland 
-naar evenredrgheid worden opgevangen Nederland moet hel voortouw nemen om rn internatronaal verband 
hrerover afspraken te maken". Het is voor asielzoekers in principe beter om in de eigen regio te worden 
opgeva~gen. Opvang m de ergen regro moet dan ook het uilgangspunt ZiJn Deze passage is daarom een 
belangrr)ke en concrete toevoegrog aan het verkiezingsprogramma . ____ _ 
Toelichting voorstel: -· - - - .. · 
In sommige gemeenten worden uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen Dot is in strijd met de landelijke 
wet- en regelgeving op asielgebied 

Advies: verwerpen, ten gunale van nota van wijziging. 

vooratel .... .. 

nr I afdaling I -pagina T reaal T soort I 
809 I Rotterdam I 43 I 26 I Toevoegen I A 

Tekst voorstel: 
na regel 43-26 wordt .de volgende passage toegevoegd: "Asielverzoeken kunnen alleen goed worden 
afgehandeld als durdehjkherd ~staat over identrtert, .natronahtert en reis van de aanvragers Wie geen 
d~umenten heeft, moet daarom rn gesloten opvang bh1ven totdat het benodigde onderzoek is afgerond. Een 
as~elaan.vraag wordt afgewezen als de betrokkene de opvang verlaat. valse documenten gebruikt. onjuiste 
rnformatie aeeft teoenwerkt of onvoldoende meewerkt. • 
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Toelichting voorstel: 
Ongeveer 80% van de asielzoekers heeft geen dan wel valse documenten. Dat bemoeilijkt de asielprocedure 
Deze passage is daarom een belangrijke en concrete toevoeging_ aan het verkiezinasaroaramma. 
Advlea: verwerpen, ten gunale van nota van wijziging. 

vooratel <f 
nr I afdellna I oaalria I raaal , I · .. IOOrl ' cataaorla 

110 I Rotterdam I 43 I 2& J Toev~egan I A 

Tekst voorstel: 
na regel 43-26 wordt de volgende pasaage toegevoegd: "Asielzoekers uitlanden waar de algehele situatie 
slecht Is, zoals Sierrs Leone, krijgen een verblijfavergunnlng, ook als zij niet worden vervolgd en er geen 
sprake is van bijzondere humanitaire omstandigheden. Dit zogenaamde landgebonden asielbeleid moet tot het 
uiterste worden beperkt, omdat er een sterk aanzuigende werking vanuil gaat. Wanneer een West-Europees 
land of de UNHCR asielzoekers naar een land laat terugkeren of hun terugkeer niet uitsluit, moet Nedertand 
hetlandgebonden asielbeleid voor delland betindlgen. 
Toelichting voorstel: 
Het landgebonden asielbeleid zorgt er voor, dat Nederland meer asielzoekers uil bepaalde gebieden dan 
andere landen in West-Europa krijgt Dat is geen goede zaak. Daarom is de voorgestelde pasaage een 
belanariike en concrete toevoeaina aan het verkiezingsprogramma. 
Advlea: verwerpen, ten gunale van nota van wijziging. 

vooratel .. 
nr I afdaling · ' · I' paglne. I · ..-a_at · J loort·· .. ·-· I eetegoria 

811 I Rotterdam I 43 I 2& I Toevoegen I A 
Tekst voorstel: 
na regel 43-26 de volgende passage toevoegen: "Teneinde de 
toestroom van alleenstaande asielzoekers (ama's) drastisch terug te dringen, moeten hun asielaanvragen in 
de regel al binnen 48 uur in de aanmeldcentra worden afgehandeld en moet direct daarna uitzetting volgen. Oe 
opvang Is niet de verantwoordelijkheld van Nederland, maar van degenen die de mensensmokkelaars voor de 
reis naar Nedertand hebben betaald." 
Toelichting voorstel: 
Zeer tegen de zin van de WO hebben tot nu toe alle alleenstaande minde~arige asielzoekers (ama's) die asiel 
vroegen in Nederhond een verblijfsvergunning gekregen. Daarom is de toestroom van deze ama·s gestegen tot 
bijna 7.000 per jaar. Dit Is zowel in absolute als in relatieve zin veel meer dan naar alle andere landen in 
Europa. Oe opvang en begeleiding van de kansarme ama's verloopt problematisch en kost een half miljard 
gulden par jaar. Het directe effect van de voorgestelde maatregel zal zijn dat de ama 's niet meer naar 
Nederland komen. In de landen van herkomst is men immers bereid de mensensmokkelaars te betalen voor 
een enkele reis niet voor een retour. 
Advlea: verwerpen, ten gunste van nota van wijziging. 

vooratel .... -- - -- ··--· -- - -·· ·- ···--···---·- -··--··· ·-·-· 

nr I afdeling _I pagina I regel I IOOrt I categoria 
812 I Rotterdam I 43 J 26 I Toavoegen I A 

Tekat voorstel: 
na regel 43-26 wordt de volgende passage toegevoegd: "Als asielzoekers niet kunnen aantonen rechtstreeks 
per vliegtuig of boot naar Nederland te zijn gereisd. moeten zij aannemelijk kunnen maken dat zij niet eerder in 
6én of meer andere veilige landen verbleven waar asiel had kunnen worden gevraagd. Nederland is dan niet 
verantwoordelijk voor de asielaanvraag. Diegenen die op Schiphol asiel aanvragen. moeten een vliegticket 
kunnen tonen alsmede de documenten waarover ze de beschikking hadden bii de aankoop van dat ticket" 
Toelichting voorstel: 
Ns asielzoekers eerder In een ander veilig land hebben verbleven, moeten ze daar asiel aanvragen en niet in 
Nederland. Oeze_j)_assaae is een belangrijke en concrete toevoeging aan het verkiezinasaroaramma. 
Advlaa: verwerpen, ten gunale van nota van wijziging. 
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vooratel <1111 

nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categorie 
488 I Hof van Twente I 43 l 33 I Toevoegen I A 

Tekst voorstel: 
Amendemenl22 (na regel43-33) 
Wij stellen voor de volgende passage toe te voegen: 
De regeling dat de verblijfsvergunning verstrekt wordt wanneer de aanvraag daartoe 3 jaar heeft geduurd en 
deze duur aan de overheid kan worden toegerekend en de betrokken asielaanvrager niet heeft tegengewerkt, 
dient te worden afgeschaft. 

Toelichting voorstel: 
Wanneer heet aantal asielaanvragen weer substantieel toeneemt. zal de periode van drie jaar zeer 
waarschijnlijk te kort blijken te zijn. Bovendien zullen de bovengenoemde voorwaarden tot extra onderzoek 
leiden en dus tot vertraging, hetgeen de behandeling van de procedure binnen drie jaar ook onder spanning 
zet. 
Advies: verwerpen, ten gunste van nota van wijziging. 

vooratel 
nr I afdellna _l _p~lna J regel I aoort categorie 
34 I Drlebergen-Rijaenburg I 43 I 36 I Toevoegen I A 

Tekst voorstel: 
Asielzoekers die criminaliteit bedrijven verspelen honorering van hun aanvraag. 
Toelichting voorstel: 
Een gast die zich als gast misdraagt is geen welko~a::ost. ____________ _ 
Advies: verwerpen, ten gunste van nota van wijziging. 

vooratel <1111-- ----

nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categorie 
260 I De Bilt I 43 _l_ 39 L Toavoegen I A 

Tekst voorstel: 
Punt 5. Nleen asielzoekers die documenten hebben komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning ledere 
vergunmngaan-vraag wordt afgewezen als er sprake is van het geven van onjuisle informatie. het gebruiken 
van valse doeurnenfen als waren ze echt. en als er sprake is van tegenwerken dan wel niet meewerken Al 
verleende vergunningen moeten in de hier beschreven siluaties worden ingetrokken. 
Toelichting voorstel: - - - -- - -----------

De tekst van ons voorstel is identiek aan punt 3 linker kolom van het tienpuntenplan vreemdelingen-en 
asielbeleid, zoals de Tweede Kamerfractie van de WO dit in juni 2001 formuleerde, echter zonder de laatste 
zin. Deze kan beter geschrapt worden. 
Het programma wordt te uitvoerig indien het gehele tienpunten plan. dat wij onderschrijven, wordt opgenomen 
Vandaar dat wij alleen voorstellen bovengenoemd punt in het verkiezingsprogramma op te nemen . 
Advies: verwerpen, ten gunste van nota van wijziging. 

L-___________________________________________________________ _ 

Blz 12 van 14 pagina's 



VVD-wijzigingsvoorstellen vkp versie 2 I- I 2-01 

vooratel .... . ·---···-· 

nr I afdeling I pagina 1 regel I soort I categorie 
490 I Hof van Twente I 44 I 04 I Toeveeoen l A 

Tekst voorstel: 
Amendemenl23 (na regel44-04) 
Wij stellen voor hel volgende amendementtoe Ie voegen: 
De regeling dat asielzoekers uil bepaalde landen automatisch een verblijfsvergunning krijgen ( hel zgn 
landgebonden asielbeleid) dient zeer terughoudend te worden toegepast. 
Indien een West-Europees land of de UNHCR dergelijke asielzoekers laat terugkeren of een terugkeer niet 
uitsluit. dient Nedertand hel bovenbedoelde asielbeleid t.o.v. hetland in kwestie stop te zetten. 

Toelichting voorstel: 
De aantallen vluchtelingen vanuit Sierra Leone en Afghanistan zijn groot. De toch al bestaande aanzuigende 
werking van het beleid zal alleen maautroter zijn als andere landen asielzoekers uit die landen afwijzen. 
Advies: verwerpen, ten gunale van nota van wijziging. 

vooratel .... ··-··--· -

nr I afdeling I pagina 1 regel I lOOit I cateoorte 
498 I Hofvan Twente I 44 I 04 I Toevoeaen I A 

Tekst voorstel: 
Amendement24 (na regel44-04) 
Wij stellen voor hel volgende amendementtoe Ie voegen: 
Aanvragen van alleenstaande minderjarigen moeten binnen 48 uur afgehandeld Ie worden. waarna uitzetting 
dientie volgen. 

Toelichting voorstel: 
De toestroom van deze AMA's is zeer groot (op jaarbasis 7.000). vertoept problematisch en de opvang en 
begeleiding van hen kost I. 500 mln. op jaarbasis De opvang is de verantwoordelijkheid van hen die 
mensensmokkelaars de opdracht voor de reis gaven. Niet in te denken valt dat minderjarige kinderen aan de 
normale maatstaven voor asiel voldoen. 
Advies: verwerpen, ten gunste van nota van wijziging. 
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vooratel 

nr I afdeling I pagina I regel I soort I 
623 r Venlo-Teqelen-Belleld I 44 I 10 l Toevoegen l 

Tekst voorstel: 
Na 44-10 moeten de volgende punten worden toegevoegd aan de paragraaf Asielbeleid 
Er vindt doornummering plaats 

cateaorle 
A 

"Punt 6. OPVANG EN ASIEL IN DE EIGEN REGIO De asiel procedure dre op het Vluchtelingenverdrag is 
gebaseerd. wordt op grote schaal misbruikt door economische migranten Internationaal dient te worden 
afgesproken dat asiel alleen kan worden aangevraagd bij de UNHCR rn de regio van herkomst Degenen die 
als vluchteling worden erkend en na enige lijd niet naar hun land kunnen terugkeren en die zich ook niet elders 
in de regio van herkomst kunnen vestigen, moeten door de landen in de rest van de wèreld -waaronder 
Nederland- naar evenredigheid worden opgevangen. Nederland moet hel voortouw nemen om in internationaal 
verband hierover afspraken te maken." 
"Punt 7. HARMONISATIE VAN HET ASIELBELEID IN EUROPEES VERBAND Op dit moment zijn er nog 
veel verschillen tussen de lidstaten van de Europese Unie met betrekking tol het asielbeleid. zowel voor wat 
belrelt de toelating als de procedures Om de onevenredige grote toestroom van asielzoekers naar Nederland 
terug te dringen, is het van groot belang dat dit beleid in Europees verband wordt geharmoniseerd De VVD wil 
dat asiel alleen nog kan worden aangevraagd direct bij de binnenkomst in de EU. dat wil zeggen aan de 
lands(buiten)grenzen en in de zee- en luchthavens Daarna worden de asielzoekers evenredig verdeeld over 
de EU-landen." 
"Punt 8. EEN ZEER TERUGHOUDEND LANDGEBONDEN ASIELBELEID Asielzoekers uit landen waar de 
algehele situatie slecht is- zoals Sierra leone- krijgen een verblijfsvergunning, ook als zij niet worden vervolgd 
en er geen sprake is van bijzondere humanitaire omstandigheden Dit zogenaamde landgebonden asielbeleid 
moet tot het uiterste worden beperkt. omdat er een sterk aanzuigende werking vanUil gaat Wanneer een West 
Europees land of de UNHCR asielzoekers naar een land laat terugkeren of hun terugkeer niet uitsluit, moel 
Nederland het landgebonden asielbeleid voor dat land beëndrgen .. 
"Punt 9. GEEN VERBLIJFSVERGUNNING BIJ ONDUIDELIJKHEID OVER IDENTITEIT, NATIONALITEIT OF 
REIS. Asielverzoeken kunnen alleen goed worden afgehandeld als duidelijkheid bestaat over idenhlert. 
natronaliteit of reis van de aanvragers. Wie geen documenten heeft moet daarom rn gesloten opvang blijven 
totdal het benodigde onderzoek is afgerond Een asielaanvraag wordt afgewezen als de betrokkene de 
opvang verlaat. valse doeurnenten gebrurkt, onjuiste informalre geeft. tegenwerkt of onvoldoende meewerkt" 
"Punt 10. EERDER VERBLIJF IN ANDER VEILIG LAND. Als asielzoekers niet kunnen aantonen rechtstreeks 
per vliegtuig of boot naar Nederland te zijn gereisd, moeten ZIJ aannemelijk kunnen rnaken dal zrj niet eerder in 
een of meer andere verliga landen verbleven waar asiel had kunnen worden gevraagd Nederland is dan niet 
verantwoordelijk voor de asielaanvraag. Degene die op Schiphol asiel aanvragen, moeten een vliegticket 
kunnen lonen alsmede de documenten waarover zij de beschrkkrng hadden bit aankoop van dat ticket " 
"Punt 11. AMA'S. Zeer tegen de zin van de VVD hebben tol nu toe alle alleen rnrnderjarigen (AMA's) dre 
asiel vroegen in Nedertand een verblijfsvergunning gekregen Daarom is de toestroming van deze AMA's 
gestegen lot bijna 7000 op jaarbasis. Dit is zowel in absolute als in de relallave zu1 veel meer dan naar alle 
andere landen in Europa De opvang en begeleiding van de kansarme AMA's verloopt problematrsch en kosl 
een half miljard gulden per jaar. Om de toestroom van de AMA's drastrsch terug de dringen. wrl de WO dal 
hun asielaanvragen in de regel al brnnen 48 uur in de aanmeldcentra worden afgehandeld en dat direct daarna 
uilzelling volgt. De opvang is nrel de verantwoordelijkheid van Nederland, maar van degene die df' 
mensensmokkelaars voor de reis naar Nedertand hebben betaald Het directe erfeet zal ZiJn dat de A MA's nrel 
meer naar Nederland komen. In de landen van herkomst is men immers bereid de mensensmokkelaars te 
betalen voor een. enkele rers. niel voor een retour" 
"Punt 12 TERUGKEER VAN UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS Het terugkeerbeleid van 
uilgeprocedeerde asielzoekers moel worden aangescherpt en streng en concequent worden urlgevoerd 
Gemeenten die te maken krrjgen met. urtgeprocedeerde asielzoekers, mogen geen vervangende opvang 
braden. Vertrekken uilgeprocedeerde asrelzoekers nrel, dan moel vastzellrng volgen lot gedwongen uitzetting 
moqelijk rs." ____________________ _ 
Toelichting voorstel: ___ _ 
Advies: verwerpen, ten gunste van nota van wijziging. 

'----------------------------------- --
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LIJST 8: Nota van toelichting 
(35 voor s tellen) 

81 Flnanc:leel ec:onomlac:he uitgengepunten 589 
Geen 17 
82 Gedifferentieerde kilometerheffing 668 
224 276 
816 560 
125 165 
445 113 
287 870 
448 47 
447 139 

412 
83 Overdrac:htbei .. Ung 413 
330 466 
132 787 
275 75 
450 573 
726 641 
672 526 

25 
B40Z8 23 
330 
545 
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81 Financieel economische 
uitgangspunten 

(geen specifieke amendementen) 

82 Gedifferentieerde 
kilometerheffing 

voorstel 
nr I afdeling I pagina I Regel I aoort 

224 I WO- ,I 22 J 24 l Schrappen 
Beatuurderavereniqinq 

Tekst vooratel: 

I 

I 
c:ateaorle 

B 

Daar waar men bij gebrek aan bruikbare alternatieven van de auto gebruik moet maken (platteland met slecht 
of geen ooenbaar vervoer), zal een aangepast, verlaagd tarief worden gehanteerd _ 
Toellc:htlng voorstel: 
Gelet op de situatie in veellandelijke gebieden is differentiatie nodig 

Advies: verwerpen, zie nota van toelichting. 

vooratel ~ --

nr I afdeling I pagina I regel L aoort I c:ateaorle 
816 I Amsterdam Algemeen I 22 I 36 I Schrappen I B 

Tekst voorstel: 
De zin: "Vaste autokosten .. automobilisten in het hele land~- --------- - ·-
Toelichting vooratel: ---- ~-~-----· --

Gelet op het gebrek aan voldoende draagvlak voor de spitsheffing, lijkt een gebruiksheffrng in de voorgestelde 
vorm niet wenselijk omdat de inning van de heffing een kostbaar systeem vererst. bovendien 1raudegevoelig 15 
en een risico voor de privacy vormt 
Eventuele budgetaire problemen kunnen worden ondervangen door biJvoorbeeld het bestaande systeem van 
brandstofaccijnzen daarvoor aan te wenden, hetgeen ook een veel eenvoudiger oplossing is 
Advies: verwerpen, zie nota van toelichting. 

·----· 
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voorstel vooratel 

nr I afdallna I pagina I reaal I aoort I categoria nr I afdaling I pagina I regel I soort I categoria 
126 I WastZeeuws I 23 I 01 I WIJzigen J B 

Vlaanderen 
447 I Tynaarlo I 23 I 04 I Schrappen I B 

Tekst voorstel: 
Takat vooratal: hele regel 
Er staat: na een gebruikshefling: een vaste prijs per gereden kiometer, enz. enz. Voorstel wordt: na een Toelichting voorstel: 

· gebruiksheflina: een variabele prijs per aareden kilometer enz. enz. Advies: verwerpen, zie nota van toelichting. 
Toalichting vooratal: 
Door de Invoering van een gebruiksheffing per gereden kilometer worden mensen op het platteland meer in 
hun geldbuidel getroffen dan de mensen in de grote steden. Op het platteland ontbreken de mogelijkheden om 
van het openbaar vervoer gebruik te maken, zoals dat in de randstad en andere verstedelijkte gebieden wel 
het geval Is. Geen trein, geen metro, geen tram, 6én maal per uur een bus, na 7 uur 's avonds helemaal geen 
openbaar vervoer meer. Steeds meer voorzieningen,zoals postkantoor, winkels, politie, gemeentelijke 
voorzieningen e.d., verdwijnen uit de kleine kernen. Ziekenhuizen. belastingkantoren en waterschappen 
verdwijnen van het platteland. Dat allea verplicht de mensen op het platteland om meer privé-Hometers te 

83 Overdrachtbelasting 
rijden. Autorijden is op het platteland een noodzaak I 

- kies voor een variabele kUometertleffing in plaats van een vast bedrag; voorstal 

- schaf het kwartje van Kok af. nr I afdeling I pagina I reaal I aoort I categoria 
330 I Haarlam I 22 I 01 I Wijzigen 1 B 

Advlea: verwerpen, zla nota van toelichting. T ekat voorstel: 

voorstel • - -
Vervangen • Onroerend Zaakbelasting· door "Overdrachtsbelasting· 

- ·---·--- - Toalichting vooratal: 
nr I afdaling I pagina I l'@llel J aoort I categoria Advlea: verwerpen, zie nota van toelichting. 

446 I Tynaarlo I 23 I 01 I WIJzigen I B Zie de algemene lekst over de OZB en de overdrachtsbelasting in de nola van wijzigingen 

Tekst vooratal: 
bouwd tot een gebruikshefling: de prijs per gereden kilometer moet geheven worden in een gelijke systematiek 
voor automobilisten in het hele land, gebaseerd op vraag naar en aanbod van mobiliteit (differentiatie naar 

~-- .. ·~-- ····--·· ........ - . -··-

nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categorie 
tijdstip en plaats_}, 132 I RIJnwoude I 22 I 03 I Toavoegen I B 
Toelichting vooratal: Tekst vooratel: 
Advlaa: verwerpen, zla nota van toelichting. 

-- -- -- ·- .. _ 
-· ··-- ·---·-· ----

nr I afdaling_ I _pagina I regel I soort I categorie 
287 I Utrecht I 23 L 03 I Schrappen I B 

Tekat vooratal: 
Tekst: De laatste zin van punt 4 ( reaels 23-03 en 04) wordt geschrapt. 
Toalichting vooratal: 

Op blz. 22 wordt na regel 22-03 toegevoegd: Ook afschaffing van de overdrachtsbelasting heelt een gunstig 
mobiliteitselfect op de ar-beidsmarkt. _______________ 
Toelichting voorstel: ---
Door de stijging van de huizenprijzen in de algelopen jaren is bij een gelijkblij-vend hellingspercentage de 
omvang van de overdrachtsbelasting enorm toegenomen Oe overdrachtsbelasting heelt een stagnerend elfeet 
veroorzaakt op de arbeidsmobiliteit- men is steeds meer gedwongen honkvast - en is een drempel geworden 
voor doorstroming. 
Advies: verwerpen, zie nota van toelichting. 
Zie de tekst over de overdrachtsbelasting in de nota van wijziging 

vooratel ~-

Toelichting: 
Invoering van dit beleidsvoornemen kan leiden tot een variant van rekening-rijden (differentiatie van 
kilometerheffing naar tijd en plaats). Bijvoorbeeld een apart tarief in de spits. 

voorstel ~- -- . --· ·-. ·- ··--· - ·-· 

nr I afdaling I pagina I regel I eoort I categorie 
276 I Utrecht I 22 I 03 I Motie I B 

Advlea: verwerpen, zie nota van toelichting. Tekst voorstel: 

voorstel • ·-·-·- ··---·--···· ····-···· -···--···- -······ ··-·-···- . ··-···-··· ..... --. ·-··· ·-··· ·--·-·······-······-···· -··· -- .. Na alinea 3 alinea 4 toevoegen (vervolgens doornummeren)· De overdrachtsbelasting op woningen vormt een 
ongewenste belemmering op' de doorstroming Zeker de algelopen jaren is het volume van de 
overdrachtsbelasting enorm gegroeid door de sli1ging van de huizenprijzen De overdrachtsbelasting is een 
steeds grotere hindernis om door te siromen of dichter bij het werk te gaan wonen Daarnaast maakt de 
verlaging van de woonlasten, huiseigendom voor een bredere groep mensen eerder mogelijk Onderzocht moet 
worden in hoeverre de overdrachtsbelasting kan worden verlaagd dan wel kan worden algeschalt 
Toalichting voorstel: 
Daarnaast is het volgende van belang: De bron van alle (sp•ts) files is dat mensen massaal woonwerk verkeer 
per auto afteggen. Het belangrijkste allernatief -Openbaar Vervoer- is eveneens overbelast Een fundamentele 
manier om het fileleed te verminderen is het laten afnemen van het woonwerk verkeer Oe forse belasting per 
transactie belemmert de arbeidsmobimeit ernstig. 

nr I afdeling I Pl!llna I regel I aoort I categoria 

448 I Tynaarlo I 23 I 03 I Schrappen I B 

Takat voorstel: 
hele regel 
Toalichting voorstel: 
Advies: verwerpen, zla nota van toelichting. 

Advies: verwerpen, zla nota van toelichting. ---------
·-
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vooratel vooratel 

nr I afdallna I DIIOinl I reaal I aoort I categorie nr T afdallna I oaalna I reael I aoort I categorie 
460 T SchiJndal I 22 I 03 I Toavoaaen I B 545 I Wassenaar I 22 I 01 I Schrappen I B 

Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
Daartoe dient ook de overdrachtsbelasting op onroerend goed sterk te worden verlaagd. Oe tijdelijke verhoging Regel 1. Afschaffing . . .. arbeidsmarkt dient volledig te worden geschrapt. 
van 5% naar 6% in 1979 dient direct Ingaande te komen te vervallen. Toelichtlna voorstel: 
ToallchUna voorstel: Advies: verwerpen, zie nota van toelichting. 
Advies: verwerpen, zie nota van toallchUng. Zie de algemene tekst over de OZB en de overdrachtsbelasting in de nota van wijzigingen. 

vooratel <0111- --·-·-·--·· ·-·-- -·-···-·--- . vooratel 

nr '' ·afdallnà · 1 1 DIIGini · reatl ·· "'lOOit cataaorla nr I afdelina I oaaina I reaal I aoort I categoria 
726 Cle 22 06 Toevoegen B 589 I Noordwijkerhout I 22 I 01 I Schrappen I B 

Volkah.RulmlOrdanln Takat voorstel: 
a reaels 01 - 03 doorhalen 

Tekst voorstel: Toellchtlna voorstel: 
De overdi'IChtsbelasting belemmert de arbeidmobiliteit en wordt afaeachafl Advies: verwerpen, zie nota van toelichting. 
ToallchUng voorstel: 
De afschaffing van de overdrachtsbelasting Is er nog steeds niet van gekomen, maar er is geen reden om het 

Zie de algemene tekst over de OZB en de overdrachtsbelasting in de nota van wijziging. 

er nu maar bi i te latan zitten. 
Advl11: verwerpen, zla nota van toallchUng. 

-- - - -· . -·- ·-

··-········- ·········-···· 
,,. ______ 

······-··· vooratel <0111 

nr I afdalina I oaalna I reaal I soort T categoria 
17 I Caoelia aan den IJsaal I 22 I 03 I Schrappan I B 

· nr I afdalliili I pagina I regel I aoort I categoria 
672 I De Woldan I 30 I 42 I Toavoegen I B 

Tekat voorstel: 

Tekst voorstel: 
Ruimte om te wonen 
De afdeling Capelle aan den IJssel is tegen de afschaffing van de onroerend zaak belasting 

Regionale verschillen in de arbeidsmarkt situatie kunnen deels worden opgevangen door het bevorderen van 
de arbeidsmobiliteit Afschaffen van de overdrachtsbelasting vermindert de drempel om het werk te volgen 
door te verhuizen. 
en op pagina 29:(1astenverlichting) 
Oe overdrachtsbelasting op de aankoop van een eigen huis wordt afgeschaft. D~ komt starters op de 
woninamarkt teaemoet en bevordert de doorsiromina op de overspannen huizenmarkt. 

Toalichting voorstel: 
Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk neergelegd, ook bij de overheid Als er op lokaal niveau 
beleidskeuzes worden gemaakt hoort daar ook de keuze bij hoe e e g gefinancierd moet worden 
Beleidsvrijheid om inkomsten voor de gemeente te bepalen hoort daarbij Het middel bij Uilstek is ozb 
Beoogde effecten kunnen ook op een andere wijze bereikt worden. 

Toalichting voorstel: 
Afschaffing van overdrachtsbelasting zowel ten gunste van arbeidsmobiliteit (blz. 30 ruimie voor dynamische 

Advies: verwerpen, zie nota van toelichting. 

arbeidsmarkt) als van lastenverlichtina lblz 29 ruimte voor lastenverlichting) 
Advlea: verwerpen, zie nota van toelichting. 
Tegenvoorstel prioriteilen lastenverlichting bij hoge inkomstenmeevallers volgt. 

-·····-···· ········-· -···· vooratel <0111 

nr I afdellna ·1 aaalna I reaal I lOOit I categoria 
668 I Tiel r 22 I 03 I Toevoegen I B 

Tekst voorstel: 

840ZB 
Bij het afschaffen van de ozb dient nadrukkelijk gekekken te worden naar de efeecten ervan voor de lagere 
overheden (Waterschappen- Basisreaistratie Vstaoed bii de aemeenterll_ 
Toelichting voorstel: -
Voor de inning van ozb voert de gemeente taxaties uil Die taxat1es vormen de basis voor beleidsmaatregelen 
voor andere overheidsorganen en voor de basisreg1strat•e Vastgoed 

vooratel 
Advies: verwerpen, zie nota van toelichting. 

~-
·------~--___ .. ·- --~-

--~---- -·- -·--·-nr ~ afdellna I oaolna I regel I soort I categorie 
33o I Haarlem I 22 I 01 I Wlizlgen I B 

Tekst voorstel: 
Vervanoen • Onroerend Zaakbelasting• door ·overdrachtsbelasting· 
Toalichting voorstel: 
Advl11: verwerpen, zie nota van toelichting. 
Zie de algemene tekst over de OZB en de overdrachtsbelasting in de nota van wijzigingen. 
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vooratel ... ·-··-··--···-···--------··-·· ....• ·-····-· .. -------·-··--····-···----···-- ··-· ·-·· vooratel 

nr I afdeling I pagina _I regel I aoort I categorie nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categorie 
276 I Utrecht I 22 I 06 Motie I B 670 I Oe Wolden I 29 I 01 I Schr~_een l B 

Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
Na alinea 4 alinea 5 toevoegen (vervolgens doornummeren): Huiseigenaren moeten in de gelegenheid worden Schrappen van 29.1 regel 1-15 
gesteld hun huis in box 3 onder te brengen. Over de waarde van het huis (WOZ) moet conform box 3 een 
rendementshelling worden betaald. Tegelijkertijd komt de aftrekbaarheid van de resterende hypotheekrente en Toelichting voorstel: 
het huurwaardeforfait geheel te vervallen. Argumenten om de OZB te handhaven: 
Toelichting voorstel: &1#61623; OZB is het enige instrument voor het besturen van de gemeente inkomsten De vergoedingen uit het 
Oe ooit ingevoerde aftrekbaarheid van de hypotheek is gecompenseerd door het instellen van een Gemeentefonds zijn onvoorspelbaar, wisselend en marginaal te beonvloeden door de gemeente Oe inkomsten 
huurwaardeforfait. Zodra een hypotheek volledig la afgelost varvalt de noodzaak. voor de staat om de geheel afhankelijk maken van het Gemeentefonds betekent een verslechtering van de mogelijkheden om het 
huiseigenaar met een huurwaardeforfait te belasten. gemeentelijk financiële beleid zelf als gemeente vorm te geven. De in regel 13 genoemde compensatie voor 
Advlea: verwerpen, zie nota van toelichting. inkomsten derving is te algemeen en biedt geen concrete aanknopingspunten 
Amendement is inhoudelijk onjuist. &1#61623; Het beoogde elfeet op de inkomsten val bij de overgang van een niet-werk naar een werk situatie 

wordt door economen aangevochten. 

vooratel • ··- - .. &1#61623; Oe genoemde besparing op de uitvoeringskosten bij Rijk en gemeenten is minimaal Immers-taxaties 

nr I afdeling I DBalnii I ··reael•' eoort I categorie 
560 I Wlnaum I 24 I 21 I Toevoegen I B 

van onroerend goed zal nog steeds plaats moeten vinden voor de bepaling van het huurwaardeforfait en 
andere locale helfingen zoals waterschapsbelasting 

Tekat voorstel: 
3) Oe eventuele nadelige gevolgen voor waterschappen van het vervallen van de OZB worden 

Advlea: verwerpen, zie nota van toelichting. 

aecomDenseerd 
Toelichting voorstel: 
Advl .. : verwerpen, zie nota van toelichting. 

··--·--·-·· ··-·-··· .... ···--·---··· .................. ............... ············ ..... vooratel ..,. 

nr I afdalln!l I pagina I regel I aoort I cateaorie 
47 I Baarn I 29 I 03 I Motie I B 

vooratel lakst voorstel: 
Oe WO Baarn is teqen het voorstel om de OZB al te schalfen 
Toelichting voorstel: 
Aangezien Baarn een lage OZB kent, zal afschaffing van de OZB een verslechtering varo de gemeentelijke 
financiële situatie tot gevolg hebben, m a.w. een goed financieel beleid hjkt te worden afgestraft. Binnen de 
provincie Utrecht heelt Baarn. na Oudewater het laagste OZB-percentage Onze wethouder Hr. Lieberwerth 
heelt over dit punt reeds met Dhr. Lugteveld contact gehad. 
Advies: verwerpen, zie nota van toelichting. 

nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categorie 
165 I Lilten seradaal l 25 I 06 I Toavoaaen I B 

Tekst voorstel: 
Oe eventuele nadelige aevolaen voor waterschappen door het vervallen van de OZB worden gecompenseerd. 
Toalichting voorstel: 
Oe waterschappen zijn de WOZ basis voor de omslag gebouwd. Denk aan hogere perceptiekosten als de 

I oerneenten daar niet meer in bijdragen. 
.. ··-·····-- . .... ····-··- .............. .. .................. ... vooratel ..,. Advies: verwerpen, zla nota van toelichting. 

····-·-··· ·- ·····-· ..... _ .. _ -· .. -- -···· . ·-·· ._ ... -- ---···-·-··· vooratel ... ··-·- ··-·-··-··------------ nr I afdalina I pagina I regel I aoort I cateaorle 
139 I Rijnwoude I 29 l 03 I Wijzigen I B 

T akst vooratal: 
Blz. 29, reael 29-03 tussen "IOZBl" en "afgeschaft" wordt ingevoegd "op leff!lój__n'_' __ 
Toalichting voorstel: 
Toelichting: Gemeenten hebben de algelopen tien jaar vele honderden milJoenen guldens ge-tnvesteerd om de 
WOZ uit te kunnen voeren (taxaties, specifieke automatiseringsapparatuur en - programmatuur) Plotselonge 
afschaffing van de ozb zou dan ook een forse kapitaalver-nietiging betekenen Alvorens daartoe over te gaan 
is voorts een nadere bezinning over de omvang van het eigen belastinggebied van gemeenten wenseliJk 
TensloHe moeten de reper-cussies worden onderzocht die afschaffing van de ozb zou kunnen hebben op de 
relatie met het eiaenwoninglorfait (IB) en de waterschapsbelastingen_(omslagen) 
Advies: verwerpen, zie nota van toelichting. 
WOZ blijft bestaan, uitvoering daarvan is logischerwijs verantwoordelijk voor Rijk als grootste belanghebbende 
(Inkomstenbelasting Box 3). 

nr · I afdaling I pagina I regel I aoort I categorie 
113 I Zoeterwoude I 29 I 01 I SchraPPan I B 

Tekst voorstel: 
Btadziide 29 Reael 01 tot en met regel 15 schrappen: 
Toelichting voorstel: 
Voa de OZB hebben gemeentebesturen een instrument om zeil (binnen bepaalde grenzen) de hoogte van hun 
inkomsten te bepalen. 
Verkrijging van inkomsten via het Gemeentefonds zal opnieuw de nadelen bloot leggen die in dat vroegere 
systeem bestonden. 
Lastenverlichting zal in het voorstel niet ontstaan, alleen van verschuiving is sprake. Van inkomensverbetering 
is evenmin sprake. Oe burger zal de rekening moeten voldoen, hetzij in de vorm van een heffing via de OZB, 
hetzij via de inkomstenbelasting. 
Advies: verwerpen, zie nota van toelichting. 

·---------------- -----
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~··--···-············-··-·-----··--··-···-···-·-·····--·-·-···---·····- -·-····-·- -··· vooratel 

nr I afdallna I Dlalna I reael I eoort I categorie nr I afdeling I pagina I regel I eoort I categ_orle 
412 I Apeldoorn I 29 I 03 I Toevoegen _I B 75 I Bodegraven I 29 I 14 I Toevoegen I B 

Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
De gemeentelijke autonomie voor het heffen van belastingen blijft in stand. De compensatie via het Gemeentefonds voor de weggevallen OZB geschiedt op basis van de waarde van het 
Toelichting voorstel: onroerend goed per gemeente, vermenigvuldigd met een vaste parameter voor ali."_!lemeenten. 

Toelichting voorstel: 
Advlea: overnemen. Deze maatregel bewerkstelligt dat de uitkering uit het Gemeentefonds voor alle gemeenten op eenzelfde basis 

geschiedt. Indien de uilkering zou plaats vinden op basis van de huidige OZB-opbrengst per gemeente, 

voorstel ~· -- .... -···- - .. --- - -··---- ---·-···-·-··-- .. ---·-····- ---·--· zouden gemeenten die nu een zuinig beleid voeren, daarvoor wordef1 gestraft. . 

nr J ifdellng I Dlalni I ·· reail I ' ~ •.' ,~: ioort I cateaorle Adviee: verwerpen, zie nota van toelichting. 

413 I Apeldoorn I 21 I 13 I WIJzigen I B 

Tekat voorstel: 
vanaf: Vanzelfsprekend ... uitgaven'. Vervengen door: 
Gemeenten worden voor het verlies aan Inkomsten volledig gecompenseerd via het gemeentefonds. De 

···-···· 
--------

vooratel ~ 
nr I afdeling l _pa_glna J regel I soort I categorie 

673 L Roosendaal I 29 I 14 I Toevoegen l B 
I geïndexeerde waardeontwikkeling van het onroerend goed vormt de basis voor die compensatie. Tekst voorstel: 
Toelichting voorstel: Zonder dat de gemeenten hiervan nadeel ondervinden 
Advies: verwerpen, zie nota van toelichting. Toelichting voorstel: 
De tekst in het ontwerp-programma ia duidelijk qua doelstelling. Nu reeds een techniek aangeven waarmee dat Advies: verwerpen, zie nota van toelichting. 

- -~- -----------

doel zou moeten worden bereikt Is niet alleen onverstandig, onduidelijk is of met de voorgestelde techniek 
recht wordt gedaan aan de situatie van alle gemeenten. ~- .............. ···- ..... -··· 

-· ··-···-·· 

nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 
466 I Bennebroek I 29 I 13 I Wijzigen I B 

Tekst voorstel: 
De zin (29.13-29.15) 

nr I afdeling_ l paj!lna .I regel I soort 1 categorie 
641 L Zoetermeer I 29 I 14 I Toevoegen I B 

Tekst voorstel: 
Toevoeaen achter· ... situatie'· "en waarmee gemeentelijke autonomie in financieel opzicht blijft behouden." 
Toelichting voorstel: 
Advies: overnemen 

-- ---- - -··- - - ------ -- -

vooratel <f 

"Vanzelfsprekend worden de gemeenten via het Gemeentefonds gecompenseerd voor het verlies aan 
inkomsten op een manier die recht doet aan hun situatie. Vervolgens groeit deze uitkering mee met de 
rijksuitgaven.· 
Vervangen door: 

V ~ ... -~ ··~ - ... ·~ .. 

nr I afdeling L _paj!lna J re.11el I soort I categorie 
52& I Slochteren L 29 I 29 I Wljzlaen I B 

oorstel 

'Vanzelfsprekend worden de gemeenten gecompenseerd voor het verties aan inkomsten op een manier die Tekst voorstel: 
recht doet aan de zelfstandige positie van gemeenten in ons staatsbestel. Dit gebeurt bij voorkeur via het eigen 1 
belastinggebied van gemeenten of eventueel via het Gemeentefonds en wordt vóór de afschaffing van de OZB Schrappen: 29-13 "Vanzelfsprekend .. .. '29-14, 29-15 
vastgelegd bij wet.· 

Toelichting voorstel: 

2 
Toevoegen: 29-14 1a Vanzelfsprekend worden gemeenten gecompenseerd voor het verlies aan inkomsten 
Om recht te doen aan hun situatie en 

Advies: strekking overnemen, zie ook nota van toelichting. 
T egenVOO(Stet: "Vanzelfsprekend worden de gemeenten via het Gemeentefonds gecompenseerd op een 
manier die recht doet aan de zelfstandige positie van gemeenten in het algemeen en hun specifieke srtuatie in 
het bijzonder. Dit wordt voor afschaffing van de OZB vastgelegd bij wet." 

···-·- --- -- . -··---------·--·-··· -·---····--··--··---···-·····~ - ·-··-· -- ···~···· ···-- - ·-·· --- ~- ·- --voontel ~ 

begrotingsvrijheid, worden de inkomsten uit OZB vervangen door een heffingsmarge in de eerste 2 schijven 
van de inkomsten- en loonbelasting 
box 1. welke in totaliteit van dien omvang is dat gemeenten gemiddeld een in omvang gelijkblijvend eigen 

belastinggebied behouden 
Gemeenten blijven daarmee zelf deels verantwoordelijk voor de belastinghoogle in hun gemeente. 
Zij blijven daarmee ook verantwoordelijk voor hun eigen inkomsten 

Toelichting voorstel: ----

Advies: verwerpen, zie nota van toelichting. 

nr I afdeling I pagina J "'11•1 I soort I categorie 
787 I Apeldoorn I 29 I 13 I Wllzlgen I B 

Tekst voorstel: 
vanaf: Vanzellsprekend ... uitgaven'. Vervangen door: Gemeenten worden voor het verties aan inkomsten ···- - -- ----- -- ---------· 

volledig gecompenseerd via het gemeentefonds. De geindexeerde wardeontwikkeling van het onroerend goed 
vonnt basis voor die compensatie. 
Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen, zie nota van toelichting. 
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nr I aldtllna I Plalna I Natl I toort I categorit 
26 _]_ Captilt aan dtn IJlStiL 61 l 31 I Schrappen I B 

Ttkat voorstel: 
De afdeling Capelle aan den IJssel stalt voor dit punt te schrapoen 
Toelichting voorstel: 
De afdelina is teoen de afschaffing van de OZB. 
Advl .. : verwerpen, zit nota van toelichting. 
Zie motivering bij Hoofdstuk 3. 

-..-stel 
nr I· '··'i· ·afdtllná .· 1 ililalna·t-·- flflti:H'J•·''''~'''~aoort;·''·'· •• '- çaUQorlt 
23 I Capelle aan dtn IJaatl I 11 I 41 I Schrappen I B 

Ttkat voonttl: 
De afdelina CaoeUe aan den IJsselatelt voor dit vooratel Ie IChrappen, 
Toelichting voorattl: 
De afdelina la teaen de tfachaflina ven de OZB 
Advlta: verwerpen, zit nota van toelichting. 
Zie motivering bij Hoofdstuk 3. 
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Lijst C en 01 
Overige te behandelen voorstellen 

(540 voorstellen) 

Lijst c 

met verwijzing naar de gebundelde voorstellen 
(Ingetrokken door de commissie D 1 en 

door de kamercentrale D2 ten gunste van nr.) 

Lijst 01 (COMMISSIE) Lijst 02 (KC) 
Overige te behandelen Niet te behandelen Niet te behandelen 
voorstellen voorstellen: vergelijkbaar voorstellen: vergelijkbaar 

voorstel Is In Lijst C voorstelis In lijst C 
oooenomen ooaenomen 

Inleiding 

444 
86 
187 
328 
244 
245 
331 
371 
624 
605 
770 
334 
43 
625 
189 
652 
234 
38 
48 133 
126 
378 
404 263 
338 
739 
268 
246 
379 
525 
580 
269 
46 
735 
Hoofdstuk 1. 
87 
771 

Blz. 1 van 156 pagina's 

VVD-wijzigingsvoorstellen vkp verSie 2 I -12-01 

~71::-::1:----------- ~ __ 13 ____________ ----------------
688 628 

7::-:0:..=8 ___ ~ -----~---------- 1----------------
88 
128 
309 

1-------------- -~---- --------

192 
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18 
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600 
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465 
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196 
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143 
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510 
621 
653 
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--

533 689 
. --

313 247 
127 144,406 587,661,774 
145 

514 
747 

468 138 57,58,429, 723 184, 186 
416 724 
663 199 
323 822 
666 312 
505 315 
286 248 
340 518 
619 618 638 
198 521 
307 148 
343 531 
657 441 
745 748 
73 149 
499 273 534 
744 19 
506 664 
228 604 
469 795 
686 200 
637 702 
687 327 --~----~ 

658 749 
842 21 
325 98 
147 407 
360 775 
507 527 
49 Hoofdstuk 2. 
50 626 630 
51 776 
631 217 
52 134, 135 372 
424 218 
715 90 
767 471 --~---

180 59 
470 329 

.. 

821 352 
53 823 
78 355 
182 219 
425 222 
426 54 716 717,768,769 136, 183 405 60 
55 777 
56 137 427 428 719 720 229 --

----
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729 
289 
712 
398 
548 
722 
676 
667 
475 677 
515 
151 
152 
91 
449 
93 
718 
472 
571 
590 
725 
546 
778 
223 
316 
374 
464 
220 221 
779 
61 
780 
332 
80 . 
110 
408 
781 
201 
690 583 
750 
751 
20 
94 109,202,225,409,678, 

727, 782 
231 
375 
603 
691 
333 
732 
752 
277 
167 
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---

339 442 
564 553 
28 839 ---
591 574 
784 42 681 
843 291 

-~-

175 285 
565 205 
844 655 785 253 
479 458 
512 516 
576 671 
185 206 
786 207 
561 422 
845 700 622 
29 754 
797 238 
459 714 
572 789 
341 721 
Hoofdstuk 3. 351 
597 535 
550 254 
367 500 
473 Hoofdstuk 4. 
419 347 

----- ---~-- ----- --- --- ----

480 342 
477 599 
640 350 
420 554 
368 257 
434 279 
435 493 679 --~------ ---~-

433 292 
436 293 ---·---~-- --------~-

496 96 
798 30 

---- ·--~------

32 
442 239 

----- --~- --- --- --------

156 294 
642 685 

----------- ------- -------- -- -- -------------·- ----

753 824 
85 288 -----------------

369 295 
799 623 
92 227 
438 698 
439 296 
481 639 
497 354 ----------

552 158 ----------
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~f5 
297 
298 
755 
299 
756 
240 356 
728 
300 
281 
826 
301 
699 620 
302 
241 
303 
357 
757 
358 
529 
730 
800 
26 680 
304 
159 
827 
801 
233 
519 
596 
555 
692 601 
710 
258 
31 
97 
282 
693 602 
283 284 
489 
802 
611 
520 
790 
598 
317 
259 
391 
803 
101 
463 
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813 
214 
522 
814 
815 
646 
695 610 
582 
Hoofdstuk 5. 
737 
318 738 
705 
834 
648 
649 
383 
650 
763 
817 
835 
15 
16 
402 63 359 651 836 
818 
8 
361 
586 
399 
837 
838 
64 
11 . 
819 
701 614 
13 
39 
104 
105 
696 615 
766 
365 
107 
267 
706 
707 
617 
65 
BQiage 

27 
540 
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vooratel 

Inleiding nr I afdeling_ 1 j)!glna I Regel I aoort I categorie 
328 I Hof van Twente I 04 I 17 I Wijzigen I c 

Tekst vooratel: 

Amendement 2 (Regels 4-17 tot 4-19) 
Wij stellen de volgende wijziging voor van de passage 'Burgerlijke vrijheden. . tot 'terroristische netwerken' ( 
4-171014-19): 

..... -··-·----·---·-----·-.. - .... ·---·----··--·---.. ·-···----·---··--· .. --...... 
nr I afdellna I Daalna I natl · I aoort I categorie 

444 I Beuningen I 04 j 01 I Toevoegen I c 
Teklt vooratel: Burgerlijke vrijheden . democratische instellingen en z1j die daarvoor staan, worden van binnenuit en van 
In het ontwerpverkiezingsprogramma, wordt gesproken over hel regulier/traditioneel boerenbedrijf en hel buitenaf bedreigd en belaagd door criminele organisaties en terroristische netwerken 
biologisch boeren (naast-boeren (bedrijf) ook -vlees). 
De WO Druten zal een voorstel doen om aan deze categorie toe te voegan: scharrelboeren danwel Toelichting vooratel: 
scharrelvlees, omdat deze sector niet gelijk staal aan de eerder genoemde agrarische sectoren. Wij vinden hier de vermelding van 'open markten' minder ter zake dan die van onze 'democratische 
Wij steunen dil voorstel. Dat doen wij middels deze site, aangezien hat nog niet zeker is dat wij bij de instellingen'. 
vargadering aanwezig kunnen zijn. Advlea: overnemen, mits 'open markten' erin blijft staan. 
Toelichting vooratel: 
Advies: verwerpen -· ···-· ...•..... ······-· . - ....... .. 

In de algemene inleiding is hel niet de bedoeling zo gedelaiNeerd onderwerpen te behandelen. nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 

.... - ·- .. 

nr I.· afdeling ·· ';""' I ~JIInà · I · Ntitl ' I"· > eoórt I cat~orle 
86 I On I 04 I 02 I WIJzigen I c 

"_.tel 
244 I De Bilt I 04 I 20 I wgzlgen I c 

Tekat vooratel: 
De zin: Tegen dergelijke ondermijnende bedreigingen .. Vm op straffe van verlies wat dierbaar is. wijzigen in 
Dergelijke ondermijnende bedreigingen dient Nederland, zowel intern als samen met bondgenoten te 

Tekat vooratel: 
Uitgangspunt van Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is artikel 1 van onze Grondwe~ dal stelt, dal 

voorkomen en te bestrijden: politioneel, militair en via inlichtingendiensten 
Toelichting voortlel: ---------··-- --------------· 

"allen,die zich In Nedertand bevinden gelijkelijk behandeld worden zonder discriminatie van welke grond dan De lekst komt nu wel heel zwaar over. Met de essentie kunnen wij ons volkomen verenigen. Vandaar de 
ook • voorgestelde wijziging. 
Binnen dit kader is ieder mans vrij, Advlea: overnemen 
Toelichting vooratel: 
Op deze wijze wordt ook aan nieuwe medelanders van welke afkomst dan ook duidelijk gemaakt, dat de WO 

-~--------------- -- ------------ ----~----

een partij is, die ook voor hen opkomt, terwijl hen dan meteen duidelijk gemaakt wordt, dal ook vrouwen in 
Nedertand gelijk behandeld wordent 
Advies: verwarpan 
De tekst die in het ontwerp-programma staat is wervender. 

-·--·· .... .. -- -·· ... -· - --·-·· ··--- - ···-

nr I afdeling_ J pagina .I regel I soort J categorie 
245 I De Bilt I 04 I 37 I Wijzigen I c 

Tekat vooratel: 
De afdeling stelt voor het begrip cultuur toe te voegen en de zin taalkundig te verbeteren en wel als volg! De 
nieuwe technologleen ontsluiten nieuwe bronnen in de economie maat-scha_pj>ij. en cultuur 
Toelichting voorstel: ·-------
Technologie heelt ook invloed op onze cultuur. De voorgestelde aanvulling komt ook overeen met de 
optimistische levensvisie die in dit hoofdstuk over emancipatie ook wordt uitgedragen 

nr I afdallnJI .I pagina I regel I aoort I categorie 
187 I Antwerpen I 04 I 14 l Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Toetssteen voor elk programmapunt is ook dat daaraan voor de uitvoering op voorhand een bindend lijdplan Advlea: strekking overnemen 

..... Ontsluiten nieuwe bronnen van economische. maatschappelijke, culturele en politieke energie. geko~~eld wordt. 
Toelichting vooratel: 
Advlea: verwerpen -· 

In de titel staat dat hel programma geldt voor de komende kabinetsperiode Het gaat om 
programmavoorstellen dia leiden tol emancipatie van de mens op de korte en op de lange termijn. 
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vooret•l ... ---·--··-··----·-···--·····-·························-·-····--·-···-·················-·-··· ············-·-··-·· ·········-···· 

nr I afdaling I pagina I ntgal I aoort I categorie 
331 I Hofvan Twente I 0& I OI I Wllzlgen I c 

Tekst voorstel: 
Amendement 3 (Regels 5-08 tot 5-09) 
Voor de zin 'Onbedoeld' tot 'handhaaft'(r. 5-08 tot 5-09) stellen wij de volgende gewijzigde redactie voor: 
Ook de overheid ondervindt de gevolgen van deze overregulering. Zij blijkt niet altijd in slaat tot handhaving 
van de door haar gestelde regels. 

Toelichting voorstel: 
We algnaJaren een paar taalfouten en een denkfout In de volgende passage: 'Onbedoeld gevolg van deze 
overregulering is dat de overheid naleving ervan ofwel bewustofwel onbewust, dan wel uit bestuurlijke 
onmacht, niet meer handhaaft' (r. 5-08 tot r. 5-09). Ala de overheid bewust niet meer handhaaft. is er geen 
sprake van 'onbedoeld' gevolg. 'Oanwel' zijn twee woorden: 'dan wel'. Oe combinatie van twee keer 'ofwel' en 
nog eens 'dan wel' is lelijk. Het woordje 'ervan' verwijst grammalleaal neer 'overregulering'. Dat is natuurlijk niet 
de bedoeling: men wil het laten slaan op die tegenstrijdige regels van de vooralgaande zin. Twee 
ooeenvolaende zinnen beoinnen met (onbedoeld) aevola Is leliik. 
Advl .. : etrekklng ovamamen 
Gevolg van deze overregulering is dat de overheid, bewust of onbewust, of uit bestuurlijke onmacht, niet meer 
handhaaft. 

v-.tel ... - ·-

nr J afdellna I paalna I ntaal I IOOrt I cateaorte 
371 I Schouwen-Duiveland I 06 _I 21 j_ Toeve~_egen I c 

Tekst voorstel: 
Na bedrijven toevoegen • maar ook van de overheden zelf". 
Toelichting voorstel: 
Advies: ovamamen 

vooratel ...,.. - - -~··· .. -~--- .. ·- ----·-·--·-· •.. --- - -·· ······-··-····· -·--·· -··-

nr I afdelln_g_ _I aaalna I ntgel I aoort L categorie 
624 I Zoetermeer I o5 I 34 _1 Schrappen I c 

Tekat voorstel: 
het woord 'aldus' laten vervallen. 
Toelichting voorstel: 
Advies: oveme:nan 

vooratel ... ... ----- -

nr I afdeling I pagina I ntgel I aoort I categ_ona 
606 I Cle Leefvormen& I 06 I 06 I Schrappen I c 

Homoaexualltelt 
Tekat voorstel: 
'alle zich vrij en verantwoordelijk voelende Nederlanders .. ..... ook." 
Vervangen door:de gehele Nederlandse bevolking 

Toelichting voorstel: 
Oe electorale doelgroep van de partij zou zich niet moeten beperken tot slechts diegenen die zich reeds vrij en 
verantwoordelijk voelen. Oe oehele Nederlandse bevolking is de electorale doelgroep van de partij. 
Advies: verwerpen 
Oe tekst in de inleiding lormuleert precies wat de bedoeling is: vrij en verantwoordelijk. 
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vooratel 
nr I afdeling I pagina I regel I eoort I Cltegorle 

110 I Rheden/Rozendaal I 06 1 os L Wijzigen I c 
Tekst voorstel: 
van welke kleur, religie en herkomst ook. 
Toelichting voorstel: 
zelfde formulering gebruiken als o~ ~ag 9 regel 15 
Advies: overnemen 

vooratel <lil ·-·. ···-···-·· ............... ···············-·· 

nr I Afdeling I pagina I regel I soort I categorie 
334 I Hof van Twente I 06 j_ 24 I Wijzigen I c 

Tekst voorstel: 
Amendement 4 (Regels 6-24 tot 6-27) w• stellen voor de passage van r. 6-24 tot 6-27 ('Maar vanwege' tot op de arbeidsmarkt') als volgt te 
herschrijven: 
Oe oorzaken van de problemen in de gezondheidszorg ( de lange wachtlijsten!) en in het onderwijs ( het 
geringe imago van de leerkrachten!) dienen de komende jaren te worden verduidelijkt en bestreden. 

Toelichting voorstel: W• achten het van belang hier reeds concreet een paar problemen aan te stippen De zin waarin verwezen 
wordt naar nieuwe vraagstukken als de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt kan ons inziens geschrapt 
worden: het vraagstuk van de vergrijzing is niet nieuw en de huidige economisch ontwikkelingen lossen het 
probleem van de krapte op de arbeidsmarkt vanzelf op. 
Advies: verwerpen 
Oe inleiding is algemeen; het hoofdstuk wordt pas bijzonder. 

vooratel ...,.. ·-··· ···-··· .................................. -···~ 

nr I afdeling I pagina I regel I 
43 I Baarn J o&L4o I 

Tekst voorstel: 
~i!J~!eist com~etente EN DIENSTVERLENENDE bestuurders .. 
Toelichting voorstel: 

--
aoort I categorie 

Toevoegan I c 

Competent zegt iets over de kwaliteit en kennis, maar niels over de servicegerichtheid naar de burger toe 
Vandaar toevoegen "dienstverlenende" 
Advies: strekking overnemen 
Dienstbare bestuurders en ambtenaren . 

vooratel ... - --·- -
nr I afdeling I Pagina I regel I 

626 I Zoalarmeer I 01 I 30 I 
Tekst vooratal: 

aoort I categorie 
Toevo~an I c 

Toevoegen: • ....... blijven waken over de kwaliteit en diversileit van het aanbod, de vrije marktwerking en de 
toegang tot .... ." 
Toalichting voorstel: 

t-A;-d:;-v:c;l~e=:'s"': o"'v"'e':-:r'='no:a:.:.m=:a"'n"-'------------------·-~ .. ----------------- ---

vooratel 
nr I ardellng I p1gln1 I regel I aoort I categorie 

189 I Antwerpen I 07 I 33 I Toavoegen I c 
Tekat voorstel: 
na "om": voortvarend binnen al te spreken be_grenzingen in t~d 
r.Tf.o~ei,ll~ctht~ln=lg~vo=o=rs~te~I:~~~~~~~~~~~~~CL-----------------------~ 

Advl11: verwerpen 
De inleiding gaat over de komende Kabinetsperiode 

~------------------------------------------------- ------------J 
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vooratel vooratel 

nr T aldallna TiJaalna I Reall I IOOrt I cataaorte nr I afdellna T llaalna I Reaal I soort I cateaorle 
662 I Waalre I 08 f 21 I Schrappen I c 378 I Schouwen-Duiveland I 09 I 21 I WIJzigen I c 

Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
ofwel via vouchers en oersoonsaebonden budaetten bejaarden vervangen door ouderen. 
Toalichting voorstel: Toelichting voorstel: ------ ----- ---------------
vouchers en oersoonsaebonden budgetten komen toch weer neer op het rondpompen van geld Advies: overnemen 
Advlea: varwarpen 

vooratel .,. ----- ·········· --·· ... ·-·. -------vooratel nr T afdallnil Tliiiiina I rilgal I soort I catunoria 
nr J., ·- aldallna ·" · ·-1 -Nalna-: 1-''l'latHtJo-"}-,:_,_'l;~.toort'''>:: ---··1 •' tataaorta 

234 T clliillla aan dan IJa .. l I 08 I 33 I Wllzklan I c 
404 I Amarsfoort I 09 I 23 I Schrappan I c 

Tekst voorsta!: 
Takat voorstel: betekent voor de WO ook vrij zijn van angst en gebrek 
Oe WO, afdeling Capelle a/d IJssel, stelt als amendement op het landelijk verkiezingsprogramma 2002 - 2006 Toallchtlna voorstel: 
voor om de reaal met kenmerk 8-33 de woorden •per definitie" te vervangen door ·somtijds", 
Toallchtlna voorstel: 

Advies: verwarpen 
Dit is een beroemde uitspraak van president Roosevelt 

Advlea: varwarpen 
Hier Is precies bedoeld wat er staat: omdat overheld voor leder gelijkelijk moet optreden zijn regels nodig en 

----------
-- ..... ······~ '"""" -------- ---------- "' ... vooratel ..,. 

die veroorzaken dat overheld de regels handhaaft en dus bureaucratisch optreedt nr I afdallna I oaalne I ren al I soort I categorie .. - - -----·· 

nr I aldallna • ,-_ I DUinà I -- raáll I IOOrt I CltaaOrfa 
38 I Roerstreak I 09 I 18 I Wllzlaan I c 

Takat voorstel: 

vooratel 
338 I Hof van Twenta I 09 I 25 I Wijzigen I c 

Tekst voorstel: 
Amendement6 (Regels 9-25tot 9-26) 
Wij stellen voor de zin• 'Zij erkent dat het recht van de één de plicht vormt voor de ander' ( r_ 9-25 tot r. 9-
26)te wijzigen in: 

'Nederlanders· vervangen door 'inwoners van Nederland·. De vrijheid van de een kan nietten koste gaan van de vrijheid van de ander 
Toalichting voorstel: 
In de context van de alinea zouden ook mensen zonder de nederlandse nationaliteit op dezelfde manier Toelichting voorstel: 

---

behandeld moeten worden_ Zowel aua rechten als plichten, 
Advlaa: varwarpen 

In de bovengeciteerde zin uit het verkiezingsprogramma worden de rechten bij de een en de plichten bij de 
ander aeleQd_ Als feit zal dat vaak zo ziin, maar hier wordt dat toch niet bedoeld 
Advies: verwerpen 

vooratel ... .. _ -· ... ·-··- -- --··- -- ···---·-···-- -· ·---- De tekst gaat hier niet over vrijheid maar juist over de balans van rechten en plichlen 

nr I afdallna I Daalna I reaal I soort I categorie 
48 I Oisterwijk I 09 I 21 I Schrappen I c 

--- - ·-··· vooratel .,. 

Tekst voorstel: 
Bejaarden 

nr I afdeling I pagina I regel I soort l categoria 
739 I Leldan r 09 I 31 I Toavoaaen I c 

T akst voorstel: 
Toalichting voorstel: 
Beiaarden worden oo de sanaeoeven wiize denigrerend en bovendien ten onrechte gepositioneerd. 

De verantwoordelijkheid nemen voor de eigen omgeving is onder meer zichtbaar in het vele vrijwilligerswerk_ 

Advies: verwerpen Toelichting voorstel: 
u~ hettekstverband blijkt dat denigretie niet bedoeld is_ Het os goed om on het verkoezongserogramma exphcret eanda_ch_t_te~hen~en 11a_n a_l h!!t vrrJ~erswerk 

Advies: verwerpen - -- -- ----

vooratel ... --- - - -··· ···----····-···- ·-· ·-·- ---·· --- --- -- -- Strekking is sympathiek maar te gedetailleerd . 

... --- -
nr I efdelliia Jpaqlna I reael I soort I catagorla 

268- T Utrecht I 10 I 04 I Wijzigen I c 

vooratel 
nr I efdellng I pagina I Reael I soort I categoria 

126 I Heerlen T 09 l 21 I Schrappen I c 
Tekst voorstel: 
Oruasverslaafden 
Toalichting voorstel: Tekst voorstel: 

Op de markt is sprake van aanbod en vraag waardoor eigendomsrechlen een prijs krijgen, dus courant kunnen 
worden. 

Het gaat niet aan drugsverslaafden op een lijn te stellen met andere hier genoemde kwetsbare groepen. Het is 
bovendien in strijd met de voor te stane inbedding van een patientgerichte benadering in een strafrechtelijke 

--
Toelichting voorstel: benaderina die de bedreiaino van openbare orde en veilioheid door drugsverslaving betaamd. . . ----·------· ---- -----
Een prijs vloeit niet noodzakelijkerwijs voort uit waarde. Sterker, een priJS is objectrel en waarde sub1eclief, er 
worden appels met peren vergeleken_ 

Advies: varwerpen 
Drugsverslaafden staan zwak in de samenleving_ 

Advl11: strekking overnamen - --- ----··-. -----
Op de markt krijgen eigendomsrechten __ en waarde __ 

-- - -------J 
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vooratel <11--·-------··-----·-··-·-···-·····-··-----···--·--··--·--···--··-·-· 

nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 

246 I Oe Bilt I 10 I 06 J WIJzigen I c 
Tekst voorstel: 
... er minder mee te vervuilen dan waar ze recht op geven. wijzigen in: .. er minder mee te vervuilen dan de 
limiet toe-staat. 
Toelichting voorstel: 
Deze wijziging brengt duidelijker de bedoeling van de opstel-lers zoals die op ons overkomt tot uiting. 
Advies: verwerpen 

"_.tel • 
nr J afdeling I pagina: I· ··reaal I ·.· aoort I categorie 

379 I Schouwen-Duiveland I 10 I 11 j Wijzigen I c 
Tekst voorstel: 
expertise vervengen door expressie. 
Toelichting voorstel: 
Advies: overnemen 

nr · I afdeling I iJaglna I rtatl I · eoort I aateaorte 
121 _I Haarlem I 10 I 12 I Schrappen I c 

Tekst voorstel: 
Schrap~n reael10.12 1/m 10.14 
Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen 
Dit Is een cruciale zin die er niet uit mag. 

vooratel 
nr I efdellna I pagina I reael I soort J categorie 

580 1 Cle Europese Zaken I 10 1 12 l Schrappen I c 
Tektt voorstel: 
schrappen 10-12 tot en met 10-14. 
Toelichting voorstel: 
Advl81: verwerpen 
Dit is een cruciale zin, de WO wU geen eindmodellen voor Europa. 

voo,.tel 
nr I afdeling I pagina I regel I eoort I categorie 

269 I Utrecht l 10 I 20 I Schrappen I c 
Tektt voorstel: 
TekstRespect voor afkomst en herkomst, voor andermans rechten en belangen. Geschrapt wordt andere 
I ()pvattingen en samenwerkinasvormen voor religie en geloofsovertuigina .. 
Toelichting voorstel: 
Toelichting: 
Respect betekent dat blijk wordt gegeven van eerbiediging uit hoofde van een gezagsverhouding, gevoelens 
van hoogachting of waardering op grond van prestatie of zedelijke kwaliteit (Van Date) Het past niet dit te 
woord zonder meer te gebruiken ten aanzien van andere opvattingen en samenwerkingsvormen, religie en 
geloofsovertuiging. Men kan deze accepteren, wellicht tolereren of zelfs begrijpen maar eerbiediging is zonder 
voorbehoud niet aan de orde. Als voorbeeld moge dienen het standpunt van de SGP aan vrouwen het 
lidmaatsch~~I~te onthouden. Hiervoor aeldt misschien(?} begrip of acceptatie maar respect is wel erjj vergaand 
Advlta: verwerpen 
Respect staat dichter bij tolerantie dan acceptatie, acceptatie gaat verder dan respect, en dat is niet de 
btdotllng. 
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vooratel 
nr I Afdeling I pagina I regel I IOOrt I categorie 
46 I Baarn I 10 j_ 25 I Wijzigen I c 

Tekst voorstel: 
van de overheid dat vernuft en ALLE vooruitgang OP HET GEBIED VAN KENNIS IN DE BREEDSTE ZIN DES 
WOORDS te stimuleren .. 
Toelichting voorstel: 
Alleen technologische vooruitgang stimuleren is te be~!_l<t, ~e overheid moet alle vooruitg;o~_r~g stimule~ 
Advies: verwerpen 
Het gaat hier specifiek om vernuft en technologische vooruitgang en bijvoorbeeld niet over filosofie. 

vooratel -· --·-·--·-·-··--··· --·-- -··· ·--··-·-··-···· ······-· ·-· ..... ·- ·····-······-···-···-- ....... ·····-···--·······- ··--·· 

nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categorit 
736 I Waalre 1 10 I 26 I loevoegen I c 

Tekat voorstel: 
Deze technologische benadering alleen is echter niet voldoende om algemeen maatschappelijke problemen op 
te lossen. Daarvoor is ook een orientalie op normen en waarden nodig. 
Toelichting voorstel: 
Vooruitgang blijkt bij lezing van het programma uitsluitend te slaan op technische vooruilgang. 
Wij vinden dit een beperkte visie. 
Advl11: verwerpen 
De 'problemen en uitdagingen' waarover de inleiding spreekt zullen met name door organisatie en technische 
vooruitgang van menselijk vernuft moeten worden opgelost, en niet door geloof, hoop en lielde. 

Blz. 20 van 156 pagina's 



VVD-wijzigingsvoorstellen vkp versie 21-12-01 

Hoofdstuk 1 

Ruimte 
voor individuele vrijheid en 

ontplooiing 
-a tel 
.- nr · T ·-, · :.,.-afdellfta . •.;. ••.: :. I · aaalnà ' -I .. ;:NciéL'- I · .:/,.,;; :: .. '· lOOit - . .. . I 

17 T o .. I 12 I 11 I Schi'IIDDen I 
Tellat voorstel: 
Het bllWM!<HIIiik naamwoord "aelalentHfde" moet VtiMIIIen 
Toelichting voo111tel: 

cateGOrie 
c 

I JonaAren moaen sowieso niet alolilden near een uitzichtlooi bestaan. Niet alleen de aalalenteerden 
Advl .. : ovamamen 

voontel <lil 
nr I · Afdallna ·I ~lne I -iiilel I lOOit 
n1 I Arnhem I 12 I 17 I Schrappan 

Teket vooretel: 
Bovendien nl... .. de doorslea schappen, 
Toelichting vooretel: 
nieuw amendement aeeft voorstel voor toevoeaen tekst op pao. 13 nieuw punt 10 
Advlae: verwarpan 
Deze tekst past juist in de samenvaning 

voontel <111 - -------------- ·-·-
nr I 

711 1 efdellna 
Cleleefvormtn& 
Homoaexualltelt 

Teket vooretel: 

I Dlalne I -,.a,, I 

I 12 1 18 I 
De zin : "Niet de aroeo ... . daarbii de doorslaa." 
Toelichting vooretel: 

lOOit 
Schr~ppen 

. 

I . . 
Cltagorla 

I c 

J ceteaorta 

I c 

Het wel met name noemen van bepaalde groepen in het ver~iezingsprogramma moet mogelijk zijn. 

Advlee: verwerpen 
Voorgesteld wordt om een doelgroepenbeleid Ie kunnen voeren. De keuze die is gemaakt in het 
veri<iezingsprogramma gaat juist u~ van beleid voor individuen in bepaalde situaties Dit overnemen zou 
efb<euk doen aan de in het verkiezingsprogramma gekozen insteek. 

voontel <111 -- -- -
nr I efdallna l · aaalna I I'IIDtl I IOOrt I Clteaorte 

688 I Mttrw .. n I 12 T 33 I Toevoegen T c 
Taklt voorstel: 
Voor mensen met levenswegen kunnen regionaal op te richten en door de overheid te erkennen 
multldiaclolinei111 aiiiHlountan ven arota betakanil zijn voor zowel de huiPVI'IID8111 lis de hulpverleners. 
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------------------------------------------------------------------------Toelichting voorstel: 
De 1500 mensen per jaar die voor een gruwelijke dood moeten kiezen bij gebrek aan hulp. dienen de 
mogelijkheid te krijgen voor een alternatief, en vooral de huisartsen moeten ontlast worden van een taak 
waarvoor zij feitel ijk geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. De huidige regelgeving houdt in een aantal 
situaties meer rekening met de hulpverleners dan met de hulpvragers. Dat betekent dat de hulpvragers in een 
aantal gevallen niet geholpen worden of illegaal geholpen worden. Dat is in strijd met de door de WO 
voorgestane transparantie . Ook het voortzetten van een gedoogcultuur is voor de samenleving geen 
alternatief. Om die reden wordt gepleit voor de oprichting van multidisciplinaire teams waardoor aan de eigen 
verantwoordelijkheid van de burger beter tegemoet gekomen kan worden en illegale praktijken zoveel mogelijk 
kunnen worden voorkomen. 
D~ voorstel sluit ook aan op het in 2000/2001 in opdracht van de Stichting Vrijwitlig leven door Rogier van 
Hulten uitgevoerd onderzoek: doctoraal scriptie Beleid en Beheer der Gezondheidswetenschappen aan de 
Universiteit Maastricht. Daaruit bleek dat ruim 75 % van de huisartsen in Nederland positief tot zeer positief 
staat tegenover het oprichten van steunpunten door de SVL. Genoemd rapport werd op 23 oktober 2001 
aangeboden aan minisier Korthals. Zie bijgevoegde aanbiedingsbrief. 

Advl .. : varwerpen 
Via de bestaande hulpverlening wordt afdoende in de behoefte aan hulpvragen voldaan. 

voontel 
... .......... - ..... ...... ,. _________ ........ _ ... , 

nr I efdallna I Dlalne T reatl T eoort I eetaioria 
101 I Cla laafvormen& I 12 I 33 I Toevoegen I c 

Homaaexualltalt 
T ekat vooretel: 
Na de zin • ... zijn .": Het niet accepteren van homosexuelen als donoren vanwege hun vermeende risicogedrag 
is ontoelaatbaar. 
Toellchtlna voorwtel: -------------- ----
Advlea: verwerpen 
Het past niet op deze plaats omdat het te spec~iek is. 
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... --··--------------··---·-·-···---·-···-·-·-··----·-·-···-·····---·--·-··-----··--· 
nr I aldallnil I aaalna I reaal I aoort I categoria 
88 T Os a I 13 I 02 I Toevoegen I c 

Takel vooratal: 
Aanvanoen met een analyse van wat er op het ogenblik aDemaal mis In de zorg 
Toelichting vooratal: 
Het is mooi om mat een nieuw svsteem te komen, maar de mensen willen wel graag weten, waarom dat nodig 
is en oo welke ounten verandarinoen moeten aaan komen 
Adv lee: verwarpen 
Oe In het amendement gevraagde analvses zijn reeda gemaakt in Kiezen voor Keuze en In het advies van de 
SER, -lke documenten onder anderalnput voor het verkiezingsprogramma zijn geweesl 

vooratel • 
nr 'I,., · ::afdellna · ···1-Diälni.'·llireatf:~.l-->;:;;j,é:'::IOOit< I cateaorta 

128 'I Rijnwoude I 13 I 02 I Witzlaan I c 
Takel vooratal: 
In ounl1 reaei13-G2 wordt het woord "stelle!" vervanoen door: verzekeringsstelsel. 
Toe lichting vooratal: 
Toelichting: Het gebruik van het woord "varzekerlngsstellel" heft de onduidelijkheid op die In de ontwerptekst 
bestaat tuaaen punt 1 en punt 2 van de paragraaf Ruhnte voor zorg. In punt 1 lijkt te worden gesproken over 
een nieuw zorgstelsel, terwijl punt 2 duidelijk betrekking heeft op een nieuw verzekeringsstelsel. Omdat de 
WO niet voorstelt om het zorgstelsel zelf Ingrijpend te veranderen, hooguH de wijze waarop het functioneert, is 
het beter om de term "verzekerinosstelsel" te aebrulken. 
Advlaa: verwarpan 
Het atelsel wat bedoeld wordt Is breder dan alleen een verzekeringsstelsel. 

.... - - -· -· - ··--·· .. _ 

nr I afdallna I D8atna I reaal I aoort I cataaorte 
301 I Heernatede I 13 I 02 I Toevoegen I c 

Ta kat vooratel: 
Oe burger heeft recht op zorg van een goede kwaliteit. Oe kwaliteit van de zorg moet aanzienlijk beter worden 
zonder varhoging van de kosten. Instellingen voor zorg moeten worden afgerekend op resultaten en op lengte 
van de wachUiisten. 
Toellchtlno vooratel: 
Advlaa: verwerpen 
Oe eerste volzin is een vanzelfsprekendheid die overbodig is. Het is een utopie dat de kwaliteit van de zorg 
aanzienlijk kan worden verbeterd zonder kostenverhoging en instellingen kunnen nooit worden afgerekend op 
de lengte van de wachUijsten. Instellingen kunnen de vraag naar zorg niet beïnvloeden 

·--------------- _" _____ ...... -.... _____ " _______ .. ___ - ..... - ..... ______ .... _ ...... _, ________ .. 

nr I afdeling I P&alne I rellet I soort I çategorle 

192 l Antwerpen I 13 I 06 I Toevoegen I c 
Takat vooratal: 
Oe tariefvorming, prijsvorming, en de beloning van artsen en verpleegkundigen dient op een marktconforme 
wiize plaats te vinden. 
Toellçhtlna vooratel: 
Advies: overnemen 
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vooratel 

nr l afdeling I paalna I reaal I aoort I categorie 
740 I Leldan T 13 I 06 I Toevoegen I c 

T akst voorstel: 
Daar waar mogeliJk moet gestreefd worden naar een integrale benadering van de zorgketen, waarbij met 
behulp van ICT de afstemming tussen de verschillende partijen wordt geoptimaliseerd. 

Toelichting vooratel: 
De gezondheidszorg kan efficiënter en effeeliever worden ingericht. Goed gebruik van ICT met afstemming 
tussen alle lagen kan daar sterk aan bijdragen. 

Advies: verwerpen 
Oe integrale benadering van de zorgketen moet al voortvloeien uit de inrichting van het zorgstelsel en ICT zal 
daar logischerwijze een belangrijke rol in krijgen. 

v-ratel ... -····-···· ..... ·-·-··-··-···--····-·······-··--····-·· .. ....... , .... ··-···-···· .. ····~······ 

nr l afdellna l Piiilne r regel I aoort I categorie 
230 I Solikeniase I 13 I OB I Wijzigen I c 

Tekst vooratel: 
• ... (2) Algemene zorgverzekering voor de basis van noodzakelijke zorgvoorzieningen in een standaardpolis"in 
• ... (2) Algemene zorgverzekering voor de basis van werkelijke zorgdekkende zorgvoorzieningen in een 
standaardpolis"Onder pagina 13 paragraaf 1 aan te vullen:Ondanks een terugtredende overheid bevordert de 
overheid in het kader van haar zorgplicht, dat de kwaliteit van hel management wordt verbeterd, waarbij de 
staven worden teruggebracht tot effectieve eenheden, zulks ten gunste van de inzet van daadwerkelijke hulp 

I (meer handen aan het bed). 
Toelichting voorstel: 
Het algemeen gevoel in onze ledenvergadering is dat het voorgestelde drie compartimentenstelsel (zie 13.07 
1/m 13.09), in plaats van kostenverlaging cq kostenbeheersing, juist de kiemen in zich heeft van 
kostenverhoging. 
In de praktijk is de som der delen vaak groter dan één 
De mening is dat er een sterke verbetering van de kwaliteit van het management moet plaatsvinden. waarbij 
de diverse staven worden verkleind ten gunste van meer ruimte in de daadwerkelijke zorg (meer handen aan 
het bed). De administratieve rompslomp moet worden teruggebracht 
Dat de vrees voor kostenverhoging voor de burgers ook in hel WO programma wordt onderkend, blijkt uit de 
lekst in paragraaf 10 (14.01 1/m 14.03), alsmede pagina 29 paragraaf 6 (29.32 1/m 29 38) 
Helaas blijkt in de praktijk, dat op zich goed bedoelde compensatie regelingen lang niet altijd de compensaties 
eerlijk en sociaal verantwoord kunnen verdelen. Zorgvuldigheid bij nieuwe stelsels dient daarom voorop te 
staan. 
In plaats van een uitgekleed basispakket met oneindig veel mogelijkheden tot bijverzekering, achten wij een 
werkelijk zorgdekkend basispakket een "must". De WO onderstreept daarmee ook haar zorg voor de 
zwakkeren in onze samenleving. 

Advies: varwarpen 
NOodzakelijke zorg geeft al aan dat de zorg voldoende dekkend moet zijn Verder is het onwenselijk dat de 
overheid bevordert dat de kwaliteit van het management wordt verbeterd In het nieuwe stelsel worden deze 
verantwoordelijkheden juist bij de zorgaanbieders gelegd De overheid moet de kwahteit van de zorg bewaken 

LV __ --... -,-.-,---.. ~----.. -_-_-...... --•. -.. ----------------------------.------

nr I afdalliiA regel -1 aoort I 
686 I Noordwilkerhout l 13 I 10 I WIJzigen I c 

Tekst voorstel: 
Vervang "inkomensafhankelijk" door ·nominaal". 

Toelichting vooratel: 
Advlea: verwerpen ~~-- -- -·· ---
Een nominale AWBZ-premie doet geen recht aan het solidariteitsbeginsel dal behoort bij een volksverzekering 
Tevens zal het onaanvaardbare Inkomensgevolgen hebben. 
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voorstel ~---·---···-·-----··-···---··-·-·-·······-····-·····--···· voorstel 

nr I afdellna I 1111alna I I'IQel I aoort I cat~~gorle nr T afdeling I pagina I regel I IOOrt I categorie 
467 I Vrouwen In de WD I 13 I 16 I Toevoegen I c 18 T Drieberaen-Riisenburq I 13 I 26 I Toevoeaen I c 

Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
achter .... zorg. Mei name de eerste lijnsgezondheidszorg dientie worden gewaarborgd. ... zii verrichten, helzii voor de private helzij voor de publieke markt 

Toelichting voorstel: 
Toelichting voorstel: Meer ruimie voor private initialieven draagt bij aan behoud van geldstromen voor de publieke laken van 
Miin voorslel is om deze alinea af te sluiten na de komma op reael 13-28. ~instellingen en houdt ze" bij de lijd". 

----~- ---~-----

Advlea: verwerpen Advies: verwerpen 
Oe noodzakelijke vormen van zorg impliceren natuurtijk de eerstelijnsgezondheidszorg. Hel nieuwe stelsel heeft de kenmerken van publieke voorwaarden in een privaat stelsel. 

vooratel vooratel ~ ·-···--···--··-·--·····-·······- ···-···-·-··· ·······- •. ... ... ...... --·· ..... ..... . ... ... ___ " ______ 
.. ···-·· 

nr I a feleliria 1 i:Ntalni ·J· raa•r· 1 '''/,:<·IOOrt .. .· I ca~orie 

320 I Haarlem I 13 T 11 I Toevoegen I c 
nr I afdelina .-Paiiina r regel r aoort I categorie 

129 I RUnwou de I 13 I 26 I Wijzigen I c 
Tekat voorstel: Tekst voorstel: 
Toevoeaen na ·van de hooate van het eiaen risico" de tekst•en eigen bijdrage• 
Toellchtliiil voorstel: 

In punt 6, regel 13-26, worden de woorden "Ie bepalen" vervangen door: mei zorgverze-keraars overeen Ie 
komen. 

Advlea: verwerpen Toelichting voorstel: 
De vraag of er een extra bijdrage betaald moet worden Is des verzekeraars. Toelichting: Oe ontwerplekst suggereert een volledige vrijheid voor zorgaanbieders, die er in de praklijk van 

hel door de WO voorgestane verzekeringsstelsel niet zal zijn. De essentie van de gedachte dal een stelsel 
vooratel ~ - .. waarin veel meer vrijheid zit dan in hel huidige, maar waar loch sprake zal (kunnen) zijn van een beheerste 

nr I afdtllná · · I Dlalna I r.atl I IOOrt I cataaorit 
71 -, RIJnwoude I 13 I 20 I Wllzlaan I c 

Tekat voorstel: 
In puntS, regels 13-20 en 13-21, wordt de volzin ·oe verzekeraar rekent daarvoor een individuele en volledig 
nominale premie." vervangen door. Oe premieheffing voor de Algemene Zorgverzekering is voor een deel 
inkomensafhankelijk en voor een deel nominaal. Het aandeel van de nominale premiehelling wordt sterk 

kostenontwikkeling, ligt in hel sluiten van - door concurrentie gedreven - doelmatige overeenkomsten tussen 
zoraverzekeraars en zornaanbieders. De WO moet daar dus niet omheen draaien. 
Advlea: verwerpen 
Oe zorgaanbieder en de zorgverzekeraar komen lol afspraken in de vrije markt Natuurlijk geniet de 
zorgaanbieder vrijheid maar deze zal zijn diensten loch ook verkocht willen zien, om deze reden zal de 
zorgaanbieder aan de kosten denken. 

uilgebreid ten opzichte van de huidige situatie in de ziekenfondsverzekering. Oe nominale premie is de drager 
van de concurrentie lussen da zorgverzekeraars en schept ruimie voor alle verzekerden om Ie kie-zen voor 
een eiaen risico. 
Toelichting voorstel: 

-···-- --·· -·- ·····-vooratel .,. 

nr r afdeliri!l I P8iilna I regel I aoort I categorie 
141 1 Gronlnii-en T 13 r 26 I Toevoeaen I c 

Toelichting: Oe ontwerplekst wijkt duidelijk af van wal er op hel punt van de premiehelling slaat in de nota Tekat voorstel: 
"Kiezen voor keuze·. Hel is onduidelijk waarom. Oe nota is uilgebreid in de partij besproken. Veel WO-leden 
die aan de discussie over deze nota hebben deelgenomen hebben duidelijk laten blijken dal zij voorslanders 

als 2e zin: De aanbieders reiken de zon1vragers ook helder inzicht aan in de ~~~~e!!'l.~preslalies. 
Toelichting voorstel: 

zijn van hel handhaven van een gemengd svsteem van premieheffing. Eén van de daarbij genoemde 
argumenten was hel handhaven van een redelijke male van solidariteit. Een ander argument was dal daarmee 
de nodeloze ingewikkeldheid van reparatie van inkomenseffecten die optreden bij overgang op volledig 
nominale premieheffing, wordt voorkomen. Oe lekst van hel amendement is lelterlijk overgenomen uil de nota 

Bij de vrijheid om handelingen Ie bepalen. hoort ook de verplichting lol verantwoording over de geleverde 
presla lies. 
Advies: atrekklng overnemen op 13 - 33 . --- -~- - ------ . -- -------- --

"Kiezen voor keuze". vooratel ~ __ ............ -........ ····- ·····-·· -·····-··. ·······--· 

Advlea: verwerpen 
Hel is haalbaar deze premie volledig nominaalle maken. Oe financiële gevolgen worden gecompenseerd. 

nr I afdellna I- pagina I regel I aoort I categorie 
321 I Haarlem T 13 I 27 r Toevoeaen I c 

-.tel ~-------------- Tekat voorstel: 
Toevoegen:·, nadat is vastgesteld dal er sprake is van voldoende_ marktwerf<ing_~ 
Toelichting voorstel: 

-~----- --- --
Advies: verwerpen 

----- - -~-----·-- --
nr l afdallna I Paalna I regel I aoort I categorie 
72 Î Rllnwoude I 13 I 20 l Wijzigen I c 

De marktwerking zit voldoende in hel nieuwe stelsel nadat de belemmerende regelgeving is opgeheven en 
daarmee aan de voorwaarden van Kiezen voor Keuze os voldaan 

Tekat voorstel: 
In puntS, regels 13-20 en 13-21, worden de woorden ·oe premie van een standaardpolis- vervangen door: De 
nominale oremie. 
Toelichting voorstel: ----

Toelichting: Oe tekst van dil amendement sluit beter aan bij de tekst van amendement met regnr. 71 dan de 
ontwerptekst 
Advlea: verwerpen, zie amendement 71 (p13 -20) 
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nr I afdaling I paalna I rqal I aoort I categorie 

600 I Murn I 13 I 27 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Om de administratieve last te verminderen en om een veel betere Identificatie van- en toegesneden 
zorgverlening aan personen te bewerksteUigen, pleit de WO ervoor het gebruik van een landelijk 
zorgpassysteem te stimuleren. 
Toelichting voorstel: 
Door een veelheld aan deelbelangen bij de verschilende actoren in de zorgsector wordt de huidige inelficiency 
van het systeem In stand gehouden en blijven aanzienlijke kosten besparingen en serviceverbeteringen 
achterwege. 
Advies: verwarpan 
Oe sector moet in staat worden geacht dit zelf te regelen. 

"_.tel ~ 

nr I afdallna I Dlalna I nötl . I ... , -' ioort I cataaorta 
271 I Utrecht I 13 _l 21 I Toevoeaan I c 

Takat voorstel: 
Na •artsen· wordt toegevoegd "tandartsen". ("wordr wordt "worden"). In regel 13-29 wordt toegevoegd na 
•aan": "huis- tandartsen·. 
Toelichting voorstel: 
Ook aan tandartsen dreigt een groot tekort of 11 daar zelfs sprake van. Gezien hun vergelijkbare rol in de 
eerstelijns gezondheidszorg geeft het geen pas aleen hulsartsen met name te noemen. 

Advlaa: ovamaman 
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vooratel 

nr I afdeling I pagina I regel I aoort categorie 
465 I Drechterland I 13 I 21 I Wijzigen I c 

Tekst voorstel: 
In artikel 7 van "Ruimte voor zorg" wordt de problematiek rond de opleiding van artsen om de tekorten op te 
helfen behandeld. Voeg iets toe over de problematiek rond "de handen aan het bed" of voeg hierover een 
nieuw artiekel toe. 
Toelichting voorstel: 
Op regel13-28 Vm 13-30 stelt het bestuur van de WO het een en ander over de opleidingsmogelijkheden van 
de artsen. Het komt als té specifiek over in een verkiezingsprogramma. Er zijn ook problemen bij de opleiding 
tot verpleegkundigen en verzorgenden. waarom heelt u deze problemen niet benoemd?Op regel 13-28 Vm 13-
30 stelt het bestuur van de WO het een en ander over de opleidingsmogelijkheden van de artsen Het komt 
als té specifiek over in een verkiezingsprogramma Er zijn ook problemen bij de opleiding tot verpleegkundigen 
en verzorgenden, waarom heeft u deze problemen niet benoemd? 
Mijn voorstel is om deze alinea af te sluiten na de komma op regel 13-28. 
Daarnaast lijkt het raadzaam deze alinea op te nemen bij het onderdeel onderwijs. Het gaat hier tensloHe om 
"de opleiding tot". 
Wenst u deze alinea toch te laten staan, dan wordt u verzocht ook een passage op te nemen over hoe u de 
uitstroom van verpleegkundigen en verzorgenden (30 000 per jaar) en de onvoldoende toestroom van de 
opleiding van voornoemde opleidingen (in 2001 instroom HBO-verpleegkundige met 20% gedaald) wMt keren. 
Daarnaast verdient het onderstaande uit recente publicaties de uw aandacht als verdere motivatie: 
De overheid investeert terecht in het terugdringen van wachtlijsten. Dit heeft echter tevens tot gevolg dat de 
werklast voor verpleegkundigen en verzorgenden steeds hoger wordt. Signalen hiervoor zijn het toenemende 
ziekteverzuim (ruim 8%), de WAO-instroom (2%), de netto uitstroom (ruim 7%), de steeds geringere instroom 
(15% minder dan vorig jaar) en het grote aantal moeilijk vervulbare vacatures. Dit zal bij ongewijzigd beleid 
alleen nog maar toenemen, met alle gevolgen voor de kwaliteit en het werkplezier in de zorg. Het is van belang 
dat erkend wordt dat het sluiten van verpleegafdelingen, IC bedden en OK's wordt veroorzaakt door een tekort 
aan verpleegkundigen en verzorgenden. Samen met de beroepsgroep moeten maatregelen ontwikkeld worden 
om de problemen die veroorzaakt worden door de tekorten en de té hoge werklast op te lossen. 
Ondertussen vragen ook artsen zich openbaar af waarom zoveel verpleegkundigen de zorg verlaten hebben 
en waarom zoveel opleidingsplaatsen voor verpleegkundigen ook dit jaar weer niet opgevuld zijn. Hét 
probleem is het slechte imago van werken in de zorg. Als we dit willen veranderen zullen we ook moeten kijken 
naar de inhoud van functies in de zorg. Past de functie bij de genoten opleiding? Heeft iemand nog perspectief 
in de huidige functie en zo niet, hoe creêren we dal dan? Ook hier wordt aangegeven dat functiedifferentiatie 
binnen alle beroepsgroepen van belang is om uit het huidige probleem van schaarste en imago te komen ( 
NRC 16-10-2001) 
De overheid kan en mag de huidige problemen niet laten bestaan. Beroepsgerichte maatregelen voor de 
verpleging en verzorging moeten dan ook nadrukkelijk prioriteit krijgen. Alleen dan wordt het beroep 
aantrekkelijk, verbetert het Imago en kunnen personeelstekorten worden weggewerkt. 
Bij het oplossen van de problemen vragen wij uw partij nadrukkelijk om een heldere inzet voor het oplossen 
van de problemen in uw verkiezingsprogramma. 
Indien de gesignaleerde knelpunten niet worden opgelost, zal dit In de aankomende jaren dramatische 
gevolgen hebben voor de kwaliteit van zorg. 

Advies: overnemen, toevoegen aan 13-30 
Ook het aantal gekwalificeerde handen aan het bed dient te worden vergroot, in combinatie met verdergaande 
functiedifferentiatie. 

~ .... _. ___ _ 

nr I afdeling I paalna I reaal I soort categoria 
632 I Zoetenneer I 13 J 28 1 I c 

Tekst voorstel: 
De opleidingacapaciteit van universiteiten wordt niet meer . 
De regels 13-28 Vm 13-30 worden verplaats naar de regels 15-26 e.v nieuw. 

Toelichting voorstel: 
Niet alleen de numerus fixus voor artsen moet verdwijnen Het uilgangspunt is dat van onafhankelijke en 
verantwoordeliike mensen, die zelf uitmaken, wat zij aanbieden en wat zjj_ afnemen 
Advies: verwerpen 
De numerus fiXUS is voor het opleiden van artsen en tandartaan een ernstige beperking Deze dient te worden 
opgeheven. 

L----------------------------~-----------' 
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voorstel .... ·-···· --------------------------------- ····-······-· ····-··-·-······-·· --------- ···-····----·-·-·····-···· 

nr I tfdallna I Dlllni I reaal I aoort I categorie 

683 I Voorburg I 13 I 21 I Wtlzlgan I c 
Tekst voorstel: 
De tekst van punt 7, regels 13-28, 13-29 en 13-30 wordt vervangen door: De capaciteit van zowel de 
basisopleiding tot arts als de vervolgopleidingen tot hulsarts en specialist moeten ruimer worden. Op den duur 
vervalt de huidige numerus fiXUS. De aantrekkelijkheid van het huisartsenberoep verdient versterking_ Er wordt 
voldoende geld vrijgemaakt om de uitbnsidingen van de opleidingscapaciteit bij medische faculteiten, 
opleidingsziekenhulzen en huisartsenopleiding ITlOQelijk te maken 
Toelichting voorstel: 
De ontwerptekst heeft als bezwaar dat deze onrealistisch la. De numerus fixus voor de artsenopleiding kan niet 
in 66n keer worden afgeschaft, omdat de opleidingscapaciteit tekort schiet, zeker nu nieuwe curricula zijn 
ingevoerd die meer docentenformatie kosten. Ook levert een groter tental opgeleide artsen niet vanzelf meer 
huisartsen en specialisten op, zoals de ontwerptekst lijkt te suggereren. Voor huisartsen is het vak momenteel 
niet aantrekkelijk, de huidige opleidingsplaatsen komen met moeite vol. Voor meer specialisten is uitbreiding 
van het aantal opleidingsplaatsen voor apeclalisten nodig. De tekst van het amendement brengt deze 
nuanceringen aan. 
Advle1: verwerpen 
De huidige tekst geeft de essentie goed weer. Momenteel wordt al gewerkt aan het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van het beroep van de huiaarta. 

.-.tel • -

nr· -I · afdtllna I D8Dina I reaal I toort . I categorie 
142 I Groningen l 13 I 29 I SchriPD8n I c 

Tekat voorstel: 
Zin schrappen: "Hiervoor etc." 
Toelichting voorstel: 
De huidige passage kan impliceren dat het benodigde geld elders binnen de genoemde Instellingen moet 
worden_gevonden. Het is echter waarschiinliik dat het beschikbaar stellen van extra geld nodig is. 
Advlaa: ovamamen 
De dekking hiervoor is voorzien in de extra onderwijsbudgeHen. 

... --- ·-···-···-·-·-· -- ·-··· --

nr · I •fdallng I pagina I regel I soort I eliegoria 
196 I Antwerpen I 13 I 30 I Toevoegen I c 

Takat voorstel: 
Vrije vestiging vgn artsen en s.,ecialisten dient weer moaeliik te worden. 
Toelichting voorstel: 
Advlea: overnemen 

v-.tel ... ·---- -- -··· ·-· ---- -··· --· - ---·-··· -· -- -···-·· -. -·· 

nr I afdaling I pagina I reaal I aoort I Clt4!QOrl8 
734 I Venlo-Tegelen-Belfeld I 13 \ 30 _l Toevoegen \ c 

Tekat voorstel: 
Nieuw punt. 
Ruimte en Zorg. Tussen punl7 en 8 invoegen. 
"Emancipatie en rehabilitatie van de chronisch opgenomen psychiatrische patiênt worden bevorderd, wat 
bijdraagt aan de vermaatschappaling van deze kwetsbare groep.· 

Toelichting voorstel: 
Advlaa: verwerpen 
Sympathiek maar te gedetameerd voor het programma 

Blz. 29 van 158 pagina's 

VVD-wijzigingsvoorstellen vkp versie 21-12-01 

voorstel 
nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 

143 l Groningen I 13 I 31 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 

I (van zorQvoorzieningen) en zorgbemiddelaars door middel van 
Toelichting voorstel: 
Zorgbemiddelaars vervullen een steeds actievere en belangrijkere rol in de zorg. Kwalitatief goede 
zorgbemiddeling verdient de aandacht van de overheid. --------
Advies: overnemen 

nr I afdeling I paglnt I regel I soort I cttegorle 
322 I Haarlem I 13 I 31 l Wijzigen l c 

T akst voorstel: 
Vervangen: "onder politieke verantwoordelijkheid van een minister" door· "De minister krijgt bevoegdheden en 
instrumenten tot ingrijpen bij uitspraken van het orgaan • 
Toelichting voorstel: 

----·--------~---

Advies: verwerpen 
Het ontwerp gaat uit van een onafhankelijk orgaan Wanneer de minister de bevoegdheid krijgt -tot ingrijpen 
vervalt die onafhankelijkheid . 

... -·····-- --···--- ··-·«--····-· ·- -·····-· --
nr I afdaling I pagina I regel I aoort I cataaorle 

510 _j Vrouwen In de VVD L 13 I 33 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Betere afstemming binnen de gezondheidszorg, zowel verticaal als horizontaal, is noodzakelijk 
Daarnaast is extra aandacht voor de omstandigheden en de privacy van mensen in~en verpleeghuis gewenst. 
Toalichting voorstel: -
Advlea: eerste zin verwerpen ------------J 
Is tegenstrijdig met het nieuwe stelsel 
Tweede zin overnemen op p 16- r 27 

... 
nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categorie 

621 I Llaae I 13 I 3& I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
De overhead van de zorgsector moet worden verminderd door o a vermindering van de regelgeving door de 
overheid en vergroting van de efficiency en voortvloeiend daaruit verhoging van de productiviteit door de 
instellingen. 
Toelichting voorstel: 
De bureaucratie in de _gezonheidszorg is tot onrustbarende hoogte gestegen Dit werkt demotiverend op 
personeel, w_erkt wachtliJSten mde hand en IS slecht voor de chent_ De gemeenten houden bij vaststelling van 
de bestemmingsplannen te we1mg rekemng met meuwe ontw1kkehngen 1n de eerste lijnszorg, waarbij de arts 
met praktijk aan huis op zijn retour is en plaatsmaakt voor groepsp_!__a_l<t~~ll__f!n sal!ll!_nwe~sverbanden. 
Advies: verwerpen -----
Hoewel de strekking sympathiek is, is het overbodig omdat in het nieuwe stelsel de sector voor een groot deel 
de adm1mstrat1eve last zelf bepaalt waarmee m het nieuwe stelsel ook aan de voorwaarden van deregulering 
en marktwerking is voldaan. 
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~-----------·----·-----···-·-----·----···--·--··--·-·····--·--···-----· 

nr 1 afdellna I pagina I reaal I aoort I categorie 
653 I Waalre I 13 I 36 I Schrappen I c 

Tekst vooretel: 
waar mogelijk 
Toelichting vooretel: 
vraagregulering consequent toepassen 
Advl11: verwerpen 
In eerste Instantie zal het loslaten van de aanbodsregulering niet op alle terreinen mogelijk zijn. Ook op korte 
termijn moet het zorgaanbod gewaarborgd zijn. Dit blijft natuurlijk wel hel streven op de langere termijn. 

vooratel • .... 

nr I aldellna ·' ' I· ualna I · l'látl T eoort ·I' cateaorle 
120 I Den Haag Algemeen I 13 I 31 I Toevoegen I c 

Tekst vooretel: 
na:"( ... ) en niet strijdig met de huidige wellen" de volgende nieuwe zin toevoegen: 
Zorgaanbieders wordt de ruimte geboden om meer gebruik te maken van Innovatie in de zorg zoals 
procesverbetering en ICT In de zorg. 

T oellchtlng vooretel: 
De paragraal 'ruimte voor zorg' gaat uitgebreid In op de vormgeving van het nieuwe zorgstelset Dat is van 
groot belang want de uiteindelijke oplossing voor de knelpunten in de zorg ligt in een dergelijk nieuw 
zorgstelsel. Het nieuwe zorgstelsel zal echter nog jaren op zich laten wachten. Bovendien betreft dit 
verkiezingsprogramma de periode 2002-2006. De WO zal in haar verkiezingsprogramma een duidelijke visie 
moeten bieden op de periode voorafgaand aan hel nieuwe zorgstelset De huidige tekst is daarvoor te 
summier. 

Advl11: verwerpen 
Overbodig omdat deze ruimte er al is. 

vooratel • .... --
nr I afdaling I pagina I raael I aoort I categorie 
19 I Oss I 13 I 37 i Toevoegen I c 

Teket voorstel: 
Hoewel marktwerking zo veel mogelijk bevorderd moet worden blijft de regering eind-
verantwoordelijk voor de gehele zorg 
Toalichting vo~rstal: 
Men moet voorkomen, dat de situatie bij de Spoorwegen zich herhaalt, waar de regering niet rechtstreeks in 
kan grijpen als gevolg van de privatisering. 
Op zijn minst is een lange overgangsperiode nodig om een nieuw systeem helemaal in Ie voeren en uitte 
Advlee: verwerpen 
De overheid houdt een controlerende taak, eindverantwoordelijke zijn de partijen in de zorg 

-.tel ~ ..... ---· - -·--· - ... ·--· .. ·-· ··--. 

nr I afdaling I pagina I regel I eoort I categorie 
841 I Hengelo (OV) I 13 I 37 I Toevoegen I c 

Teket voorstel: 
Darmkanker is een van de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Deze ziekte zou eenvoudig en 
tijdig op te sporen zijn via endoscopie. Oe overheid zou stappen moeten nemen om Ie bevorderen, dat 
mannen zich tiidig en regelmatiglaten onderzoeken. 
Toelichting voorstel: 
Tekatapreektvoorz~h 
Advlae: verwarpen 
Te gedetailleerd; de strekking van het amendement geldt voor veel meer ziekten en aandoeningen. 
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vooratel 
nr I afdeling I pagina I reg_el _ L eoort I catag_orle 

772 I Arnhem I 13 I 38 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Er zijn mensen die door omstandigheden niet aan individuele ontplooiing of hel dragen van eigen 
verantwoordelijkheid toekomen. Zij dreigen hel contact met de maatschappij te verliezen, vaak door een 
psychiatrisch verleden of omdat zij minder toegerust zijn. Onze samenleveing zal er op gericht moelen zijn 
deze mensen in een vroeg stadium Ie herkennen en op te nemen. zodat verder afglijden voorkomen wordt. 
niet de groep waartoe men behoort maar de situatie waarin men zich bevindt geeft daarbij de doorslag 
Particuliere initialieven ter preventie dienen zoveel mogeliik gesteund te worden. 
Toelichting vooretel: 
Advlea: atrekklng overnemen 
Psychiatrische patiënten toevoegen bij p 9- r 21 

~ ....................................................... .. . ........... ~ ..... . 

nr I afdeling_ I pagina I regel I eoort I categorie 
310 I Heernetede I 14 I o3 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
In ziekenhuizen moet 24-uurs kinderopvang komen om het tekort aan personeel te verminderen. 
Toelichting voorstel: 
Advlee: verwerpen 
De strekking wordt onderschreven. Dil is echter de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. 

v-.tel ~ ........................ - - .................................. .. 

nr I afdeling I pagina _l ragal l soort L categoria 
311 J Heemstede I 14 I o3 I Toevoegen I c 

Tekst vooretel: 
De numerus fixus bij medische opleidingen moet verdwijnen. 
Toelichting voorstel: 
Advlee: verwerpen 
Staal al in de ontwerptekst 

.......... -·-·· 

nr I afdeling I p~glna J reg_al I eoort I c•teaorle 
741 I Lelden I 14 I o3 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Nieuwe paragraaf 11 
In hel kader van liberalisering moet ruimte zijn om zorg te kunnen Inkopen in de lidstaten van de Europese 
Unie. Voorts dienen buitenlandse zorgverzekeraars toegang te krijgen op de Nederlandse markt ze kunnen 
hierbij de verzekerde in de gelegenheid stellen zijn zorg in een van de Europese lidstaten in te kopen Dil heeft 
levens een positief effect op de wachttijden voor behandeling in Nederland Deze wachttijden bestaan veelal in 
andere lidstaten niet 

Toelichting voorstel: 
Zorg en zorgverzekeringen worden teveel vanuil hel Nederlandse perspeetiel benaderd, zonder dal 
buitenlandse allernatieven mogelijk ZiJn. De nu nog overwegend ·gesloten' markt moet worden opgesteld voor 
buitenlandse aanbieders. 

Advies: verwerpen 
Is reeds mogelijk. 
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voorstel ... ····-···-·····-·· ----------------- ·-····· .. voorstel 

nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie nr I afdeling I pagina I regel I soort I cateaorle 
197 I Antwe111_en I 14 j_ 09 I Toevoeaen I c 

Tekst voorstel: 

216 I WO- I 14 I 16 I Schrappen I c 
Bestuurdersvereniging 

Ouders moeten de vrijheid hebben onafhankelijk van de locatie een school voor hun kinderen te kiezen. Een Tekst voorstel: 
terugkeer naar kleinere schooleenheden m1111_ de overheid niet belemmeren. 'basis-' 
Toelichting voorstel: Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen J:1et ond~s wor~_la_l_!e__i[lge_~kkeld als oo~_d_e basi_s_sc;h_oo_l_melllou-'è~l!r_s_ wordt gev.'erk_lc_ ____ 

Advies: verwerpen 
vooratel ·-------------------- -- -··· -····-····· ···- ....... _____ Het gaat hier om een onderzoek. Mocht blijken dal hel inderdaad Ie ingewikkeld is voor het basisonderwijs dan 

nr I afdellna I pagina I reaal I - aoort I ca~gorie moet het niet worden gebruikt 

·-··· ·-··· .. -·· ···-- --···- . ... '"'"-···· ·-·· vooratel ..,. 
437 I Sittard I 14 I 09 I Toevoegen I c 

Tekat voorstel: 
Blz. 14 Na regel 14.09 nieuwe regel: • Kwaliteit en stabiliteit moeten voor leerlingen 

In de toekomst gewaarborgd worden." 

nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 
212 I Utrecht I 14 I 16 I Schr".fl..l_en I c 

T akst voorstel: 
Toellchtlna voorstel: 
Advies: verwerpen 

Tekst: De woorden "basis- en· worden geschraJ>_I. ____ --- -- -~---·-- --- - --------

Toelichting voorstel: 
Toelichting: 

v-.tel ·- -· -· Uitgangspunt is terecht dat leerlingen en studenten betere prestaties kunnen leveren wanneer ze zelf keuzes 

nr I afdeling l_piglná ·1 ~el• I eoort I categorie 
484 I Cle Onderwlla I 14 I 09 I Toevoeoen I c 

Tekst voorstel: 
Na ... verantwoordelijkheid de volgende zin: 
"Deze trendbreuk in het onderwijsbeleid moet daarom de komende regeerperiode met kracht worden 

kunnen maken en daarvoor verantwoordelijk zijn (regels 14-12 en 14-13) Oe keuze voor studieprogramma's 
elders met onderwijstegoedbonnen of vergelijkbare instrumenten kan echter bezwaarlijk reeds aan kinderen 
van 4 tot12 jaar worden toegekend. 
Oerhalve behoort juist niet onderzocht te worden of instrumenten als vouchers in het basisonderwijs 
keuzevrijheid kunnen stimuleren. 

voortgezet". 
Toelichting voorstel: 
Advies: strekking overnemen door na deze ook nog toe te voegen 'reeds Ingezette' 

Advies: verwarpen -

Oe vouchers worden natuurlijk niet aan de jonge kinderen gegeven maar dan aan hun ouders Zij maken dan 
gebruik van deze vergroting van hun keuzevriJheid 

... - --· - --vooratel --· ····---·-·····-··· ... --- ·-··· --·· vooratel 
nr I afdeling_ I _j)jlll_lna I re_gel I soort I categorie 

306 I Cle Wetens.& I 14 I 11 I Toevoegen I c 
Techn.beleld 

Tekst voorstel: 

nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 
613 I Cle leefvormen& I 14 I 17 I Schrappen I c 

Homosexualiteit 
T akst voorstel: 

... extra uitgetrokken. voor onderwijs en onderzoek, boven de . 
Toelichting Yi!Orstel: 
Advies: overnemen 

de zin Oe school moet. .. zij telt 
Vervangen door: De school moet zorg dragen voor een veilige omgeving, zodat medewerkers en leerlingen 
zich in vriiheid en verantwoordeliikheid kunnen ontplooien. 

·--·--· --- -· --· vooratel ·--------- Toelichting voorstel: 
leerlingen hel gevoel geven dat ze tellen is niet voldoende Z1j moelen zich kunnen onwikkelen in een veilige 
omgeving. O~dt tevens voor de medewerkers van die school 
Advies: strekking overnemen ---- --~·-- ---- - -- · ----------

nr I afdeling I pagina I regel I soort I cate_gorle 
742 I lelden I 14 l 11 I Toevoegen I c 

... ~-·--·. -- -. -- .. ···--·· 
nr I _afdeling I pagina I regel I soort I cateaorle 

773 I Arnhem I 14 __l 18 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 

vooratel 
Tekst voorstel: 
Nieuwe paragraal onder paragraal 1 
Hel gebruik van ICT in alle fasen van het onderwijs moet een vanzelfsprekendheid zijn. Adequate scholing van 
het onderwijzend personeel op ICT-gebied moet een hoge prioriteit krijgen. Daarbij moet met name worden 
overgedragen hoe met gebruik van ICT het onderwijs op een nieuwe wijze kan worden vormgegeven. 

klassen, gestreeld wordt dit proces van klassenverkleining ook door te voeren in de bovenbouw 
roelichting voorstel: . ------ ---- -· -- ----·----'---
Advies: verwerpen ------- ----------------

Financieel onhaalbaar en onuitvoerbaar op grond van schaarste van leerkrachten 

Toelichting voorstel: 
--

Het gebruik van ICT in het onderwijs biedt veel nieuwe mogelijkheden. Daar moet veel meer gebruik van 
worden gemaakt, dan nu het geval is. 

Advies: verwerpen ---- --- ----
Te detaillistisch. 
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vooratel ~ --·---··-·-·-----·-·-·---·-···-······-···-·······--· ·- ·······---·---····----·---

nr T aoort I categoria 
602 I Zalat I 14 I 20 I Toevoegen I c 

T akst voorstel: 
In de lerarenopleidingen dient voldoende aandacht aan dit onderwerp te worden besteed, waardoor de 
verschijnselen door de leerkracht herkend kunnen worden. 

Toallchtliia voorstel: 
Advlea: verwarpan 
Voorkomen houdt natuurlijk al In dat de leerkrachten en de schoollelding meer oog voor dit soort zaken moet 
krijgen. 

YOOI'IItel • 
nr T · · aldallna · .. I cateaorle 

418 I Heiloo · T 14 -I 21 I Toevoegen I c 
Takat voorstel: 
14-21 ........... Leerlingen die niet goed kunnen meekomen, worden 
14-22 niet afgeschreven. Zij verdienen juist ex1ra aandacht om snelaanaluiting met de anderen te vinden. 
14-23 Daarvoor worden extra mlddelen ter beschikking geateld. 
Hier toevoegen 
Ook leerlingen die juist aneller zijn, verdienen aldra aandacht om hen te blijven stimuleren zichzelf verder te 
ontwikkelen. 
14-23 Het Nederland a van kinderen ...... . 

Toellchtlna voorstel: 
Advlaa: ovamamen 

vooratel 
. nr I :. afdeling· · ·r Dilllna -1 · reaal I aoort I categoria 
491 I Cla OnderwiJl 1 14 ·r 24 I WIJzigen I c 

Tekat voorstel: 
Oe zin wijzigen In: 
"Hiervoor worden de afzonderlijke budgetten voor onderwijs in allochtone talen afgeschaft en ingezet voor de 
Nederlandse taal". 
Toelichting voorstel: 
Advlaa: varwarpen 
Het pastin het programma om scholen zelf de keuze te laten maken. 

vooratel 
nr I afdaling I pagina I reaal I aoort I categorie 

636 I Zoetarmaar I 14 l 24 I Toevoegen I c 
Takat voorstel: 
Toevoegen: "Kinderen met een kennisachterstand, zoals een taalachterstand, worden daarop bijgespijkerd. Bij 
een meer emsliae achterstand aebeurt dat buiten de reauilere les lijd. Afzonderlijke budgetten .... • 
Toelichting voorstel: 
Het bijspijkeren van kinderen met een. aanzienlijke, achterstand (en dat is niet altijd op taalgebied) gebeurt nu 
heel vaak tijdens de reguliere lestijden. Door de daarbij benodigde individuele aandacht krijgt de rest van de 
groep dan minder aandacht met als resultaat, dat het gemiddelde groepsresultaat achter blijft. Bij aanzienlijke 
achterstanden moet het bijspijkeren dan ook buiten de reauilere leslijd gebeuren. 
Advlaa: varwarpan 
Het Is bestaand beleid. 
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vooratel 

nr l IOOrt I cataaorle 
633 T Zeist I 14 I 26 I Toavoaaan I c 

Tekst voorstel: 
docenten diehen het onderwijs interessant te maken; 

Toelichting voorstel: 
Advies: verwarpan 
Leerlingen hebben een leerplicht. Voorts is de stellige verwachting dat met de uitvoering van dit programma 
het onderwijs interessanter wordt en nieuw elan krijgt. 

vooratel ~ ·-········· --· . ..•.•.... ··-··-·--· ·---- -·-· ...... ·- ······ ..... ······ ..... 

I categorie nr I afdaling -1 Dlalna I reaal -r IOOrt 
313 T T 14 I 21 I Toavoegen I Haamatada c 

T akst voorstel: 
Van aanvena schooltlid tot einde schooltlid moeten leertinoen op het schoolterrein verbl~lfe,..n-".--------1 
Toallchtliiil-voorstel: 
Advlaa: varwerpen 
In de pauzes moeten de leerlingen de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld even naar huis te gaan. 

vooratel ~-
.... _________ .. ..• ···-- . ... .. . ·-···- -··· ·-···-··· --·····-· ····-·····---

nr I afdaling -~~lna I F8!181 -, aoort I eetegoria 
127 I Heerlen I 14 I 29 I Schrappan I c 

Tekst voorstel: 
Politiesurveillanten en leerplichtambtenaren dienen kinderen die zich tijdens schooluren op straat bevinden 
onverwiild naar school te brenaen. 
Toelichting voorstel: 
De WO dient niet mee Ie werken aan het opdragen van oneigenlijke taken aan de polilie Deze moet juist tot 
vervulling van kerntaken en het behalen van meer succes daarbij gestimuleerd worden Bovendien moet geen 
klimaat bevorderd worden waarin overheidsdienaren in de openbare ruimte spieden naar alles en iedereen. 
Advlaa: varwerpen 
Ongeoorloofd verzuim is een overtreding van de leerplichlwet, waartegen moet worden opgetreden. 

vooratel ~--·····-··· -··-···- ···- ·--· -·-·-· ... ···-· ······- ... ·-····· ·-····-· 

nr I efdellna I oaalna I reaal I aoort I eetegoria 
146 I Gronlnaen I 14 I 31 I Toavoegen I c 

Tekst voorstel: 
De POSitie van ouders in het openbaar onderwils dient te worden versterkt. 

fT~o~e~l~lc~h~t~ln~g~v~o~o~rs~te~I:~--------------------------------------------~-~--------------
Advlaa: varwarpan 
Op deze plaats in de tekst is het niet van groot belang dat de posilie van de ouders wordt versterkt 
moeten ervoor zorgen dat hun kinderen naar school gaan. 

vooratel ~ .. ..... - ···-·- ···--··· -· .... - . ... .. .. . .•.... . ..... . 

nr I afdallna I pagina I regel I categoria I IOOrt 
466 I Vrouwen In de VVD l 14 f 38 r Toavoegen I c 

T akst voorstel: 

Ouders 

achler ....... besteden. De scholen dienen daartoe e~_!l-~ejjr()lingenj!'arrek!ll!.ng Ln..!_e_(jie_llen. 
Toellchtlrlil voorstel: · --------
Advlaa: verwerpen, te gedetailleerd 
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vooratel vooratel 

nr I afdellna I oaalna I reael I aoort I categorie nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categorie 

416 I Berkel en Rodenrijs I 14 I 39 I Toevoegen I c 505 T Zeist T 15 I 13 r Toeveeoen I c 
Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
Tegelijk met deze autonomie krijgen alle scholen de verplichting om door middel van een jaarverslag in hel Met de invoering van het VMBO dient het imago van het beroepsonderwijs sterk verbeterd te worden. 
openbaar verantwoording af te leggen over hun oedaaoaische oersonele en financiele wel en wee. 
Toellchtlno voorstel: Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen 

-~~----- -----~~----

Advies: verwerpen-

vooratel • -· -·· -· vooratel ..,. . ~ .. .... . ..... ·-~ 

nr I afdellna · I oaalna • I ·· reael': I . ;x•.,:· Rclrt I categorie nr T afdeling T Paolna I regel I soort I categorie 
663 I Tiel I 15 I 02 I Toevoeaen I c 286 I Utrecht I 15 I 15 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
Na het woord 'eindtennen' toevoeoen: alsmede toezicht op de centrale toetlino bij eindexamens Toevoegen na regel 15-15: "Naast algemene vorming moet in hel beroepsonderwijs veel aandacht worden 
Toelichting voorstel: 
Zoals het In het ontwerp verkiezingsprogrsmma staat, lijkt hel of hel toezicht op de centrale toetsing bij 

geschonken aan aml!.achtelijke vaardigheden-. 
·-------------

Toelichting voorstel: 
eindexamens geen taak van de overheld is. Dit gebrek aan verantwoordelijkheid zou kunnen leiden tot het Hel is juist in het beroepsonderwijs van belang dat daar de basis wordt gelegd voor het beheersen van 
afschaffen van landelijk erkende diploma'& en de weg vrij kunnen maken voor selectie aan de poort ( bij ambachtelijke technieken en vaardigheden. De leerlingen zijn bovendien sneller in staat profijl te trekken van 
vervolgopleidingen). het praktijkgedeelte van hun opleiding en in zijn algemeenheid is er sterke maatschappelijke llehoefle aan 
Een o.I. ongewenste situatie vakmensen. 
Advlaa: verwerpen 

Advies: verwerpen 

vooratel ·-. .. _ 
Deze mogelijkheid bestaat doordat er meer differentiatie mogelijk is in het beroepsonderwijs. 

··-···· -----····-···-···· .... ---- -·· ... voorstel ..,. 
nr I afdellna I oaalna I ·· iiilal I soort · I categoria 

323 I Haarlem I 16 I OB I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: nr T afdaling T oaolna I regel I soort I categoria 
Toevoegen: Het overheidsbeleid dient er op gericht te zijn zo veel mogelijk scholen als zelfstandige eenheden 
te laten bestaan. 

340 I Cle Wetens.& I 15 I 15 I Toevoegen I c 
Techn.beleld 

ToellchUna voorstel: Tekst voorstel: 
Advlaa: varwerpen Gegeven het cruciale economische belang van kenniseconomie en 
Deze mogelijkheid wordt al geboden door de scholen meer vrijheid te geven. computergerelateere innovaties hebben belangnJke investeringen in onderwijs 

in exacte wetenschappen een hoge prioriteit Stimulering van zowel onderzoek ..... -... - .... _______ .. _____ .. _ .. ,_--..... --..... _ ...... -------..... _ .......... _, -·- ____ .. ,_ .. ____________ .... , ................... ____ ...... - ...... . als onderwijs in deze wetenschappen zal derhalve krachtig moeten worden 
aangepakt. 
Toellchtlno voorstel: 
Advies: verwerpen 
Hel belang van kenniseconomie staat in hoofdstuk en belang van onderzoek staat bij 'Ruimte voor innovatie' 

nr I efdellna I oeglna I reilel I soort I categorie 
666 I Boskooo I 16 I 08 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Het is tijd voor een hervorming van de Basisvorming en de Tweede Fase. Het creëren van ruimte voor eigen 

........... ·-·-··· .. ·-·- -···-· 
.. 

nr -r afdeling I oaolna I regel I aoort I categorie 
619 I Brussel I 15 I 16 I Toevoegen I c 

vooratel 
vrijheld en verantwoordelijkheid van leerfingen en scholen zelf is hierbij van hel grootste belang. De overheid 
dient slechts de normen vast te stellen waaraan scholen moeten voldoen. Zij moeten zelf invulling geven aan 
het onderwijsprogramma. Verschillen in niveau en tempo van vakken. en verschillende vakkenpakketten voor 
verschiltende leerlingen zijn nodig om leerlingen goede aansluiting te bieden op een vervolgopleiding. 
ToetlchUng voorstel: Tekst voorstel: 

Nu in Europa de bachelors/master-structuur wordt ingevoerd, staan de Nederlandse universiteiten en 
hogescholen meer dan ooit bloot aan internationale concurrentie 

In het jaarverslag van de WO Tweede-Kamerfractie over het jaar 2000 is op pagina 20 een dergelijke tekst 
opgenomen. De WO heeftin 1993 tegen de basisvorming gestemd. en dat is- zoals dat nu blijkt- een juiste 
beslissing geweest. Oe hervorming van de basisvorming in een systeem dat naar behoren functioneert is nog 
lang niet bewerkstelligt. Ook de komende 4 jaar moet er om dit te bereiken nog hard worden gewerkt. De Toelichting voorstel: 

Algemene Toelichting 
De WO Afdeling Brussel e o verwijst naar de bijdrage aan het VVD Verkiezingsprogramma 2002-2006 van de 
WO ~artijcommissie Europese Zaken _van 21 december 2000 en stelt vast dat in het ontwerp-
verkieZingsprogramma het Europese bele1d onvoldoende ge~ntegreerd is in het overige beleid Dat is ten 
onrechte. omdat Europees beleid en nationaal beleid tegenwoordig in veel gevallen samenvallen 
De WO Afdeling Brussel raadt de WO aan om in toekomst1ge parJijprogramma's geen onderscheid meer te 
maken tussen nationaal en Europees beleid. 

liberale beginselen van vrijheid en verantwoordelijkheid moeten ook gelden voor en in het onderwijs. 
Leerfingen moeten vakkenpakketten kunnen samenstellen naar eigen kunnen en interesse. Ook in het 
kernpuntenplan van de JOVD staat onder punt 5 dat scholen meer vrijheid moeten krijgen om het beleid te 
interpreteren. Volgens de WO moeten scholieren en studenten alles uit zich zelf kunnen halen en optimaal 
kunnen Presteren. De Basisvorming en de Tweede Fase draaen hiertoe niet bij. 
Advies: varwarpen 
Staat al in andere bewoordingen in de concepttekst 

De VVD Afdeling Brussel is van mening dat het in dil stadium geen zin meer heeft om het programma op d1t 
punt opmeuw aan Ie passen. Haar voorstellen tol amendementen zijn daarom beperkt tot een aantal 
hoofdpunten, waaronder bovengenoemde toevoegmg "ïn Europa" 

Advies: overnemen ----------· 

- -- -- ·--- --------' 
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... -·--------·-------·-----·-····---· ...................... _. .. ____________ _ voorstel 

nr I afdeling I Plalna I regel I eoort I categorie nr J afdelll!ll_ I pagina L regel I soort J categorie 

198 1 Antwerpen I 16 I 19 I Toevoegen I c 746 I Lelden I 16 I 31 I Schrappen I c 
Teket vooretel: Tekst voorstel: 
Daarbij moeten ook hoogleraren beoordeeld worden op hun prestaties, hetzij op onderwijsgebied, hetzij op Zij hebben recht op een eigen werkplek in het gebouw. 
onderzoeksresultaten. 
Toelichting vooretel: Toelichting voorstel: 
Advlee: verwerpen Leidt lot extra ruimtebeslag en kosten voor scholen, zonder dat toegevoegde waarde van deze maatregel 
Overbodig gebeurt al. duidelijk is. 

.._.tel ... .... ··-· Advlea: verwerpen 

nr I afdeling . I Plalna I · reael • 1 ·' :. aoort .·· I categorie 

307 I Cle Weten&.& I 11 I 19 I Toevoegen I c 
Techn.beleld 

Teket vooretel: 
Het Hoger Onderwijs leidt de nieuwe generatie kenniswerkera op voor de intemationate markt Daarnaast moet 
de continuïteit van het voortgezet onderwijs worden gegarande«d door de vorming van een nieuwe generatie 
docenten. 

Om de aantrekkelijkheid van het leraarschap te vergroten is het zeer belangrijk dat ze een eigen plek hebben 
in het gebouw. 

voorstel ............................. 

nr J afdeling _I _jlagln• I regel I IOOrt I categorie 
73 I Nieuwerkerk aan den I 16 I 32 I Toevoegen I c 

IJssel 
Toelichting vooretel: Tekst vooretel: 
Advlee: verwerpen De beloningsstructuur moet meer in overeenstemming worden gebracht met de verantwoordelijkheden van de 
Komt later in de tekst ean de orde. docent in liin met de vigerende wetg_eving 

Toelichting voorstel: 

vooratel •- --·· ·-··- . Een van de belangrijkste oorzaken van de· leegloop bij en vergrijzing van het docentencorps is de wet 
Herstructurering Onderwijs Salarissen geweest. Destijds is al voorspeld dat dit rampzalige gevolgen zou 
hebben voor het onderwijs; nu is deze voorspelling al te hard aan het uitkomen. Het vak van docent ontbeert 
elk aanzien, niet in hel minst vanwege de slechte beloning De voornaamste manier om meer mensen voor dil 
vak te winnen is de bovengenoemde herstructurering terug te draaien. De recente CAO is een stap in de 
goede richting maar is nog onvoldoende. 
Een verder verhoging van de onderwijssalarissen moet gezien worden als een investering In de toekomst, 
goed onderwijs zonder (goede) docenten is onbestaanbaar. 
De wet gelijke behandeling heeft de verhoudingen in salarissen van mannelijke en vrouwelijke docenten 
enigszins rechtgetrokken; vandaar de toevoeging "in lijn met de v!lJerende wetgeving". 
Advies: verwerpen, ten gunste van amendement 499 

nr I afdeling_ I . pagina I reaet I aoort J cat_egorle 
343 I Hof van Twente I 16 I 19 1 Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Amendement 7 (punt 9, regels 15-16 tot -15-25) 
Wij stellen voor tussen 'niveau' (r. 15-19) en 'Het Hoger Onderwijs' (r. 15-19) de onderstaande tekst op te 
nemen:: 
Willen de universiteiten en hogescholen de concurrentie met het buitenland daadwerkelijk aan kunnen , dan 
zullen zij minder afhankelijk dienen te zijn van de zgn. derde geldstroom, waarbij geld binnenkomt via 
opdrachten uit het bedrijfsleven. Er zal geïnvesteerd moeten worden in apparatuur en onderwijzend personeel 
met name bij de technische opleidingen. Docenten krijgen door deze maatregelen lijd beschikbaar om hun 

VOO tel ... ····--·····-····- -·-···--····-· . -· ····--······-- -··-··-- ·- -····· 

nr _I afdeling I pagina I reaal I IOOrt I categorie 
499 I Cle OnderwiJs I 16 l 32 J Toevoegen I c 

rs 
kennis weer op pe~ te brengen. Ook moet worden voorkomen dat de achterstand t.o.v. het buitenland groeit, 
doordat er steeds minder studenten kiezen voor technische opleidingen. Daarvoor is het noodzakelijk, dal de 
primaire geldstroom voor universiteiten en hogescholen veel minder afhankelijk wordt van het aantal studenten 
dat een bepaalde opleiding volgt. 

Tekst voorstel: 
Toelichting voorstel: Als laatste zin toevoegen· 

"Bij deze professionaliteit past geen dichtgeregelde rechtspositie, maar passen prestatie- en carriereprikkels" Oe primaire geldstroom is o.a. afhankelijk van het aantal studenten dat met een diploma de deur uitgaat Deze 
primaire geldstroom is bij de technische opleidingen dus sterk gedaald en daardoor is er niet meer 

Toelichting voorstel: ------Advlee: overnemen 
geïnvesteerd in modernere apparatuur en is alle energie van de docenten gaan zitten in het uitvoeren van 
opdrachten voor het bedrijfsleven. Tijd en geld voor het updaten van kennis is er al lang niet meer, zeker niet 

I bii de hogescholen. 
Advies: verwerpen 
Te gedetailleerd. 

vooratel • ·~ ···---- .... ~ --·-· ·-·-···· ~- ·-·····-- .. ·····-·· -·--····· .. ······· ··---·- .... ··--···-

nr I Afdeling I pagina I reael I soort I categorie 

&67 I Waalre I 16 I 21 I Toevoegen I c 
Tekat voorstel: 
na geven: bij voorkeur in het Frans Duits Engels en eventueel Spaans 
Toelichting voorstel: 
Alleen Engels is voor een internationaal aeonenteerde economie als Nederland niet voldoende. 
Advlea: verwerpen 
Concepttekat laat deze ruimte open, hoeft geen expliciete nadruk op te liggen . 

... 

Blz. 39 van 156 pagina'a Blz. 40 van 156 pagina's 



VVD-wijzigingsvoorstellen vl<p versie 21-12-01 

nr 1 lfdellng I •aln• I reael I aoort I Cltegorie 
744 T Lelden l 16 r 39 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Nieuwe paragraaf 12 
De invoering van de Tweede Fase in hel voortgezet onderwijs (studiehuls) heeft onvoldoende tol de gewenste 
resultaten geleid. Een kritische analyse van de Tweede Fase, die wellicht leidt tol een aanpassing van de 
formule is gewenst. 

Toelichting voorstel: 
In de thans bestaande situatie bestaat er een overbelasting van zowel docenten als leerlingen, waardoor de 
kwaliteit van het voortgezet onderwijsin het gedrang Is gekomen. Dil is een onwenselijke situatie. 

Advies: vei'Wirpen 
Over de tweede fase wordt al eerder In de concepttekst gesproken en daarin staat dat er meer differentiatie in 
de tweede fase moet komen. 

.-.tel ... - - -· ···--·- -· ---
nr -1 , 1fdallna I · Dealna I ·. rlätl . I <"-. aoort I eetegoria 

606 -r Zal at I 16 I 03 I Toevoeaen I c 
Tekat vooratal: 
In de opleiding van de hulpverleners en verzorgers dient voldoende aandacht aan dit onderwerp te worden 
besteed, waardoor de verschijnselen door hen herkend kunnen worden. 

Toellchtlna vooratel: 
Advl11: verwerpen 

vooratel 
... ___ .. _________________ .. _ ........... . 

nr l' afdellna I Dealna I regel I lOOit I categorie 

2281 WO· ,I 16 I 06 I Toevoegen I c 
Biltuurden vereniging 

Tekst voorstel: 
Het is de oemeenleli'ke overheid die de inteorale aanoak van ditorobleem bewaakt. 
Toellchtliul voorstel: 
Advies: atrekklng overnemen 
De betrokken provincies en gemeenten zorgen via een initiërende en coördinerende aanpak voor tijdige 
signalering v:m problemen zodat adequate stappen genomen kunnen worden. 

vooratel 
.......... _______ .. ________ , .......... --.... --............ _ .......... . 

nr -1 afdeling Î P81iina ·1 regel I IOOrt I c.tegorle 

469 l Vrouwen In de WO I 16 I 06 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Interdepartementale samenwerking voor het coördineren van Jeugdzaken moet verbeterd worden. 
WachUiisten voor de voorzienineen voor kinderen dienen voortvarend leruQQedronQen te worden. 
Toelichting voorstel: 
Daarnaastlijkt hel raadzaam deze alinea op te nemen bij hel onderdeel onderwijs. Hel gaat hier tenslotte om 
"de ooleidinQ tot·. 
Advlas: verwerpen 

Blz. 41 van 156 pagina's 
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vooratel ~ 

nr T afdellriii TPaiilna I regel I IOOrt I categorie 
686 T Cie Leefvonnen& T 16 r 06 I Toevoegen I c 

Homosexualiteit 
Tekst voorstel: 
na uitte voeren: ,zodat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. 
Toelichting voorstel: 
Wanneer ouders daartoe niet bereid of in staal zijn dient de overheid te faciliteren en eventueel te 
sanctioneren. (Dil kan bijvoorbeeld in de vorm van kinderbrjslag in natura of een korting op de kinderbijslag) 
Advles: verwerpen 

nr I efdellna I oaalna I reaal I soort I categorie 
u1 r Lisse r 16 I 07 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Particulier initiatief in de kinderopvang moel worden geslif!!.~:i~erd. 
Toelichting voorstel: 

Ook hier kan een stukje marktwerking er voor zorgen dal vraag en aanbod op elkaar aansluiten 
Dit amendement is ondersteund door de 10 afdelingen van de Ondercentrale Duin en Beitenstreek in 
veraaderino biieen 2001. 
Advies: strekking overnemen op p 16- r 16 

vooratel ~ 
nr I efdellrlil llli!ilna I regel I IOOrt I categoria 

687 
1 

Cla Laefvonnen& I 16 I 08 I Toevoegen I c 
Homosexualiteit 

Tekst voorstel: 
na ouders: en behoeften en belanQen van kinderen 
Toelichting voorstel: 
Het gaat niet alleen om de keuzes wensen van volwassenen, maar ook om de belangen en behoeften van 
kinderen. Deze corresponderen niet altijd met elkaar. 
Advies: atrekklng overnemen 'en belangen van kinderen' 

vooratel ~ 
- -- -------- ---------

nr I afdellna I · iialilna I regel I soort I categorie 
668 I Reeuwijk -r 16 I 10 r Toevoeaen I c 

Tekst voorstel: 
blz 16: kinderopvang punt 2, toevoegen: 
"De inzet van pedagogisch geschoold personeel is hierbij wenselijk " 
Toelichting: door de sterke toename van faciliteiten voor 
kinderopvang neemt de mogelijkheid van een minder deskundrge aanpak toe en 
wordt kinderopvang kinderberging 

!~!llch...!!!!g voors!_el: 
Advies: verwerpen, overbodig 

-------- --- ---- - --· - ··--------------

vooratel --·· 
nr I afdellna I aaalna I regel I IOOrt I categorie 

842 I Hengelo rolii r 16 I 10 I Toevosaan I c 
T ekat voorstel: 
Kinderopving moet niet bedoeld zijn om beide ouders in staat te stellen 100% te werken. aangezren dit strijdig 
is met de verantwoordelijkheid die ouders hebben voor de opvoeding van hun krnderen. Gestreeld moel 
worden naar verdeling van taken in het gezin en samen niet meer dan bijvoorbP.eld 150% te werken Ouders 
kunnen dan werken aan huncarriereen kunnen werken aan de oevoeding van hun krnderen. 
Toelichting voorstel: - --- - --- ---- - ---- ----
Advl11: verwerpen --------·-·-

Strekking van hel amendement is fundamenteel in strijd met de liberale beginselen en onnodrg bevoogdend 

-- ---
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vooratel ... ·····--·· ···-··-··-·--···--·-·--··--·-···--···- ·---· . vooratel 

nr I afdallna I paalna I ~·I I IOOrt I categorie nr I afdeling I PB!IIna I regel L IOOrt I categoria 
326 I Haartem I 16 1 14 1 Toevoegen 1 c 49 I Oisterwijk I 16 I 21 I Toavoegen I c 

Tekst voorstel: Tekst VOOI'IItel: 
Toevoegen na "biedr de lekst: "Ook endere cbslakels (zoals b.v. fiscale) worden opgeruimd, eventueel via Jongeren hebben recht op een beleid dat hen perspectief biedt op een adequate participatie in onze 
maalwerk." maatschappij. Participatte, waarin het accent ligt op het met elkaar vormen van een leefgemeenschap, 
Toelichting voorstel: waarbinnen zinvol, plezierig, maar ook met veranlwoordelijkheidsbesef voor anderen kan worden geleefd. Dat 
Advl81: verwerpen, overbodig lukt alleen als iedereen zijn veranlwoordelijkheid neemt dus meedenken én meewerken. in plaats van kansen 

te laten liggen en alleen maar eisen stellen. Oe WO stimuleert en ondersteunt de gemeenten zich in Ie zenen 

voontel • ----· voor een preventief jeugdbeleid, dat de jeugd weet te bereiken en in beeld weet te houden, dat de jongeren 

nr I afdallna I JNialna I rtaal I ·, IOOrt I categoria 
147 I Groningen I 16 l 17 1 Schrappen I c 

Tek1t voorstel: 
Oe overheid JacUiteert voorlaan de ouderbi.J<Ira_g_e fiscaal. 
Toelichting voorstel: 
Dit voorslal gaal veel te ver. Oe ouderbijdrage wordt In mindere male afhankelijk van het inkomen en 

beschouw1 als serieuze gesprekspartners. dat de dreigende problemen. zoals voortijdig schoolvertaten. 
risicovol gedrag, agressie, pesten, etc. vroegtijdig onderkent en aanpakt. De WD wenst de Instelling van 
lokale overtegplalforms voor en met jongeren om hen actief te betrekken bij het beleid. De WD pleit voor 
goede huisvesting van jongeren. zowel in de steden als in de kleine kernen, mede in belang van de bestrijding 
van de vergrijzing van die kernen. De grote aandacht voor de seniorenhuisvesting mag nietten koste gaan van 
de jongeren. 

bovendien ook nog fiscaal gefaciliteerd. Deze 2 voorslellen vertierken elkaar en leidt voor de lagere inkomens 
tot wel heel grote schade. Het verdient aanbeveling_ een keuze te maken tuSien 1 van deze 2 maatregelen. 

Toalichting voon~tel: 
De Inhoud van hel amendement spreekt voor zich. 

Advlaa: varwarpen 
Juist wanneer de overheid de ouderbijdrage niet liacaal faditeert en als alleen de ouderbijdrage in mindere 

Advle1: verwerpen, ten gunale van amendement 128 

mate afhankelijk wordt van hel inkomen zou er 1prake zijn van een extra achteruilgang van de de lagere 
inkomens. 

.. _ .. _ -- ----·-······ ----·····------------· ..... , .. ... --·· ·-···'"-·· vooratel • 
nr I afdeling I pagina I regel I IOOrt I categoria 

woontel • ·- --··- -·- -- 60 1 Oisterwijk I 16 I 21 I Toavoeg_en I c 
nr I afdaling I _pagJna 1. _rg_al 1 aoort I categoria 

360 I Schouwen-Duiveland I 16 I 17 I Wllzlaen I c 
Tek1t VOOI'lltel: 
Oe feitelijke ouderbijdrage ten behoeve van kinderopvang dient NIET in meerdere mate te worden bepaald 
door gemaakte 
keuzes en de prijs van de kinderopvang op de markt. 

Tak1t voorttel: 
RUIMTE VOOR JONGEREN 

-~·~--------·-------

Toalichting voorttel: 
In een tijd dat de aHilude van de hedendaagse jeugd zoveel aanleidtng geeft lot zorg, dient hel 
verkiezingsprogramma daar aandacht aan Ie schenken. zoals dal ook het geval is (en moét zijn) in de lokale 
verkiezingsprogramma's. 
Advies: verwerpen, ten gunsta van amandament 128 

Toelichting voon1tel: 
Advle1: verwarpan 
Oe keuzevrijheid van ouders dient vergroot Ie worden. Hierbij hoort ook dal zij een prijsafweging kunnen 
maken. 

·······-······-··· ·-··- ·····--···- ·······-·· -·--~---

vooratel • 
nr I afdaling I pagina I rag al I aoort J catagorta 
61 I OisterwiJk I 16 I 22 I W_lizlgan I c 

Tek1t voor~tal: 

vooratel ... ---------·----- ·-- -------· ··--··--·-····· ---- .. ... ____________________ .. ________ ------
··-· ·····-······- ouderen· in "senioren 

Toelichting voorstel: 
Hel begrip "ouderen" wordt teveel geasocieerd met behoeftigen (zie ook bfz 9, regel 21) In hel WO-rapport 
"Participerende senioren in een waarde{n)vol seniorenbeleid" (opgesteld door hel IGOB) is hel achterhaalde 
~ri(I"Ouderen• vervangen door senioren. 

----Advies: varwarpen ~ 

nr I afdaling I pagina l __M_al I aoort I cat11gorla 
607 I Zal1t I 16 l 19 r Toevoaqan I c 

Tak1t VOOI'IItal: 
Ook zelfgekozen vormen van kinderopvang kunnen voor fiscale faciitering in aanmertling komen. 

Het woord ouderen geeft dutdelijk de doelgroep aan. In deze groep ziHen behoeftigen maar ook actieve en 
gezonde ouderen Deze dtversiteit wordt ook erkend in het beleid dat wordt voorgesteld Toelichting voon1tal: 

Advies: varwarpan 
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vooratel ~---··-··-·-··----- vooratel 

nr I afdaling I pagina I ,.gal I aoort I categoria nr J afdeling I pagina I regel J soort I categoria 

631 I Llaaa I 16 I 22 I Toavoegen I c 716 I Lelystad I 16 I 23 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
Ruimte voor Jeugd: De WO is voor een integraal beleid voor alle burgers, inclusief senioren en is tegen iedere vorm van 
De jeugd dient te worden gestimuleerd zich optimaal te ontplooien. Hiertoe is niet alleen goed onderwijs nodig, leeftijdsdiscriminatie. 
maar ook een voldoende diversiteit aan sport- en welzijnvoorzieningen. Voor degenen die de aansluiting met Toelichting voorstel: 
de maatschappij (dreigen te) gaan missen is een goed toegankelijke organisatie van jeugdzorg en Een integraal seniorenbeleid heelt geen behoefte aan grenzen lnd1en werkgevers, werknemers, 
jeugdopvang van groot belang. maatschappelijke organisaties en politiek met elkaar overeenkomen dat betaalde functies tot een bepaalde 
Toalichting voorstel: leeflijd wordt aangeboden (bijvoorbeeld tot het 65"' levensjaar) dan kunnen er daarna altijd aanvullende 
De jeugd is het maatschappelijk kapitaal van de toekomst. Bovendien hebben zij recht op bescherming en (jaarlijkse) contracten 
zorg. gesloten worden om werkgevers en werknemers die zekerheid te geven die men gewenst vindt voor het 

optimaal functioneren in de maatschappij, in bedrijven en in politieke functies. 
Advlaa: verwerpen, ten gunsta van amandamant 121 

Advies: verwerpen 

vooratel • Het amendement is overbodig in hellicht van de tekst in 1 B-12 tol 1 B-13, waarin de overheid wordt 

nr I afdaling • ·J~Inal Méi:J: ·~rt I categoria 
62 I OisterwiJk I 11 I 23 I Toavoegen I c 

opgedragen vooroordelen weg te nemen en discriminatie met kracht te bestrijden Het vermelden van 
afzonderlijke discriminatiegronden kan tot a contrario-redenenngen aanleiding geven. 

Tekst voorstel: 
De WO ia voor een integraal beleid voor alle burgers, niemand uitgezonderd, en is legen iedere vorm van 
leaftijdadiscrlminalie. 

....•. ~-· .. ··-···· ···-···· ···········-·-······-· .. ··-·· ..... .. .... . .......... ... vooratel ~ 
nr I afdaling I pagina I regel I aoort I categoria 

ToallchUng voorstel: 767 I Zeewolde I 16 I 23 I Toevoegen I c 
Een Integraal seniorenbeleid heeft geen behoefte aan grenzen. Indien werkgevers, werknemers, T akst voorstel: 
maatschappelijke organisaties en politiek met elkaar overeenkomen dat betaalde functies lot een bepaalde 
leeftijd worden aangeboden (bijvoorbeeld lol het 65e levensjaar), dan kunnen er daarna altijd aanvullende 

De WO is voor een integraal beleid voor alle burgers, indusiel senioren en is legen iedere vorm van 
leeftijdsdiscriminatie 

(jaarlijkse) contracten worden gesloten om werkgevers en werknemers die zekerheid Ie geven die men 
I gewenst vindt voor het ootimaal functioneren in de maatschaoPii. in bedrijven en politieke functies. Toelichting voorstel: 
Advies: verwarpen 
Het amendement is overbodig in hellicht van de tekst in 18-12 tot 18-13, waarin de overheid wordt 
opgedragen vooroordelan weg te nemen en discriminatie met kracht te bestrijden. Het vermelden van 
afzonderlijke discriminatiegronden kan tot a contrario-redeneringen aanleiding geven. 

Een integraal seniorenbeleid heelt geen behoefte aan grenzen. Indien werkgevers, werknemers, 
maatschappelijke organisaties en politiek met elkaar overeenkomen dat betaalde lunetles tol een bepaalde 
leeflijd worden aangeboden (bijvoorbeeld tol het 65ste levensJaar) dan kunnen er daarna altijd aanvullende 
(jaarlijkse) contracten gesloten worden om werkgevers en werknemers die zekerheid te geven die men 

I gewenst vindt voor het optimaal functioneren in de maatschapp1i, in bedrijven en in politieke functies. 
vooratel -·· --. Advies: verwerpen 

Hel amendement is overbodig in het licht van de tekst in 18-12 tot 1 B-13, waarin de overheid wordt 
opgedragen vooroordelen weg te nemen en discriminatie met kracht te bestrijden Het vermelden van 
afzonderlijke discriminatiegronden kan tot a contrario-redeneringen aanleiding geven 

nr I afdeling I pagina I rag el I aoort I categoria 

424 I Cla Sociale Zaken I 16 I 23 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 

... ..... ·-····-···· ·-·· . .. ······ ·-
···-

nr I afdeling 1 p!(llna I regel I aoort I categoria 
1ao I Lelderdorp I 16 I 24 I Toevoegen I c 

vooratel 
Blz.16, regel ?3 
Invoegen: 
De WO is voor een integraal beleid voor alle burgers, inclusief 
senioren en is tegen iedere vorm van leeftijdsdiscriminatie. 

T akst voorstel: 
Invoegen aan het begin.De WO is vooreen integraal beleid voor alle burgers, inclusief senioren, en is dus 
tegen iedere vorm van leeftijdsdiscriminahe 

ToallchUng voorstel: 
Advies: verwerpen 
Het amendement is overbodig in het licht van de tekst in 18-12 tot 1 B-13, waarin de overheid wordt Toelichting voorstel: 
opgedragen vooroordelen weg te nemen en discriminatie met kracht te bestrijden. Het vermelden van Motivering: 

Een integraal seniorenbeleid heelt geen behoefte aan leertijdsgrenzen De WO is principieel tegen 
compartimentering (in hokjes verdelen) van onze samenleving Indien werkgevers, werknemers, 
maat_schappelijke organisalie_s en politiek met elkaar _in vrijheid overeenkomen dat een functie tot een bepaalde 
leefliJd wordt aangeboden (biJvoorbeeld tot het 65e Jaar). dan kunnen er daarna altijd aanvullende contracten 
worden gesloten om werkgevers en werknemers die zekerheid te geven die gewenst wordt voor het optimaal 
functioneren in de maatschappij, in bedrijven en in politieke funct1es. 

afzonderlijke discriminatiegronden kan tot a contrario-redeneringen aanleiding geven. 

Advlea: varwarpen ---

Het amendement is overbodig in hetlicht van de tekst in 18- t 2 tot 1 B-13, waarin de overheid wordt 
opgedragen vooroordelen weg te nemen en discriminatie met kracht te bestrijden Het vermelden van 
afzonderlijke discriminatiegronden kan tot a contrario-redeneringen aanleiding geven 
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vooratel ~ ----·- ··-------------·-··--·-·---··- ··- ··-·- ··--···-····-······--···-·-····--···--·-···--·-· vooratel 
nr I afdtllna I pagina I reael I toorl I categorit nr ' afdeling I pagina I regel I aoort cateaorlt 

470 I Vrouwen In de WO I 11 ~ 24 I Totvoegen I c 182 I Lelderdorp I 16 _l 26 I Schrapp_en I c 
Tekst voorttel: Tekst voorstel: 
Overheidsinstellingen en bedrijven dienen te worden gestimuleerd ouderen in dienst te nemen en/of in dienst Schrappen:Ouderen verdienen nu en in de toekomst een welvaartsvaste AOW als basispensioen.Vervangen 
te houden. door: De wo is voorstander van een welvaartsvaste AOW als basispensioen. Andere, aanvullende 
Totlichting voorstel: 1 pensioenvormen ziin aanvullend op deze AOW. 
Advlaa: verwarpen Toelichting voorstel: 

Motivering: 

vooratel • Ouderen verdienen niet een welvaartsvaste AOW (verdienen in de zin van het in principe recht hebben op), 

nr ' I afdtllna I lllàlna. I Ntltl I ·:::-~. toort I e~teaorlt 

821 I Den Haag Algemnn I 11 ~ 24 I Totvoegen I c 
Ttkat voorstel: 
Achter de zin: "Hiertoe moeten hen aHa mogelijkheden worden geboden.• de volgende nieuwe zin toevoegen: 
Zo mogen werkendan na hun 65-ata blijvan werken, mlla zl hiertoe In ataal zijn en hierin geïnteresseerd zijn. 

maar mogen er op vertrouwen dat er een welvaartsvaste AOW is. 
De AOW als welvaartsvaste voorziening is reeds jaar en dag een hard punt voor de WD. Aanvullende 
pensioenvoorzieningen zijn altijd opgezet met de wetenschap dat de AOW het begin van een voorziening Is 
waar bovenop individuen een regeling kunnen treffen die per individu voldoel aan de wensen en verlangens In 
de derde levensfase. Eventuele gedachten om de AOW in mindering Ie laten kon:~en op aanvullende 
pensioenen of deze zelfs in de plaats te stellen van de AOW worden door de WO niet overwogen. 

TotllchUng voorstel: 
Vela 65+ -ers hebben plezier in hun werk en betreuren hal feit dal zij varplicht zijn hun professionele carrit!lre te 

Advlea: verwerpen, ten gunalt van amendement 426 

be61ndlgan. Mlla 65+ -ers nog In goede gezondheld verkeren, door willen blijvan werken en hier mat hun 
werkgaver goede afspraken over kunnen maken, moeten zij In de gelagenheld worden gesteld om hun 
toopbaan te conUnueran. 
Advlea: alrtkklng overnemen 'Zo mogen oudaren na hun 65-ste blijven werken.' 

---· .. -·--····--···--····-·····-·-··-···· ··-····· ·----··-· -· ·-···· -... .... -.... ........ .... . .............. ·-·- .. vooratel ~ 
nr I afdellna I pagina J r~~gel I aoort I categorit 

426 I Cle Sociale Zaken I 16 I 26 I Schrappen I c 
Tekst voorstel: 

voorstel ~ - - - -··--· blz. 16, regel 25 

nr I afdtllna I pagina I regtl I aoort I cattaorlt 
63 I Olaterwljk I 16 I 26 I Schraooen I c 

Tekal voorstel: 

Schrappen: 
Ouderen verdienen nu en in de toekomst een welvaartsvaste AOW als 
basispensioen. 

Ouderen verdienen nu en in de toekomst een welvaartsvaste AOW als basisoensioen. 
ToellchUng voorstel: 
Ouderen verdienen niet een welvaartsvaste AOW (verdienen In de zin van het in principe recht hebben op is 

Toelichting voorstel: 
Advlea: verwtrpen,ten gunalt van amtndemenl426 

deniorerendl, maar mogen er op vertrouwen dat er een welvaartsvaste AOW is. 
Advlea: verwerpen 
Aan de AOW mag niet getornd worden. 

..... --.-· - .. --·· -··· ..... --·-··· .......... ··········-··· vooratel ~ --
nr I afdtllna I oaglna _l r~~gtl J aoort I ca leaorit 

426 I Cle Sociale Zaken I 16 I 26 I Toevoegen I c 
vooratel ~ -- ·- ·-·-··-··-···· ····- -·-····--· ··-· -- . - ·-- -··----··- ···--·-·- ··-·- --·-···-· --- Tekat voorstel: 

Oe uitkeringen krachtens de AOW dienen welvaartsvast te zijn Hel AOW-pensioen is een baslspensioen. 
ledare burger moet in beginsel zelf zorgen voor additionele pensioenvoorzieningen. De WO is tegen het 
heffen van de AOW-premie over de aanvullende pensioenen In uitzonderlijke gevallen is extra ondersteuning 
van de overheid nodig voor ouderen die moeten rondkomen van alleen AOW Dit geldt met name voor 
alleenstaande ouderen. 

nr I afdtllna I pagina I l'llll_el I aoort I Clltaorlt 
78 I Leudal I 16 I 26 I Schrappen I c 

Tekal voorstel: 
Het woord "basispensioen• werkt verwarrend en moet_gaschrapt worden. 
ToellchUng voorstel: 
Niet duideliik is welk karakter het woord "basis~nsioen" aan de AOW aeeft. 

Toelichting voorstel: 
---Advlea: overnemen 

Advies: verwerpen, zit amendement 426 
De AOW dient als basisinkomen voor ouderen. 

- ··-···· .... - "-·· - ··-··· -·-· vooratel ~ 

nr 1 afdellna I oaalna _I regel _I aoort I ceteaorle 
56 l Ciaterwijk I 16 I 27 I Schrappen l c 

Tekat voorstel: 
Levensloopbestendige woningen in combinatie met zorg-op-maat helpen ouderen zo lang mogelijk de regie 
over het eigen leven te behouden. 
ToellchUng voorstel: 
Stimulering van de bouw van levensloopbestendige woningen is hard noodzakelijk om de behoefle aan dd 
soort woningen bij de top van de ontgroenings-en vergrijzingsgolf te kunnen opvangen. In deze tekst wordt er 
teveel uitaeaaan van de aedachte dat er reeds voldoende woningen zijn. 
Advlea: overnemen ---------- -
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vooratel ... ----- -----------------------------·· 
nr I afdeiii!JL I pagina I flael I eoort I categorie 
56 I OisterwiJk I 1& I 27 I Toavoegen I c 

T akst VOOJitel: 
Het stimuleren van de bouw van levensloopbestendige woningen Is noodzakelijk om er voor te kunnen zorgen 
dat senioren in combinatie met zorg-op-maal voorzieningen zo lang mogelijk de regie over hel eigen leven 
kunnen behouden. 
Toelichting voorstel: 
Stimulering van de bouw van levensloopbestendige woningen Is hard noodzakelijk om de behoefte aan dit 
soort woningen bijde top van de ontaroeningl- en vergriizlngsgolf te kunnen Cljlvangen. 
Advlea: overnemen 
"_.tel • 

. nr I , .. · afdelinG ' ,. -·- -I NC1Ina1.·1 ~--rltiii~J («·h ~-: IOOrt '•' I categorie 

689 I Cle leefvonnan& I 1& I 27 l Toavoegen I c 
Homosexualiteit 

Tekst VOOJitel: 
na "past•: en recht doet aan andere culturen en leefvormen 
Toalichting voorstel: 
Niet alleen de persoonlijke situatie van de oudere Is van belang bij het zoeken naar een geschikte woning. Ook 
van belai!JL is zjj_n/haar culturele achtergrond en de door hem/haar_ g_ewenste leefvorm. 
Advies: verwerpen 
Sympathiek maar te gedetailleerd. 

_,.tel • --
·nr I afdeling .. ; I DIIGina · I ·reaal· I soort . I categoria 
247 _l De Bilt I 16 1 28 _l Toevoi!B_an I c 

Tekst voorstel: 
4) Ouderen worden fiscaal en anderszins gestimuleerd ook na hun VUT (OBU), resp pensioen met behoud van 
hun vut oljlensi-oen betaalde functies te blijven uitoefenen. 
Toelichting voorstel: 
Ditligt in de lijn van punt 1. Ook bij een teruglopende economie is hier behoefte aan. Zeker indien, hetgeen wij 
voorstaan, een veel stringenter toelatingsbeleid voor vreemdelingen van kracht wordt. Zie ook onder 
desbetreffend hoofdstuk. 
Advies: verwerpen, ten gunste van amendament 821 

--·· -- - -- - ·-· --·-·-·--·- -· --- ---·- --·-· -- ·---···· ·- ··-· -· ···-·-·······-·-··-··-·-·---· 

nr I afdaling_ I Dllalna I regel J soort I cata_gorte 
614 I Vrouwen In de WO I 16 I 28 I Toavoegen I c 

Tekst voorstel: 
4) Aandacht moet worden gevraagd voor de grote groep alleenstaande oudere vrouwen. 
Er dient via gerichte communicatie meer bekendheid te worden gegeven over de mogelijkheden die 
aanvullende voorzieningen bieden. 
Toalichting voorstel: 
Advies: varwerpen 
Oe strekking van het amendement wordt ondersteund maar het moet voor alle groepen en individuen moet dit 
gelden. 
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vooratel 
nr I afdeling I pagina I regel I soort l cati!B_orle 

747 I leiden I 16 l 28 _l Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Nieuwe paragraaf 4 
Een 'digitale scheiding' in de netwerkmaatschappij moet worden voorkomen Speciale aandacht moet worden 
besteed aan dia groepen, die achterstanden dreigen op te lopen, zoals ouderen Initiatieven op dit gebied 
moeten worden uitgebreid. De overheid moet de verwezenliJking van deze doelen met slomulerend beleid 
bevorderen. 

Toelichting voorstel: 
Ouderen moeten de kans krijgen zolang mogelijk optimaal in de samenleving te kunnen functioneren . Onder 
meer met gebruik van ICT is dat voor hen mogelijk. 

Advies: verwerpen 
Is overbodig, bestaand beleid. 

··-··-··-·-··-····--· _, ... - ······-···---.... -_ . .. ·······-· ... ·-·· voontel <1111 

138 I Rijnwoude I 16 J 29 I Toavoegen 1 c 
nr I afdeling _l~na _l ri!B_el I soort cat~orla 

Tekst voorstel: 
blz. 16, regel 29Toevoegen:Oe WO acht mantelzorg een onmisbaar en vaak onderschat goed In onze 
samenleving. Oe WO acht maatwerk op het terrein van mobiliteit en verruiming van de toegankelijkheid van 
openbare ruimtes een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke en sociale participa-tie van ouderen en 

[gehandicapten in onze samenleving 
Toelichting voorstel: 
Motivering: 
De WO vindt het van groot belang dat er soepelere regelingen komen voor het combineren van arbeid en 
mantelzorg. Oe verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij werkgevers en werknemers in gezamenlijkheid 
Voor de overheid is er een belangrijke faciliterende rol 
Ketenmobiliteit. vormen van collectief vraagafhankeliJk vervoer en de toegankeliJkheid van openbare ruimtes 
en openbaar vervoer zijn voor alle burgers van belang. 
Advies: verwerpen 
Sympathiek maar is gemeentelijk beleid. 

voontel ·--- ---· ·--·····-

nr I afdeling soort .1 categoria 
724 I Lelystad I 16 _l 29 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Oe WO acht toegankelijke mobiliteitsmodules en verruiming van de toegankelijkheid van openbare ruimtes 
een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke en sociale participatie van ouderen en gehandicapten on 

~o~n~z~e~s~a~m~en~l~e~v~o·n~g·~------------------------------------------------------------------
T oellchtlng voorstel: 
Motivering 
Ketenmobiliteil, vormen van colleetoef vraagafhankeliJk vervoer en de toegankeliJkheid van openbare ruimlAs 
en openbaar vervoer zijn voor alle burgers van belang 

Advlee: verwerpen,-la bestaand beleid ---~--- ---- -~ 

vooratel 

nr I afdeling I pagina _1 regel I soort categoria 
199 I Aniwarpan I 16 I 33 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Oe hierboven opgesomde uitgangspunten dienen van meet af aan door lastbare maatregelen vergezeld te 

t-:w;;.o::::rd7.'e"in"::. ~-----.-,------------------------------------ ________ __ __ __ _ 
t-:T;-'o~e:-;ll~ch:':tl"'n"-'~gL;;vo:.:o:;;:rs-=-=.:ta"-'1:'---------------------- _________ _ 
Advies: verwerpen 

'-------------------------- --. ----·-- ----
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voorstel ·-·---------·---
nr I afdaling I Dlalna I reaal I aoort I categorie 

822 I Den Haag Alaameen I 16 I 38 I Toevoegen I c 
Tekst voontel: 
Zij dienen beter te worden gehonoreerd ter voorkoming dat er een uitstroom naar hel bedrijfsleven blijft 
plaatsvinden. Kortdurende contracten dienen, met in echt neming van een proeftijd, te worden afgeschaft. 

Toelichting voontel: 
Met name de HBO'ers worden In het onderzoekadrcuit bij unlvenifleiten schandalig onderbetaald. Rekening 
houdend met de vergrijzing Is hel urgent om juist die categoria ven In de regel jonge mensen voor hel 
onderzoek Ie behouden. Daarnaast is het bij de universiteiten regel dal na een aantal keren verlenging van 
een contract iemand eerst een half jaar werkloos moet worden voordal hij bij dezelfde werkgever weer aan de 
slag kan, ter voorkoming van hel ontstaan van een vast dienstverband. Dat leidt dus ook tol uitstroom en 
demollverina. 
Advlea: verwerpen 
Sympathiek meer te gedetailleerd. 

vooratel • ·-

nr · I· . ·. áfdallna o;;- •i :: ·<I ·Dialna·:•l··•>rtllll:'·l·''' :t<'.'· leiOrt ,.c :,·· ... I ca teaolie 
312 I CleWatena.& I 17 I OI l Wijzigen 

1 
c 

Techn.beleld 
Tekat voontel: 
... verbeterd vereenvoud_lgd en gehtrmonlseerd oo Eurooeea niveau. 
Toellchtlna voontel: 
Advlea: verwerpen 
Strekking wordt onderachreven en uitgangspunt is in de concepttekst dezelfde. 

vooratel ..., M .. --~ ·-·- ·-··· --
nr ·I ·. afdaling l pagina l reaal I IOOrt J catajJorla 

318 I CleWetena.& I 17 I 18 I Toevoegen I c 
Techn.belald 

Tekat vooratel: 
7) Publleksvoorlichting over biotechnologie door, of bekostigd door, de overheid, dient onafhankelijk en zonder 
vooringenomenheid te worden gegeven. 
Toelichting vooratel: 
Advlea: verwerpen 

voorstel .... --------------·---·----·-· ....... ····-- -·· ··-· 

nr I afdeling I pagina I I'IJIII J aoort I categorie 
248 _l De Bilt I 17 I 17 I Toevoegen I c 

Tekat vooratel: 
Toevoegen achter punt 1. ... in het onderwijs. Het instandhouden van ons cultureel erfgoed krijgt blijvende 
aandacht. 
Toelichting vooratel: 
Nederland Is een prachtig land. Laten wij op allerlei gebied, ook m.b.t. cullureel erfgoed. bevorderen dat dit zo 
blijft 
Advlea: verwerpen 
Strekking wordt ondersteund en valt ook onder het begrip cultuur. 
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vooratel 
nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categoria 

618 I Cle Culluur&Media j 17 I 18 I Wijzigen I c 
Tekat vooralel: 
p. 17, r 18-25 vervangen 
"De maalschappij moel ruimte bieden voor autonome kunst. De overheid moet een kunst- en cultuurbeleid 
voeren dat vrijheid voor de kunst als een conditio sine qua non beschouwt. De overheid heeft een belangrijke 
voorwaardenscheppende rol voor het behoud van het cullureel erfgoed, hel vergroten van 
participatiemogelijkheden en de mogelijkheden voor scheppende en uitvoerende kunstenaars, met waarborgen 
voor kwaliteit. Onderwijs, media en culiuurinstellingen vervullen een niet te onderschatten rol in de bijdragen 
aan ontplooiing en ontwikkeling van individu en maatschappij De overheid is voorwaardenscheppend: waar de 
markt het niet doel, heeft de overheid een taak. Kwaliteit is hel belangrijkste criterium voor 
ondersteuning door de overheid. De politiek houdt zich bezig met de 
allocatie van middelen over de diverse sectoren. De beoordeling vindt plaats 
door onafhankelijke deskundigen. • 

Toelichting vooratel: 
Advlea: verwerpen 

vooratel . - .............. . ......... . ..... 

nr l afdeling I pagina I regel I aoort I categorie 
638 I Zoetermeer I 17 I 18 1 Wijzigen I c 

Tekat vooratel: 
De zin "Kunst en cultuur zijn een kwestie van smaak en niet van politiek", vervangen door "Kunst Is een 
kwestie van smaak en niet van politiek". 
In regel 17-21 een nieuwe passage starten: "Ons cultureel erfgoed, waartoe ook het bodemarchief en de 
monumenten behoren, verdient bescherming". 

Toelichting vooratel: 
Middels deze- beperkte - tekst wordt hel onderwerp "cultuur" door de WO fors tekort gedaan: een breuk met 
hel beleid 1998-2002 op dit punt. Bovendien wordt een kennelijk onjuiste betekenis toegekend aan het begrip 
"cultuur", wanneer men schrijft dat "cultuur een kwestie van smaak is en niet van politiek". In het 
verkiezingsprogramma 1998- 2002 wordt onder het kopje "Cultuur" (blz. 56 en 571) in 36 zinnen onder andere 
volop aandacht besteed aan de - toen voor de WO waardevolle - culturele erfenis als onderdeel van onze 
nationale identiteit. Cullureel erfgoed, zowel het behoud als de ontwikkeling, zorgen voor een eigen gezicht in 
Europa; dal vonden we de afgelopen vier jaar én dat vinden we als liberalen. die met beide benen midden in 
de maalschappij staan. nu nog steeds. Toch? Monumenten en archeologisch bodemmateriaat ze komen niet 
alleen voor in het nog een_ paar maanden geldende pr~ramma. maar staan ook volop op de politiek agenda 
Immers, Neder1an~ IS bezig met het maken van een n~euwe monumentenwet en is nog niet zo tang geleden 
partiJ geword_en biJ het Verdrag van Malta, dat z~et op de bescherming van het cultureel erfgoed Anders 
gezegd: kun Je van kunst nog zeggen dat het een kwestie van smaak is en niet van politiek, voor cultuur ligt dil 
anders. Cultuur is wel degelijk een kwestie van (de) politiek I 
Advtea: verwerpen 
Welke cultuur men waardeert is ook een kwestie van smaak Verder valt onder cuttuur ook het culturele 
erfgoed. 

voorstel .... . - ...... _ ··-·······---· -· ··--· ·-··· ·····-·· ··············-·· ... 

nr I ardellng I pagina I reaal I aoort I cate_gorle 
621 I Cle Cultuur&Medla j 17 I 19 I Wijzigen I c 

Tekat vooralel: 
r 19-21 wijzigen In "~aarom dient de rol van ~e overheid op dit terrein voorwaardenscheppend te zijn 
Overdracht en waardenng voor kunst en cultuur knJgen aandacht 10 onderwijs. media en cuttuurinstellingen." 

Toelichting vèiöntal: 
Advlea: ovamamen 
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vooratel 

nr I afdellna I Daalna I ntael I soort I categorie 

148 I Gronlnaen I 17 I 22 I WIJzigen I c 
Tekst voorstel: 
De meeste cultuur gedijt prima zonder subsidie, maar op dil terrein kan met marktwerking niet worden 
volstaan. In uitzonderliike oevallen ia een riiksbiidraoe moaeliik. 
Toelichting voorstel: 
Hiermee vervalt de aanvankelijk gebruikte formulering "onorthodox". Die formulering impliceert ten onrechte 
dat de overheid alleen onorthodoxe cultuuruitinaen financieel zou moeten steuen. 
Advlea: verwerpen 
Aangegeven wordt dat vooral onorthodoxe projecten zich niet kunnen bedruipen. Dat kan dus ook zeker 
gelden voor andere cultuurprojecten. 

vooratel 
nr T · afdellna I Dáalna :· I · reeiel I · · ·• · ' eoort · I cat.egorle 

631 1 Ct. Cultuur&Medla I 17 I 22 I Wijzigen I c 
Tekst voorstel: 
r. 22 en 23 wijzigen in 
"Hoewel veel cultuuruitingen prima gedijen zonder overheldaonderateuning, kan op dit terrein niet met 
marktwerking alleen worden volstaan." (Inclusief hetachrappen van de zin "Vooral onorthodoxe ... ") 

Totllchtlna voorstel: 
Advlea: verwerpen 

vooratel 

' nr I afdtllna I Daalna I · ntael · I IOOrt . I c1tagorle 
441 I Sittard I 11 I 23 I Toevoeaen I c 

Tekst voorstel: 
Blz. 17 Nieuwe regel17.22 toevoegen: Ook moet ruimte zijn voor het cultureel en 

historisch erfgoed. 

Toelichttoa voorstel: 
Advlea: verwerpen 

nr 1 1fdellna I oaalna I reael I aoort I categorie 
1.ca I Lalden I 11 I 24 I Schraooan I c 

Tekst voorstel: 
Het artistiek oordeel dient aan deskundigen la worden overgelaten, politici beperken zich tot een marginale 
toetsing. 

Totlichting voorstel: 
wie is deskundig als het om smaak gaat? Instelling van een 'cultuurraad' kan leiden tot vriendjespolitiek en kan 
daarnaast een 'kunslinteelr in stand houden, die weinig binding met de burgers heeft 

Advlea: verwerpen 
In de concepttekst wordt benadrukt dat de politiek niet beoordelen kan wat artistiek is of niet. Dit moet worden 
overgalaten aan anderen. Vriendjespolitiek kan niet aan de orde zijn. 

vooratel ... ---

nr I 1fdellna I a1aln1 I ntael I aoort I categoria 
149 I Groningen I 17 I 26 I Schrappan I c 

Takat voorstel: 
Deze zin IChraDDtn. 
Totlichting voorstel: 
Er wordt aeen motlverino oeoavan voor het bedraa: Ook la het eliket cultuur in dit varband te breed. 
Advlaa: varwerpen 
Het extra geld 11 nodig. Het gaat ec:l)ter te var dil gedetailleerd in aan verkiezingsprogramma uit te werken. 
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vooratel 

nr I afdallna I pagina I regel I aoort I categorie 
534 T Cla Cultuur&Media I 17 I 26 I WHzlqen 1 c 

Tekst voorstel: 
Gezien de achterstand in de sector en de vele interressante ontwikkelingen die onvoldoende kunnen worden 
ondersteund, krijgt het budget voor cultuur een financiele impuls van 100 miljoen gulden. 

Toelichting voorstel: 
---~-----~~---- -----~--

Advies: verwerpen 
Bestaande tekst is voldoende. 

vooratel ·-·-·····-···---··--- ···- ·-··-·· ···-· ··-- ···- ·····-·. ··- ... . - .... ·- - ····- .... -··· 

nr I afdellna I Plcilna I reaal I aoort I categoria 
19 I Drlabaroan-RIIsenbura I 17 I 29 I WIJzigen I c 

Tekst voorstel: 
Het overheidsbeleid moet hier geen belemmeringen voor O.E-"~Jlen. 

---~~-----~~~-

Toelichting voorstel: 
Het ondersteunen van vereniainaen isoeen taak van de overheid maar van de leden van de vereniging. 
Advlea: verwerpen 
In de concepttekst wordt aangegeven dat sport een grote maatschappelijke betekenis heeft Om deze reden 
heeft de overheid ook een ondersteunende taak. 

·-~-- -·----~~---

vooratel ... --·--· ....... -... ·-· ... -....... _ ...... _ ... _ .. , 

nr I afdellno I ollaina I regel I aoort I categorie 
664 I Tiel I 17 I 29 I Toevoeaen I c 

Tekst voorstel: 
Toevoegen na vrijwilligerswerk ( r. 17-29): 
Sport brengt normen en waarden over. Dit geldt in het bijzonder voor jongeren Blijvende aandacht voor 
soortbeoefening door ionoeren kan oerealiseerd worden door een continue breed!f!!;P!>!.II_f!l.!>_uls. 
Toelichting voorstel: ---
In het verkiezingsprogramma wordt te weinig geacccentueerd wat de opvoedende en vormende functie van 
sport is. Ook besteedt het te weinig aandacht aan de verminderde sportbelangstellrng bij jongeren 

Advies: strekking overnemen 
'Van sportbeoefening gaat voor jongeren een positieve impuls uit' 

vooratel ·-·· .. 

nr I afdelina I a:iiillna I regel I aoort I categorie 
604 I Maarn I 17 I 30 I Toevoaaan I c 

Tekst voorstel: 
Toevoegen aan de laatste zin (die eindigt met" gehandicaptensporq 
, en het"bewegen voor ouderen· 

Toelichting voorstel: 
In toenemende mate vraagt met name het onderwerp "bewegen voor ouderen" om intensieve aandacht daar 
goede mobiliteit het welzijn van ouderenzeer ten goede komt en aanzienliJke kosten in de gezo~dheid 
bespaart. 
Advies: verwerpen 
Sympathiek maar te gedetailleerd . 
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voorstel ~-------

nr I afdelinG I pagina I ..aal I aoort I categorie 
795 I Rotterdam I 17 I 33 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Na "sportevenementen· toevoegen: "het Inzetten van topsporters voor de breedtesport". 

Toelichting voorstel: 
Topsport heeft een eigen verantwoordelijkheid naar de amateursport toe. Zondar breedtesport is er geen 
topsport. Topsportera zou moeten wordan gestimuleerd hun kannis en enthousiasme ook in te zetten bij 
verenialnaan en scholen lbiivoorbeeld al trainer als coach en mat clinica). 
Advies: verwerpen 
Is lokaal beleid. 

"_.tel • 
nr I • afdellna · ' 

zoo r Antweroen 
T akst voorstel: 

I cateaorle 
I 17 I 34 I Witzlaan I c 

"en het bestrijdan van negatieve bijverschijnselen zoal• vandalisme.• In: Het huidige beleid m.b.l het bestrijden 
van negallave bijverschijnselen zoals vandaUsme dient te worden herzien. Hiervoor dient ondermeer het 
principe van "de vervuiler betaalr te wordan galntroduceerd door middel van het doorbetasten vvan de extra te 
maken kosten ter bescharmina van de oDenbare orde aan de betrelfenda sDOrtbonden. 
Toallchtlna voorstel: 
Advtaa: verwerpen 

nr I afdellna 
Cla Leefvormen& 
Homoaexualltelt 

Tekst voorstel: 
na punt 2 een derde punt: 
Sport voor de jeugd 

I oaalna I ..aal I sOort I cateaorle 

I 17 I 34 I Toavoegen I c 

Nederlandse jongeren nemen, in verhouding tot hun Europese leeftijdsgenoten, relatief vaak deel aan 
sportclubs. Allochtone jongeren in Nederland nemen relatief weinig deel aan sportclubs, omdat zij doorgaans 
niet door hun ouders hiertoe worden gestimuleerd. Teamsporten vergroten het gevoel van loyaliteit en 
discipline bij jongeren en houdt de jeugd van de straat. De overhheid dient de deelname van (allochtone) 

I ionoeren aan teamsoorten te stimuleren. Het schoolzwemmen mag niet worden afaeschaft. 
Toelichting voorstel: 
Sport is niet a!leen voor topsporters en gehandicapten van groot belang, maar ook voor jongeren Actief lid zijn 
van een sportclub is een goede en vrijetijdsbesteding. Het geeft jongeren de mogelijkheid om zichzelf op een 
positieve manier bezig te houden. 
Het behalen van zwemdiploma's is in ons land van groot belang. Het mag niet zo zijn dat het schoolzwemmen 
wordt afgeschaft. omdat jongens en meisjes gescheiden van elkaar moeten zwemmen en zo de lessen 
financieel onrendabel worden. 
Advies: verwerpen 
Is te gedetailleerd. 
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voorstel 
nr T afdellrlii I lla!llna I regel l soort I catagorle 

327 I Cle Leefvormen& T 18 r 03 I Wijzigen I c 
Homosexualiteit 

Tekst voorstel: 
Vervangen "Op de samenleving ... vinden" door "Op de samenleving als geheel rust de verantwoordelijkheid 
om nieuwkomers in Neder1and een verplichte studie Nederlandse taal te bieden. zodat hun de kans geboden 
wordt beter hun draai Ie vinden in de Nederlandse samenleving. Aan de analfabeten onder hen, dient een 
breder onderwijs-program-ma Ie worden geboden." 
Toelichting voorstel: 
Sport is niet alleen voor topsporters en gehandicapten van groot belang, maar ook voor jongeren. Actief lid zijn 
van een sportdub is een goede en vrijetijdsbesteding. Het geeft jongeren de mogelijkheid om zichzelf op een 
positieve manier bezig te houden. 
Het behalen van zwemdiploma's is in ons land van groot belang. Het mag niet zo zijn dat het schoolzwemmen 
wordt algeschaft, omdat jongens en meisjes gescheiden van elkaar moeten zwemmen en zo de lessen 
financieel onrendabel worden. 
Advl .. : verwerpen 
In de concepttekst wordt met het woord participeren de nadruk gelegd op het deelnemen aan de maatschappij. 
Het woord Integreren geeft dit niet aan. 

~ -··- ····-- ····-···-·- --- -·- . ··--··- ····-···-···· ··-···· -· ·-·-·-· . ... ····-·· voorstel 
nr I afdeling T lllialna ·1 reaal I aoort I categoria 

749 T Lelden I 18 I 05 I Wijzigen r c 
Tekst voorstel: 
Op de betrokken rust de verantwoordelijkheid en plicht om de geboden kansen te benutten 

Toelichting voorstel: ·------
het grijpen van kansen bij 'ontsporingen' moel niet te vrijblijvend zijn 

Advlea: verwerpen 
Het uHgaan van een eigen verantwoordelijkheid is niet vrijblijvend. 

---vooratel ·-···--···-·-·---·-·- ·-- -·-··-·-·-·-·--··- ···-

nr I afdallna ·r Piillna ·1 regel I aoort I cateaoria 
21 I Drlebenien-Rilaenbunil 18 r 13 1 Toevatoen r c 

Tekst voorstel: 
.. te bestriiden. Van de zijde van de overheid oast hier pasitieve noch neaatieve discriminatie. 
Toalichting voorstel: 
Een overheid die uilgaal van gelijkwaardigheid van individuen discrimineert niet Een overheid die toch 
discrimineert wordt door de burger uiteindelijk begrepen als een overheid die kennelijk niet neutraal is tov alle 
burgers, en dus een overheid die kennelijk gelijkwaard~~ van burgers niet serieus neemt. 
Advlea: verwerpen - ---·-
Amendement oast niet in de tekst. 

~···- ·---···- - ··- ···-··--·- ·- ·- ··-· . -------voo.-.tel 
nr I afdelliiil I olillna ·1 regel I aoort I c1taaorla 
98 T Ou I 18 I 16 I Toevoegen I c 

Ta kat voorstel: 
Dit betreft regel 18-6 18-6 werd niet door de computer geaccepteerd ondanks meerdere pogingen 
... om de geboden kansen te benutten en zich te verdiepen in de normen en waarden van de Nederlandse 
cultuur en samenlevino 
Toelichting voorstel: 
Er wordt te weinig nadruk gelegd op de verplichting van nieuwe Medelanders zo veel mogelijk te doen om zich 
aan Neder1and aan te passen ondermeer oo het aebied van aeliike rechten voor mannen en vrouwen 
Advlaa: varwarpen 
Dit vloeit al voort uit het kunnen participeren in de maatschappij. 

----· 
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voorstel ..... ·············-·-·--·····-··---·-·-··-·-·····-··--······· 

nr I afdallna I Daalna I reaal I aoort I categoria 
407 T Apeldoorn I 18 I 18 I Wijzigen I c 

Tekst voorstel: 
Maar als ze integratieprocessen belemmeren, moel hel politiek bespreekbaar zijn om deze welten en regels 
aan te passen. 
Toallchtlna voorstel: 
Advlaa: ovamamen 

vooratel ... ·--··- ··-··-·······-···- ···- ········- ·-·····-··-····-

nr I afdallna I ilaaln• I ntaal I .. aoort I categoria 
776 ·r Apeldoorn I 18 I 18 I Wijzigen I c 

Tekst voorstel: 
maar als ze integratieprocessen belemmeren, moel hel politiek bespreekbaar zijn om deze wellen en regels 
aan Ie passen. 
Toellchtlna voorstel: 
Advlea: overnemen 

.-.tel ·- ·- - - - ·----

nr l afdellna ' I ilaalna I rèatl I : toort I catgorle 
627 T Haarlem I 18 r 11 I Wijzigen I c 

Takel voorstel: 
Vervangen ·, en hel gebruik van de Nederlandse taal" door de tekst "Ook hel gebruik van de Nederlandse taal 
is fundamenteel voor de Nederlandse samenleving en cultuur." 
Toelichthili voorstel: 
Advlaa: verwerpen 
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Hoofdstuk 2 

Ruimte 
voor optimale benutting van de 

omgeving 
voorstel <1111 ....... 

nr T afdellriii" T Paiiina I regel I soort I categorie 
626 T Brussel 1 20 I 04 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Na rege14: 

---

Dil geldt met name in Europees verband daar begrippen als mobiliteit en regionale ontwokkelin,g (Euregio's) 
niet beperkt blijven lol de nationale arenzen. 
Toelichting voorstel: ·-

De WO Afdeling Brussel e.o. verwijst naar de bijdrage aan hel WO Verkiezingsprogramma 2002-2006 van de 
wo Partijcommissie Europese Zaken van 21 december 2000 en stelt vast dat in hel ontwerp-
verkiezingsprogramma het Europese beleid onvoldoende geontegreerd is in hel overige beleid. Dal is ten 
onrechte, omdat Europees beleid en nationaal beleid tegenwoordig in veel gevallen samenvallen 
De WO Afdeling Brussel raadt de WO aan om in toekomstige partijprogramma's geen onderscheid meer te 
maken lussen nationaal en Europees beleid. 
De WO Afdeling Brussel is van mening dal hel in dol stadium geen zin meer heelt om hel programma op dit 
punt opnieuw aan Ie passen. Haar voorstellen tol amendementen zijn daarom beperkt tot een aantal 
hoofdpunten, waaronder bovengenoemde toevoeging 

Advies: varwarpen 
Hel voorslel doet een conslatering die geldt voor vele andere beleidsterreinen Derhalve zou de voorgestelde 
tekst bij vele andere onderwerpen in hel programma toegevoegd kunnen worden Dit heelt echter dan geen 
toegevoegde waarde . 

voorstel ... 
nr I afdallna I pagina I regel I soort I categoria 

776 I Ermelo -, 20 I 06 T Witzlaan I c 
Tekst voorstel: 
Natuur en recreatie krijgen de aandacht die ze verdienen Wij beerderen meer ruimte voor het particuloer 
initiatief. 
Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen 

--

Door redactionele wijziging n a v. amendement 349 wordt reeds in hel gevraagde voorzien. 
Amendement 9 (Regel 20-5) 
Wij stellen de volgende herschrijving voor de zin· 'Natuur en recreatie krijgen de aandacht die ze verdienen 
wanneer er meer ruimte is voor particulier initiatief' · 
(r. 20-05) 
Voor het behoud en de bescherming van de natuur, als ook voor de bevordering van de recreatie 
particuliere initiatief van grote betekenis. derhalve zal daaraan meer ruimte doenen te worden gegeven 

is het 

- -~-- --·- ·------
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·------------------·---------------- ··-·-··--··--··-----------········-··· 

nr I afdallgg I pagina I reatl I aoort I cataaorta 

217 I WO- I 20 I 07 I 
Baatuurdaravaranlalna I 

Toevoegen I c 

Taklt vooratal: 
Voor niet in bundalingsgebieden gelegen gemeenten dient een organische groei ten behoeve van de 
leefbaarheid mogelijk te worden gemaakt. 
Toellchtlna vooratal: 
Advla1: varwarpan 
Het gevraagde wordt geregeld door het honoreren van amendement 718. 

voorstel • 
nt I afdaling I peglnli _j _Mtl · I aoort I categoria 

372 I Schouwen-Duiveland I 20 I 09 I Wllzlaan I c 
Taklt vooratal: 

I aebruikera vervanoen door "oebruikera van motorrijtuigen" 
Toelichting vooratal: 
Advl .. : varwarpan 
Het begrip 'gebruikera' la in deze context vol11rekt duidelijk. 

voorstel <11 
nr 1 afdaling I .~~mlna j_ · reatl · I aoort ·· I categoria 

211 I Blatuurd~~renlalnal 20 I 10 I Toevoegen I c 

Tat.t vooratal: 
Daar waar men bij gebrek aan bruikbare alternatieven van de auto gebruik moet maken (platteland met slecht 
of geen ooenbaar vervoer). zal een aangepast verlaagd tarief worden aehanteerd 
Toelichting vooratal: 
Gelet oo de situatie in veellandelijke gebieden is differentiatie nodig. 
Advla1: varwarpan 
De vooratellen in hel ontwerpprogramma richten zich op een nieuw systeem waarin vaste kosten worden 
omgebouwd naar variabele autokosten. De gebruiker belaalt meer naarmate hij meer gebruik maakt van de 
weg. Deze variabPisering is niet bedoeld als het antwoord op de congestie. Vandaar dal een voorbehoud is 
gemaakt m.b.t. differentiatie naar plaats en tijd. Eerst moel blijken dat een fijnmaziger systeem daadwerkelijk 
leidt tot verkeersregulering. Anders is het resultaat dal mensen in de dicht bevolkte delen van het land niet 
alleen meer tijd kwijt zijn, maar ook nog meer geld. 

voorstel • 
nr I afdaling 1 ~aalna I reaal I aoort I cataaoria 
90 I 011 I 20 I 13 I Toevoagan I c 

Taklt vooratal: 
iedereen moet het recht hebben geschikte woonruimte te vinden op korte afstand van de werklokatie. 66k als 
hiervoor woongebieden ontsloten moeten worden, die eerst een landelijke beslemming hadden. Dit zal een 

I aunstia effect hebben op hel reduceren van he 
Toelichting vooratal: 
Veel mensen, dei dagelijks in de files staan zouden graag willen verhuizen naar geschikte woonruimte dichter 
bij hun werk, maar slagen er niet in bestaande woningen te vinden, terwijl er veel te weinig passende 
nieuwbouw aangeboden wordt. 
Advl .. : varwarpen 
Het gevraagde wordt geregeld door hel honoreren van amendement 718 (21 - 33). 
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vooratel 

nr I afdeling I paalna I reaal I 1oort I cataaorla 
471 I Vrouwen In de WO I 20 I 13 I Toavo~an I c 

Tekst vooratel: 
De inrichting van de ruimte in Nedertand heeft het nodig dat de plannen (ook beslemmingsplannen) getoetst 
worden op hel combineren van werken en wonen. 
sociale veiligheid en kindvriendelijkheid. 
Toalichting vooratal: 
Wenst u deze alinea loch te laten staan. dan wordt u verzocht ook een passage op Ie nemen over hoe u de 
uitstroom van verpleegkundigen en verzorgenden (30.000 per jaar) en de onvoldoende toestroom van de 
opleidina van voornoemde opleidingen (in 2001 instroom HBO-verl_!leegkundige met20% 9!'daaldl w~l keren. 
Advlea: verwarpan 
Het gevraagde valt onder de gemeenlelijke autonomie en dient derhalve op dat niveau geregeld te worden. 

vooratel <11 -······-··-··--··---··-·-·····-·· -· --· -··· -····-·· ·-· ··-··· ······--·-

I pagina I reaal I aoort I cataaorla 
634 I Brunei I 20 J 11 .I Toevoegen c 

Takat vooratal: 
De Europese müieuwetgeving dient zich te richten op haalbare doelstellingen, daarbij de middelen overfatend 
aan nationale, regionale of lokale autoriteiten. Oe uitvoerbaarheld van deze wetgeving dient te worden 
vergroot · 

Toalichting vooratal: 
Algemene Toelichting: 
De WO Afdeling Brussel e.o. verwijst naar de bijdrage aan het WD Verkiezingsprogramma 2002-2006 van de 
WD Partijcommissie Europese Zaken van 21 december 2000 en stelt vast dal in hel ontwerp
verkiezingsprogramma het Europese beleid onvoldoende geonlegreerd is in het overige beleid. Dat is ten 
onrechte, omdat Europees beleid en nationaal beleid tegenwoordig in veel gevallen samenvallen 
De WD Afdeling Brussel raadt de WO aan om in toekomstige partijprogramma·s geen onderscheid meer te 
maken tussen nationaal en Europees beleid. 
De WD Afdaling Brussel is van maning dal het in dit stadium geen zin meer heeft om het programma op dit 
punt opnieuw aan Ie passen. Haar voorstellen tot amendementen zijn daarom beperkt tot een aanlal 
hoofdpunten. waaronder bovengenoemde toevoeging. 

Advl .. : varwarpen 
Hel gevraagde zou op Europees niveau aangekaart moeten worden. 

vooratel .... ~·--·-·-·-- -----··- -···-···--- -····-···-· ···-··-· -···· ..... ·--···-···· 

nr I afdeling I pagina I rag al I IOOrt 
69 I Olatarwilk I 20 I 24 I Wijzigen I c 

1 cataaorla 

Tekst vooratal: 
"leaeliikliid" wiizioen in "tegelijkertijd". 
Toallchtlna vooratal: 
Advlaa: overnamen 

voorstel .... ·-·· -- ·····-·-· -··- .. 

nr I afdeling I pagina I regel I cataaoria I IOOrt 
329 r I 20 I 26 l Haarlem Toavoa_llan I c 

Tekat vooratal: 
De landbouw zal, mede door schaalvergroting en extensivering. niet autonoom ruimte afstaan Om aan de 
veelheid van wensen la voldoen wordt ingezet op een multifunc-tioneel en waar mogehjk intaniiet 
grondgebruik. In de la herziene wet Ruimlelijke Ordening zal multifunctioneel en intensief grondgebruik tot da 
Hm~,oa~te~liis·lk~he~d~e~n~~~ba~h~o~re~n~.--------------------------------------- _______________ __ 
Toalichting vooratal: 
Advl .. : varwarpan 
In dit concept-verkiezingsprogramma wordt reeds een pleidooi gehouden voor intensivering grondgebruik. 
Nadere apacifocering naar de landbouwleelor is dus niet nodig. 

L------------------------------------------------ -----------
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voorstel voorstel 

nr T afdellna l Jlaalna I ,.gel I eoort I categorie nr I afdeling -T oaolna I reoel I IOOrt I categorie 

352 I Hofvan Twente I 20 r 25 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 

222 I WO- .I 21 I 05 I Toevoegen I c 
Bestuurdersvereniging 

Amendement 10 (Regels 20-23 tot 20-25) Tekst voorstel: 
Wij stellen de volgende toevoeging voor achter 'daarbij gebaar (r. 20-25): Zuiniger ruimtegebruik voor woonruimte dient ziJn grens Ie vinden in de vanuit de vraagzijde van de 
De noodzakelijke voorwaarden hiertoe dienen tot stand te worden gebracht. woonwensen aeformuleerde kwaliteitseisen 

Toelichting voorstel: 
----~~ ------ ~~--- --·---~-

Toelichting voorstel: Advies: verwerpen 
Zonder de vooroestelde toevoeoino is de passace r. 20-23 tot r. 20-25 ons Inziens te vrijbijvend. Hel gevraagde wordt gehonoreerd door het overnemen van amendement 718 ( 2 1 l.l) 

Advies: verwerpen 
De bedoeling van de indieners is niet duidelijk. voorstel <111 ······--···· ···········-··· ···- ······-· .......... ""·····--·-·-··· . ·····-

·- ---
nr I. afdellnà , '· I Diillna·.T·-Nèi .. : I .. ~·- ,. aoort· I cateGorie 

823 I Den Haaa Alaemeen I 20 -r 25 I Toevoegen I c 

voowstel <t 
nr I afdellna I oaalna I reael I IOOrt I categorie 

405 I Apeldoorn I 21 I 06 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Een nieuwe toepassing van meervoudig grondgebruik zou kunnen worden gevonden in overkluizing van 

Tekst voorstel: bestaande rangeerterreinen en verkeersassen in standscentra en stedelijke gebieden en deze benutten voor 
De biologische veeteelt moet worden bevorderd en gesteund en de negatieve aspecten van de intensieve 
veehouderij (varkens) moet verder worden ontmoedigd. Hiertoe moeten initiatieven worden genomen in 

bebouwing, verbindingswegen, parkeergarages enz. Dit lijkt nu mogelijke dankzij enorme technologische 
vernieuwing van zowel de railtechniek als van het rijdend materieel De geluidshinder en de 

Europees verband en moeten markt en consument worden gestimuleerd. luchtverontreiniging van het railverkeer die vroeger tot open ruimte noodzaakten is leehnologisch achterhaald 
en maakt herziening van grondgebruik mogelijk. Een grondige studie naar de mogelijkheden eri de voor- en 

Toelichting voorstel: nadelen is gewenst. 
De biologische veehouderij is belangrijk, niet alleen omdat gezonde natuur-produkten de toekomst hebben, 

----
Toellchtlna voorstel: 

--------------------

maar ook vanwege het welzijn van de dieren die de producten voortbrengen. Voor het welzijn van de dieren Advies: strekking overnemen 
dragen wij de verantwoordelijkheid. Oat de intensieve veehouderij moet worden beperkt en de huisvesting 
diervriendelijker moet worden, spreekt voor zich (zie ook het rapport Wijffels). Aan dit alles wordt weinig 

'Een nieuwe toepassing van meervoudig grondgebruik zou kunnen worden gevonden in overkluizing van 
bestaande infrastructuur'. 

aandacht besteed, zoals ook tijdens de MKZ-crisls Is gebleken Het verkiezingsprogramma moet op dit punt 
worden aangevuld. ---- ---~-------· ·----- --.... -- ~----~ ·----------

voorstel <111 

Advies: verwerpen 
Het amendement Is te gedetailleerd. 

nr I afdellna I oaalna I reael I soort I categorie 
777 I ADeldoorn I 21 I 05 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
-~ ··-.... ------ --- .. - .. -" Een nieuwe toepassing van meervoudig grondgebruik zou kunnen worden gevonden in overkluizing van 

bestaande rangeerterreinen en verkeersassen in standcentra en stedelijke gebieden en deze benutten voor 
bebouwing, verbindingswegen. parkeergarages etc. Een grondige studie naar de mogeliJkheden is gewenst. nr I afdeling l .. oiGina I ..aal I soort I cah1gorte 

355 I Hof van Twente T 21 I 04 I Toevoegen I c 
Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen -- ~--- -----------· 

Het gevraagde wordt geregeld door nieuwe tekst n a.v amendement 405. 
'Een nieuwe toepassing van meervoudig grondgebruik zou kunnen worden gevonden in overkluizing van 
bestaande infrastructuur'. 

Tekst voorstel: 
Amef)dement 11 (Regels 21-03 tot 21-04) 
Wij stellen ~·oor de zin : Dit betekent het combineren van functies. bijvoorbeeld water. naluur en recreatie in 
een gebied.( 21-03 tot 21-04) de woordgroep 'en landbouw' toe Ie voegen en als volgt Ie herschrijven·. 
Dit betekent het combineren van functies, bijvoorbeeld water, natuur, recreatie en landbouw in een gebied. 

Toelichting voorstel: 
Ten onrechte ons inziens ontbreekt hier de landbouw De vitaliteit van de landbouw is immers gediend bij 
innovaties en nieuwe, eKira functies. 
Advies: overnemen 

voorstel <111 ------·- -- -··· - ........ ··- --·- ·--·--·-- ········-····-··-···· ··--

nr I afdetlna I oaalna I reaal I soort I categorie 

2191 VVD- .I 21 I 05 I Toevoegen I c 
Bestuurdersverenlalna 

Tekst voorstel: 
Zulniger ruimtegebruik voor woonruimte dient zijn grens te vinden in de vanuit de vraagzijde van de 
woonwensen gelonnuteerde kwaliteitseisen 
Toellchtlna voorstel: 
Advies: verwerpen 
Het gevraagde wordt gehonoreerd door het overnemen van amendement 718 (21 - 33) .. 
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vooratel <111-------·--·---·--·-·-····-·····-····-········-···-·····--··-·--·-···-·····-----·······--···--·-· 

nr I afdaling I pagina I regel I aoort I categorie 
229 I Olaterwllk I 21 I 06 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Na de zin: "Het Rijk stekt de hoofdlijnen van de ruimtelijke ordening vast". toevoegen: "In het belang van een 
effectleve sturing van de ruimtelijke ordening op rijksniveau is een nationaal plan voor de ruimtelijke ordening 
gewenst. De herinvoering van een aangepaste Wet op het Nationale Plan (Stb. 1950, K 415) dient te worden 
nagestreefd". 
Toelichting voorstel: 
De hoge ruimtedruk en de ambitie om de ruimtelijke kwaliteit van Nedertand te vergroten, stellen bijzondere 
eisen aan sturing 
(citaat uit hoofdstuk 7 van de Vijfde Nota over de Ruimlelijke Ordening), In samenhang met de constatering, 
dat veel inwoners van Nedertand vinden 
dat onsland de afgelopen tijd voller, vuiler, rommeliger en eenvormiger is geworden (citaat uit hoofdstuk 1 van 
de Vijfde Nota). In Nederland zijn er 
veel te veel spelers op het veld van de ruimtelijke ordening, ook op rijksnlveau. Daardoor Is het instrument van 
de Planologische Kambestemming 
onvoldoende effectlef gebleken. Door de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening via wetgeveing te verheffen 
tol Nationaal Plan voor de ruimtelijke 
ordening ontstaat op rijksniveau de zo broodnodige hierarchleke en regie ten opzichte van de PKB's van de 
andere departementen. 
Advtaa: verwerpen 
Uitgangspunt van het verkiezingsprogramma Is maatwerk en geen blauwdruk 
van bovenaf . 

woontal .. ··--· . -

nr afdeling paal na reael soort cateJiorie 
729 Cle 21 OI Wijzigen c 

Volkah.Rulmt.Ordanln 
g 

Tekst voorstel: 
De eerste twee zinnen wijzigen in: 
Het nationaal ruimtelijk beleid beperkt zich tot de nationale ruimtelijke hoofdstructuur, verbonden met de 
europese ruimte, tot hel beschermen van de (ecologische) waardevolle natuur- en walergebieden en lot de 
realisatie van de nationale infrastructuur met bijzondere aandacht voor de mainports. Provincies en gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor keuzes op lokaal en regionaal niveau. 
Toelichting voorstel: 
Het detailniveau waarop het rijk zich bezig heeft gehouden in o a. de VINEX is slecht voor de marktwerking en 
dus prijsopdrijvend; besluitvorming is lijdrovend en oplossingen van knelpunten worden daardoor steeds vaker 
uitgesteld. 
Advl .. : ovamamen 

woontal 
nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categorie 

219 I Utrecht I 21 I 08 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
TekstToevoegen na regel 21-08: "Dit betekent dal geen detailbemoeienis ma.ll__l)laatsvinden door hel Rijk." 
Toelichting vooratel: 
Denk aan strikte parkeemormen, lokatiebeleid, ontwikkeling van hel plaHeland. 

Adv lee: verwarpen 
Het gevraagde wordt geregeld door overnemen amendement 718 (21 - 33) .. 
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vooratel 
nr afdaling 

712 Cla 
Volksh.Rulmt.Ordanln 

g 
T akst voorstel: 

pagina regel 
21 09 

Vervangen "intensiever" door "doelmatiger en meer marktconform" 
Toalichting voorstel: 

soort 
Wijzigen 

categoria 
c 

De schijn moet worden vermeden dat de WO hoge bouwdichtheden nastreeft. zoals bij_ veel VIN EX-locaties. 
Advies: verwerpen 
Ns onderdeel van het in het programma gepropageerde maatwerk moeten hoge bouwdichtheden mogelijk zijn 
als resultaat van de gemeentelijke autonomie. 

voontel ... .. ~ ... . .. ·- .. . ... ·····-····-··· 

nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 
398 I Eindhoven I 21 I 12 J Toavoegen I c 

Tekst voorsta!: 
Uitbreiding van niet-agrarische c.q. niet-direct aan landschapsbeheer gerelateerde functies is alleen 
aanvaardbaar indien er geen objectief aantoonbaar alternatief is. 
Toalichting voorstel: 
Advies: varwerpan 
Tekst is te defensief. Er wordt in het concept-verkiezingsprogramma immers niet voorgesteld om klakkeloos 
functies toe te voegen aan het plaheland. 

voor. tal 

catagorle nr I. afdaling I pagina I raaal I soort I 
c Toavoagan I 648 I Wauanaar L 21 I 16 I 

Tekst voorstel: 
De ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties gaat altijd 
infrastructuur zowel voor openbaar als fl8r1iculier vervoer. 

gepaard met de ontwikkeling van passende 

Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen 
Het gevraagde wordt reeds geregeld op pagina 23 regel 7 

voor. tal 
nr afdeling ra gel soort catagorla 

722 Cle 
Volksh.Rulmt.Ordanln 

!I 
Tekst voorstel: 
Na grond. tussen voegen: 

21 19 Toavoagan c 

Uitzondering hierop wordt alleen gemaakt ter voorkoming van grondspeculatie en monopolievorming 
Toelichting voorstel: 
Omwille van het publieke belang moet een inbreuk _op het_privat~-~~~ _rn_ogeiiJ.k zrjn 
Advies: overnemen. --- --~~-------
Amendement is een welkome verduidelijking 

voor. tel ... 
nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 

676 _I Tiel I 21 J 23 J Wljzlgan I c 
Tekst voorstel: 
r. 21.23-21 24 Schrappen De Wet ... helpen oplossen 
Toevoegen op deze plaats: De Wet Voorkeursrecht gemeenten wordt dusdanig aangepast dat lagere 
overheden hierdoor specifieke knelpunten kunnen _!lil! ossen 
Toelichting voorstel: ~~,~---------- - ·----- ---
Advlea: verwerpen --------~ 

De specifieke knelpunten worden niet nader gespecificeerd en het is twijfelachtig of deze limitatief opgeaomd 
kunnen worden. 

'--------------------~- -~- - --
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vooratel ... -··· ····-·-··-·--·-- ------·-··-················ 

nr J afdeling_ I oaalna I reaal I aoort I categoria 

667 I Tl al I 21 I 24 I Schrai'P_•n J c 
Tekst voorstel: 
Schrappen: Het gemeentelijk grondbeleid dient transparant te zijn kwaliteit en zeggenschap_ te bevorderen. 
Toalichting voorstel: 
Dit is een open deur 
Advies: verwarpen 
Juist vanwege de vaak gehoorde kritiek op het grondbeleid is een passage als hier genoemd 
zeer gewenst. 

voorstel • ·-

nr I · afdellna ·-· ... I NOlril ··1 )-:rilil.:' I "' .· : !.~F ióort·: I cataaorle 
476 I Hof van Twente I 21 I 25 _l_ SchrsiiJIIn I c 

Takat voorstel: 
Amendement13 (Regels 21-25 tot 21-26) 
Wij stellen voor de zin: 'Oe overheid hoort niet op te treden als projectontwikkelaa( te schrappen. 

T oallchtlng voorstel: 
De overheid moet af en toe optreden als DrOleetontwikkelaar omdat het niet anders kan. 
Advies: strekking overnemen. 
De zin wordt gewijzigd in: 'Oe overheid hoort in principe niet op te treden als projectontwikkelaar' 

VOO ... tel • ·-

nr I afdeling I pagina I 1'11111 I soort I categorie 
616 I Zeist I 21 I 26 I Toavoegen I c 

lakst voorstel: 
Middels prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties bevordert 
de lokale overheid de sociale woningbouw. 

Toelichting voorstel: 
Advl .. : verwerpen 
Dit behoort tot de gemeentelijke autonomie. 

voo,.tel --- ·- -~ -· -- --·- -·-· ·--------·-- -

nr I afdellna I paalna I regel I soort I catag_orte 
161 I Groningen I 21 I 28 I Toavoegen I c 

Takel voorste!: 
Daar waar op grond van Europese regelgeving de openbare aanbestedingsprocedure niet behoeft te worden 

,gevolgd is een evenwichtig aanbestedingsbeleid gewenst. 
T oellchtlng voorstel: 
Advies: verwerpen 
EvenwiChtige aanbestedingsprocedures behoren nu ook al gebruik te zijn. 

voo,.tel ... - -- -- ---- ·-

nr I afdellna I pagina I regel I aoort I categorie 
162 I Groningen I 21 I 28 I Toevoegen I c 

Tekat voorstel: 
Gemeenten dienen hun achterstand in het actualiseren van bestemmingsplannen weg te werken en meer 
structuurplannen op te stellen. 
Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen 
Dit valt onder gemeentelijke autonomie. 

Blz. 65 van 156 pagina's 

VVD-WIJZigingsvoorstellen vkp versie 21-12-01 

vooratel 
nr I afdeling I pagina I regel I I categorit 
91 l Oss I 21 I 32 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Er moeten niet te lichtvaardig gebieden aangewezen worden als natuurgebieden of anderszins, waar geen 
woningen gebouwd mogen worden. Te veel beperkingen aan "waar gebouwd mag worden" creêert schaarste 
en werkt kosten verhogend 
Toelichting voorstel: 
Nederrland heeft al een redelijk aanlal natuurgebieden, die beslist niet te veel bezocht worden, terwijl er in de 
ons omringwende landen op korte afstand nog voldoende ruimte is en zal blijven om ruim baan te maken voor 
de natuur. Een en ander hoeft niet 
Advies: verwerpen 
Het gevraagde wordt geregeld door overnemen amendemeni71B (21- 33) .. 

vooratel ......................... ·········-····-······- ····-······ ..................... 

nr I afdeling I pagina I ra11_el _I I categorie 
449 _I Bemheze I 21 I 32 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Daarbij moet het primaat van de z.g "Centrumsteden" worden los gelaten. De Nederlander moet weer een 
keuze kunnen maken I. a v. de woonplaats. Kleine gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen voldoende 
woningen te bouwen t.b.v. de eigen inwoners 
Toellchtlna voorstel: 
Advies: verwerpen 
Gevraagde wordt geregeld door overnemen amendement 71 8(21 - 33) .. 

vooratel ...... _______ ,. _______________ ··-·····- ···-······-······-· ... -··-··· 
""'' 

nr I afdeling I pagina I re11_el I soort I categorie 
93 I Oss I 21 I 33 I Toevooaan 1 c 

Tekat voorstel: 
Oók mensen in lagere inkomensklassen en startendejongeren wensen een woning in eigendom te hebben. 
Toelichting voorstel: 

-·· 

Startende tweeverdieners willen vaak zo snel mogelijk een huis kopen. maar er worden veel te weinig kleinere 
en geschikte doorstroom woningen gebouwd en aangeboden 
Advlea: overnemen. 
Welkome toevoeging. 

vooratel ... - ·- -
nr afdeling 

718 Cle 
Volksh.RulmlOrdenln 

_g_ 
Tekat voorstel: 
Nieuw punt tussen 1) en 2) 

···········-·-

pagina regel aoort categorie 
21 33 Toevoegen c 

De marktwerking wordt vergroot door stedelijke gemeenten hun etgen woningbouwprogramma's te laten 
bepalen, samen met de marktpartijen. De plattelandsgemeenten bouwen uits~!tend voor hun natuurl~ka groei 
Toelichting voorstel: - · --
Alleen op deze manier kan binnen afzoenbare lijd het kwantitatoeve en kwalotatoeve tekort aan woningen worden 
ongehaald en kan er een meer vraaggestuurd evenwicht in de womngmarkt ontstaan 
Onder marktpartijen wordt verstaan:_projectontwikkelaars, P1jthcuJ•~•e_<pdrachtgevers en woningcorporaties. 
Advies: strekking overnemen. -- ·---------- --

De term 'marktwerking' in de voorgestelde zin wordt vervangen door 'Oe tegemoetkoming aan de wensen van 
de woonconsument'. Zin wordt dus: 'De tegemoetkoming aan de wensen van de woonconsument wordt 
vergroot door de gemeenten hun eigen woningbouwprogramma's te laten bepalen, samen met de 
marktpartijen. De plattelandgemeenten bouwen uitsluitend voor hun natuurlijke groeï 
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... -------·-··--------·-·····----··---·-··- ...... ----- --------· -- ---------------------------------- vooratel 

nr I afdeling 1 pagina J regel I IOOrt I categorie nr I afdeling I pagina I regel I IOOrt I categorie 

472 l Vrouwen In de WD I 21 I 37 I Toevoegen I c 778 I Nunsjlllet l 22 l 06 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
de regels 16-26 tot en met 16-28 van het ontwerpverkeizingsprogramma, Ie weten: Het bedrag van de huurwaardeforfait mag nooit hoger uitvallen dan de aftrekpost hypotheekrente. 
Ouderen krijgen bij een gedifferentieerd woningaanbod meer mogelijkheden een woning te kiezen die bij hun !~~lchting voorstel: 
persoonlijke situatie past. Advies: verwerpen 
Levensloopbestendige woningen In combinatie met zorg-op-maat hetpen ouderen zo lang mogelijk de regie 
over het eig_en leven te behouden. voontel <lil ·-··-··-···-····- ···-· ····-·-···-·· ·- --- -- --- ·····-··-· 

Toelichting voorstel: 
Advl11: verwerpen 
Dit onderwerp komt reeds aan de orde bij de aandacht voor ouderen elders in het programma. 

nr j_ afdeling J _l)agina _I regel I IOOrt I categorie 
223 I WO- I 22 J 10 l Toevoegen I c 

Bestuurdersvereniging 

• 
nr I afdtllnca I IIICllnà . I - Nttl . I·.··· toort I catqorla 

671 l Roosendaal I 21 I 37 I Toavoagan I c 
Tekst voorstel: 

voontel Tekst voorstel: 
Hel beleid met belrekking tol de ISV wordt voortgezet waarbij aandacht wordt besteed aan zowel fysieke als 
sociale structuur van de gemeenschap mits de ingezette middelen nadrukkelijk fungeren als geld om geld uit 
de markt te generen. Als indicator voor dele hanteren multiplier wordt een factor 10 tot ~enomen. 
Toelichting voorstel: - --------

sociale koopconstructies Advies: verwerpen 
Toalichting voorstel: Amendement sluit investeringen, in gebieden waar geen multipliereffect vanuit de markt mogelijk is, uit. Dit is 
Advlea: varwarpen sociaal ongewenst. Juist in die gebieden waar de markt het laat afweten of indien er geen mulliplier effect 
Onduidelijk amendement. optreedt, kunnen overheidsinvesteringen soelaas bieden 

voontel ·-·-· ·····- _., .. -··---- -·--·- -·····-·-·· . ·····---·-···· ··-· ·············-· woontel <111 

nr I afdallna I oaalna I reaal I aoort I cataaorla nr I afdeling I pagina I regel I soort I categoria 
690 I Noordwijkerhout l 22 l 01 l Toavoegen I c 316 I Heemstede I 22 I 10 L Toevoegen I c 

Takel voorstel: T ekat voorstel: 
lnvoeoen nieuwe tekst "In de JLeriode tot 2010 wordt hel huurbeleid volledig geliberaliseerd.· waaronder starters op de woninamarkt. 
Toelichting_ voorstel: Toelichting voorstel: 
Advi11: varwerpen Advies: overnemen. 
Op pagina 31-32 steat at een tekst met soortgelijke strekking. Voorgelegde tekst echter toevoegen aan hel eind van regel 03 op blz. 22 

-- ·--·- ··-·-· --··-····--· -···-··· ------- ··- ··-····-···· ·-·· -···---- ·····-··--· woontel 
---------

V ... ·····-··· . ····--· ··- --·· ·····-·-- ------- -··· ...... 

nr afdaling -~glna regel aoort cateaorle nr I afdeling I pagina I regel I IOOrt I categorie 
726 Cl a 22 04 Schrappen c 374 I Schouwen-Duiveland I 22 I 10 L Toevoegen I c 

Volk8h.Rulmt.Ordenln Tekst voorstel: 
De overheid zet zich in voor behoud van de leefbaarheid in plattelandskernen door voldoende mogelijkheden 
voor woningbouw ten behoeve van de natuurlijke aroei te bieden. 

!I 

Tekat voorstel: 
Toelichting voorstel: --het woord "eerste" schrappen en "de eigen woning" vervangen door "de woning die tot hoofdverblijf dient" 

Toalichting voorstel: Advies: verwerpen ---------· 
De terminologie "eerste eigen woning" schept verwarring, als zou de hypotheekrenteaftrek alleen gelden voor Zie advies amendemenl718(21- 33). Het gevraagde wordt daarin geregeld. 
starters op de koopwoningenmarkt ... .....•.. ·--·-·. -···---··--···· -·····-··-·-··-·· --· vooratel Advlea: overnemen 

nr I afdaling I pagina _I regel L IOOrt I categoria 
464 _I St. Michelsgeatel I 22 I 10 I Toevoegen l c 

Amendement geeft een goede precisering van de situatie rond hypolheekrentealtrek. 

... -- -- - ------
Tekst voorstel: 
het bouwen van verpleegtehuizen dient met kracht ter hand te worden genomen nr I afdallna I pagina I regel I soort I categorie 

64& I Wanenaar I 22 I 06 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: Toalichting voorstel: 

---~ -~------·---- -- --· ----------
Het huurwaardeforfait dient 'pro rato' te worden toegepast. Advies: varwerpen 
Toelichting voorstel: Dit behoort tol de gemeentelijke autonomie. 
Advlea: varwarpen 
Amendement is onduidelijk. 
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~ ··- ·····--·-···--·-----------·· .................................................................. . vooratel 
nr r afdallna I iD~Ina I naai I soort I categorie nr I afdellna I oaalna I reaal I soort I categoria 

220 1 wo- r 22 I 14 I Toavoegen I c 
Beatuurderaverenlalna 

80 I Laudal I 22 I 25 I Wllzlaan I c 
Tekst voorstel: 

Tekst voorstel: De tekst moet worden gewijzigd in· 
, waarbil de woningbouwcorPOraties nadrukkelijk worden betrokken "Aanpassing infrastructuur, wegenaanleg en openbaar vervoer krijgen prioriteit, waardoor de doorstroming 
Toelichting voorstel: bevordert." 
Advlea: verwerpen Toelichting voorstel: 
Amendement richt zich te exclusief op woningbouwcorporaties als belangrijke speler op de verhuurdersmarkt De insteek voor de oplossing van de verkeersproblemen moet positief zijn en overgebracht worden. 

·-- ··-· ···- ·---· ·--vooratel 
Advies: verwerpen 
Hel programma spreekt zich reeds duidelijk hierover uit 

nr I afdellna · I Dlalna 'd ·. naah I :, ~ ·' ·aoort I categoria n• r Goreaal I 22 I 11 I Toevoeaen I c ·-········ -···· "·-··---·-··· . ··-·-· ······-·-·· .. ··- ... - ·········-·· .... ········-· ···-·-·-· 
Tekst voorstel: 
De sinds 1994 Ingezette huurliberalisering is waar toegepast een succes gebleken, mar is sedertdien tot 
atbtand gekomen. Periodiek moet daarom worden onderzocht tot welke gebieden en huurprijsklassen de 
huurliberalisering kan worden uitgebreid. 
Toelichting voorstel: 
De huurliberalisering is sinds vele jaren In het verkiezingsprogramma van de WO opgenomen geweest en 
maa in het nieuwe orooramma niet ontbreken. Daarom daze paraaraar toevoeaen. 
Advies: varwarpan zie advles amandamant 690 (22-011. 

nr I afdallna I aaalna I reael I soort I categoria 

110 I Cle I 22 I 26 I Toevoegen I c 
Verkeer& Waterstaat 

Tekst voorstel: 
, ( .. I inclusief sooor f .. ) 
Toelichting voorstel: 
De zin wordt dan nu: Wegenaanleg, filebestrijding en openbaar vervoer inclusief spoor krijgen de prioriteil die 
vereist is. 

·- .. -- .... -·-·-· .. ·-- ·-···-··· -··--vooratel • 
Motivatie: 
De woorden "inclusief spoor" dienen te worden toegevoegd daar anders wellicht naar aanleiding van hel onder 
punt 3 gestelde (regels 22-30/ 22-34) de indruk zou worden gevestigd dat alleen het hoofdwegennet een 
prioriteit is. 

nr I afdallna ·I Da!ilna I Nel al I aoort I categoria 
11 I OisterwiJk I 22 I 20 I Toavoaaan I c 

Er moet namelijk veel gedaan worden aan de verbetering en uilbreiding van de spoorweginfrastructuur. Veel 
van de problemen bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) worden niet veroorzaakt door de NS als vervoerder. 

Tekst voorstel: 
RUIMTE VOOR LANDSCHAP 
1). Bij de toekenning van ruimten voor mobiliteit. bedrijfsterreinen, mainports, etc., dient terwille van de maar door de infrastructuur die door de Rijksoverheid wordt beheerd 

Advies: overnemen. Waardevolle toevoeging aan de tekst. 
leefbaarheid in zijn totaliteit zorgvuldig rekening te worden gehouden mat de landschappelijke conseQuenties. 
Toelichting voorstel: 

.. .. ···- . . vooratel ~ 
Hetlandschap in ons land mag niet de resultante zijn van een rekenkundige benadering van de behoeften aan 
woongebieden, bedrijfsterreinen, natuurgebieden, agrarische gebieden, etc. 
Grootschaliga bebouwing buiten de bebouwde kommen t.b.v. agrarische doeleinden kunnen even storend zijn 
in het landschap als commerciele of induslriele bebouwing. De landschappelijke kwaliteiten kunnen door 
weloverwooen inareoan anderzijds ook worden verhoogd. 
Advies: verwerpen 
Dit is bestaand beleid. 

nr I afdellna I oaalna I reael I soort I categoria 
408 I Aoeldoorn I 22 I 26 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Na ooenbaar vervoer toevoeoen: 'en verbeterino van vaarwegen voor transoortdoelstellingen'. 
Toellchtlnci voorstel: 
Advies: verwerpen ~ 

Programma pleit reeds voor intensiever gebruik van infrastructuur. vooratel ... ------------·-.. -·-·-.. ·- ............ - ......... - ... - .. - ... -. -----.. - ... - .... -----~---· ....... - ...... _ ... __ 
nr · I afdellna I oaalna I reaal I soort I cat~oria 

~ ·-··· ·······-····---·- ···-· ·-·· ... ·-·······-· ... ... ·-·- ·····- ... vooratel 78o -r Borculo I 22 I 22 I ToevoeQen I c 
nr I afdellna ~, oaiilns I reaal I soort I cataaorie 

781 I Aoeldoorn I 22 I 26 I Toevoeaen I c 
Tekst voorstel: 
. openbaar vervoer en verbeterina van vaarwegen voor trans(lortdoelstellingen 
Toelichting voorstel: 

T ekat voorstel: 
... aeaccommodeerd. Hel wordt de hoooste tiid dat er een "Deltaplan"voor wegen oernaakt wordt. 
Toallchtln!l voorstel: 
Advies: varwarpan 
In hel programma wordt reeds ruimte gecreëerd voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. 

vooratel ~ ------·--·-···-.. --·------.............. . 
Advlea: verwerpen, zie advies bij amendement 408 

------------- ---- ---------

~ -····-· ·--·- ----· -·· ··- -- -- ·-··. --·- -··---- ·-

nr 1 afdelliui I oaalna I re a el I soort I cateaoria 
201 T Antwerpen I 22 I 29 I Toevosaan I c 

T akst voorstel: 
Voorwaarde voor een tijdige realisatie van de beoogde verbeteringen is ook en vooral een ingrijpende 
varkortina van basluitvormingstrajecten, stoelend op aan(laSsingen van de wet. 
Toellchtlna voorstel: · - . ---·-- ----
Advies: overnemen ·-----

nr I afdellna I oaalna I reael I soort I cat~orie 

332 1 Haarlem I 22 I 24 I Toavoe11en I c 
Takat voorstel: 
Spitsheffingen kunnen bijdragen als verdelingsmechanismen (en dus marktwer-king) van de schaarse ruimte 

loódawaa. 
Toelichtlila YOONtel: 
Advies: varwarpan 
Hetgevraagde ia geen nieuw gezichtspunt. 

vooratel 

Verkorting van besluitvormingstrajecten komt tegemoet aan de wens om realisatie van proJecten te versnellen. 

------
--- ~·~ -----
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v-ratel .... --·---·----·--··-·-------···--··· -·-
nr I 1fdellna I Dae1ln1 I reael I aoort I cltl!lorle 

690 ·r Meer11en I 22 I 21 I Toevoegen I c 
Tekst vooretel: 
Extra middelen en aandacht zullen worden ingezet voor het vervoer van goederen door buisleidingen 
Toalichting vooretel: 
In de afgelopen regeerperiode Is als Se modaliteit het vervoer van goederen door buisleidingen opgenomen. 
Gevreesd wordt dat het bij woorden en voomemene zal blijven wanneer deze Se modaliteit niet andermaal met 
nadruk wordt opgenomen In ons verkiezingsprogramma. Zie ook da plannen van Prof.lr. J.FG.A. van der 
Hoorn: "Het intaaraal trensoortsvsteem· TU Delft. 
Advl .. : verwerpen 
Amendement Is te detallislisch 

voontel 
• nr ·1 ··•fdellna · 

760 T Lelden 
T akst vooretel: 

I 22 I 21 I Toevoeaen 

Nieuwe pararaaf onder paragra.r 2 

I 
I c 

Om de congestie op de wegen tegen te gaan als gevolg van woon-werk verk- moet de overheld het 
(gedeeltelijk) thuiswerken actiel sllmuieren. Dit kan bljvoofbeeld door stimulering van het laten aanleggen van 
breedbandige verbindingen, zodat thuiswerkers In hun woonomgeving gebruik kunnen maken van alle 
faciliteiten die in de kantooromgeving ook beschikbaar zijn. 

Toelichting vooretel: 
Filevorming tijdens de spits als gevolg van woon-werkverkeer kan worden tegengegaan als meer mensen 
flexibeler werken en thuis dezelfde werkomgeving hebben als op het werk. 

Advl .. : verwerpen 
Het gevraagde Is een verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en gemeenten. 

nr I afdallna I aaalna I reael I soort I categoria 
761 I Lelden I 22 I 29 I Toevoegen I c 

Tekst vooretel: 
Nieuwe paragraaf onder paragraaf 2 
Op alle Nederlandse autosnelwegen komt een rijverbod voor vrachtwagens (en gelijkgestelde voertuigen) op 
de linker rijbaan gedurende de gehele dag. 

Toelichting vooretel: 
Vrachtwagens hebben een (begrensde) maximumsnelheid van 80 kmlh. Het inhalen van vrachtwagens op de 
meestlinkerrijbaan leidt echter wel regelmatig tot verkeersopstoppingen en ongelukken. Bovendien levert het 
Inhalen vrachtwagens geen noemenswaardig voordeel op. Een rijverbod voor vrachtauto's (en gelijkgestelde 
voertuiaen, zoals auto's met caravans) OD de linkerrijbaan leidt tot een verhooade verkeersveiligheid. 
Advl .. : verwerpen 
Gevolgen voor vrachtverkeer zijn niet te overzien. 
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v-ratel 
nr I afdellna I aaaln1 I 
20 I Capalla aan dan IJsaal I 22 I 

Tekst voorstel: 
Ruimte voor mobiliteit. 
Bij regel 22-33 na "gescheiden door verbetering• 
moeten worden toegevoegd 
·en uitbreiding". 

reael I IOOrt 

33 I Toavoegen 

Dekking: schrappen van de bezuiniging op openbaar vervoer (regel 34-26) 

Toelichting voorstel: 
Advies: varwarpen 
Amendement is onduidelijk. 

v~tel .... 
nr l afdelliill 
94 I Oss 

Tekst vooretel: 

...... -~ ... ' .......... ···--··· -···-···· 

I DiGina r regel I soort 
I 22 I 34 I Wijzigen 

I categorie 

I c 

I categorie 

I c 

Nieuwe doorsniidinaen van het landschao moeten waar en wanneer moaeliik vermeden worden 
Toelichting vooretel: 
Uitbreiding en verbetering van de infrastructuur, zoals bedoeld in het programma is bijna niet mogelijk zonder 
hier en daar het landschao te doorsniiden. Met de oorsoronkeli.ke tekst legt men zichzelf veel te vast 
Advlee: strekking overnemen 
Nieuwe zin wordt: 'Nieuwe doorsnijdingen van het landschap dienen zoveel als mogelijk voorkomen te 
worden.' 

v~t•l .... ·-·····-·-····-······-- .. ·····- ···········-··-·· .. ·- ·······-···· ·-···· . ..................... .. -... ··-··· ····-···---·······-
nr I afdellria I D8iiln1 I regel I soort I C1te11orla 

231 I SPTikenlsae I 22 T 34 I Wllzlaen I c 
Tekst voorstel: 
"zoals bij de A4, waaronder het gedeelte A4 Beneluxplein tot A29 Klaaswaal. worden snel afgemaakt resp 
aangelegd IDe passage "nieuwe doorsnijdingen van het landschap dienen te worden voorkomen· dient naar 
onze menina te vervallen I 
Toelichting voorstel: 
De ontsluiting van Voorne-PuHen en Rozenburg is uitermate (I) slecht te noemen. 
Zeer regelmatig blijken BoUektunnel en Spijkenisserbrug het verkeersaanbod op geen enkele wijze aan te 
kunnen. 
Buiten de dagelijkse ergernis van het fileleed, is deze zeer onvoldoende ontsluiting oorzaak van een groot 
gevoel van onveiligheid bij de bevolking. 
Naar onze mening wordt het belang van dit gebied ernstig onderschat. zeker indien de ligging ten opzichte van 
de naastgelegen uitgebreide industriegebieden wordt bezien 
De ontsluitingen hebben geen gelijke pas gehouden met de voor die industriegebieden plaatsgevonden 
woningbouw in ons gebied. 
Ook wij zijn van mening dat er zo weinig mogelijk doorsnijdingen van het landschap dienen te zijn/komen. 
maar gez~en het feit dat in de diverse regio's de noodzaak aanwezog is, voor uitgebreide nieuwe woonlocaties 
kan niet elke doorsnijding op voomand worden uitgesloten · 
De in het programma opgenomen UITSLUITING voert naar onze mening tot grote connieten 1 
Onder het hoofdstuk ·ruimte voor mobiliteit" valt ons op dat geen enkele vermelding van -fietsmobiliteit" wordt 
gedaan, waarbij aanleg en onderhoud van loetspaden Gezoen het feot dat ca 30% ban de 
werknemers/werkneemsters in Nederland de fiets gebruikt voor het woon/werkverkeer. is een pauage 
daaraan gewijd ons inziens op zijn plaats. 
Onder deze paragraaf moet het de afdeling van het hart ernstige twijlel te hebben ol rekeningrijden per saldo 
wel neutraal zal blijven en integendeel een nieuwe belastingkoe wordt. 
De gekozen oplossingen lijken ons zeer ingewikkeld en onnodig kostbaar en fraudegevoelog 
Waarom niet-na opheffing van de wegenbelasting- één en ander via de autobrandstol prijzen geregeld ? 

Advl .. : verwerpen, zie •mandement 94 
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vooratel ... -- ··-····-------------·------·-········---·--·-····-- ····-····-·· ··-··············-· . ··•···· . voorstel 

nr I afdellna I Dialila I reaal I eoort I categoria nr I afdaling I pagina I regel I aoort I categoria 

376 I Schouwen-Duiveland I 22 I 34 I Toevoegen I c 732 I Waalre I 23 I 06 J Toevoegen I c 
Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
Na "dienen" toevoegen "zoveel mogelijk". Na "voorkomen• toevoegen "Bij voorkeur worden bestaande trace's na WE!_!Ivervoer: zoveel mogelijk in nauwe samenwerking met andere EU landen. 
aangepast". Toalichting voorstel: ---
Toalichting voorstel: Advies: verwerpen 
Advies: verwerpen, zie amendement 94 Onduidelijk amendement. 

voorstel .... - - ·-· . --· vooratel .. ········-····-···· ·····-·· .... ·········· .. .... _ ·····--·· 

nr I. afdellna : ·I Piama 1 è;; reael q .. .1" . ;,_ · aoórt :I cateaorle nr I afdeling I pagina I regel I aoort J categorie 
603 I Maam I 22 I 34 I Toevoegen J c 762 I Lalden I 23 I 06 I Wijzigen I c 

Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
Toevoegen tussen 22-34 en 22-35 De overheid stimuleert hel gebruik van moderne technologieën om efficiënter gebruik van de infrastructuur te 
Ter leniging van het (dreigende) verkeersinfarct op de hoofdverkeeraverbindlng Utrecht- Duitse grens (A-12 maken. 
en lpoorverbinding In combinatie met de HSL-Qolt) en ter verkrijging van de meest optimale inpassing van 
deze hoofdverkeer- en spoorverbinding In het landac:hap, dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met Toalichting voorstel: 
de gefundeerde aanbevelingen van de aanliggende gemeenten, zoals die de afgelopen jaren zijn ingebracht. Oude tekst is onduidelijk en heeft teveel bijvoeglijke naamwoorden bij verkeersmanagemenl 

Toelichting voorstel: Advies: varwerpen 
In de afgelopen jaren Is Intensief gewerkt aan de uitwerking van mogelijke oplossingen voor deze In het programma wordt hetzelfde bedoeld. 
verkeersproblematiek, waarbij de aanliggende gemeenten nauw betrokken zijn geweest en structurele 
bijdragen hebben ingebracht. Mede gezien de hoge Investeringen die voor de oplossing van deze problematiek 
benodigd zijn, Is het van essentieel belang dat de te kiezen oplossingen ook op lange termijn voldoen en de 
leefbaarheid van de aanliggende gemeenten niet verder aantasten. Teneinde de meest toekomstvaste en 
regiovriendelijke (mens en mUieu) oplossing te garanderen is hel van belang dat de overheid de door 
Provincies en aanliggende gemeenten ingebrachte aanbevelingen nadrukkelijk meeneemt in de verdere 
uitwerkil'lll van het beleid. 
Advies: varwerpen 
Amendement is veel te detaillistisch. 

.. -·--··-····-···· ···- ·----··· ··-· ···--······-··· .................. ··-· voorstel <lil 
nr I afdaling I pagina I regel I aoort I categoria 
277 I Utrecht I 23 I 06 I Toavoegen I c 

Tekst voorstel: 
Tekst: Toevoegen na regel 23·06: Deze moel weggebruikers voor hel vertrek beter kunnen informeren over de 
te verwachten verkeershinder tijdens hun reis. 
Toelichting voorstel: 
Toelichting: 

·- -·· vooratel ....... De overheid heeft veel geïnvesteerd in dynamisch verkeersmanagement. De weggebruiker moet hier meer 
voordeel uil kunnen halen. 
Advies: varwerpen 
De lekst uil hel programma beoogt hetzelfde als hier gevraagd wordt 

nr I afdaling I pagina I reaal I IOOrt _I eetegoria 
691 I Meerasen I 22 I 34 I Toavoegen I c 

Tak at voorstel: 
----------- ----- ---------------

vooratel ... ·······••·······•···•·•··•·· ··-··· ···········•·•· Onder andere om deze redenen zal nog in de kabinetsperiode 1998-2002 definitief besloten moeten worden 
de stadstraverse van de A2 In Maastricht In da ceriode 2002-2006 Ie ondertunnelen. 
Toalichting voorstel: 
Rijkswegen moeten door hel Rijk worden aangelegd, onderhouden en betaald. De grootste knelpunten moeten 
het eerst worden aangepakt. 
Advies: verwerpen, zie amendemant 406 

nr I afdallna I ~na J regel J soort I categorie 
167 I Cia I 23 I 07 I Schrappan I c 

Verkeer& Waterstaat 
Tekst voorstel: 
Schrappen Deze gehele passage (regels 23-07 Vm 23-11) 

... - - ·-· -· --- ---- - -- - ------·- ····-·--·-····· -----voorstel Toalichting voorstel: -

nr I afdellna I pagina I regel I aoort I categoria 

333 I Haarlem 1 22 I 36 I Toavoegen I c 
Tekst vooretal: 

Motivatie 
De lekst geeft een verkeerd beeld van de werkeliJke verhoud1ngen op hel gebied van openbaar vervoer onder 
de wet personenvervoer 2000. 

Voorwaarde is ook dat het verkeer zijn deel neemt bij hel halen van de müieuplafonds (C02, NOxj. 
Toalichting voorstel: Advies: overnemen 
Advies: verwerpen, onduidelijk is hoe het verkeer zijn deel zou moeten nemen bij hel halen van 
milieuplafonds . 

voorstel ... 
; nr 1 afdellna I Daalna I reaal I aoort I CaMOrla 
441 I Tynaarlo I 23 I 02 I Schrappen I c 

Tekat vooretal: 
automobilisten In het hele land. 
ToallchUna voorstel: 
Advlee: verwerpen, zie edvlea bijamendement 111 
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vooratel voorstel 
nr I afdallna I IMIIIna I Mil I IOOrt I cataaorle nr I afdallna I pagina I reaal L I OOr! (_ cateaorle 

169 I Cl a I 23 I 07 I Toevoegen I c 
Verkeer& Waterstaat 

403 I Amersfoort I 23 I 08 I Wijzigen I c 
T akst voorstel: 

Tekst voorstel: openbaar vervoer georganiseerd. Rijk, provincie en gemeente stellen tijdig de middelen voor de aanleg van de 
Regels 23- 07 1/m 23-11 Toevoegen:Openbaer V8Mlef moet naar prijs en kwaliteit een goed alternatief zijn daartoe benodigde infrastructuur ter beschikking De bekostiging van de exploitatie van het openbaar varvoer 
voor andere vervoermodules. Oe Ingezette decentralisatie van het openbaar vervoer (zonder NS) moet verder en de organisatie daarvan moeten verder worden geliberaliseerd. Enz. 
worden Ingezet. Daar past een grotere tariefvrijheld bij voor de openbaar vervoerbedrijven, te verlenen door de Toellchtlna voorstel: 
decentrale overheden. Bij het verlenen van coneeltiel aan de concessienemer stellen overheden zich op als Advl11: verwarpan 
betrokken partners van mobiele burgers. Bij nieuwe bouwlocaties worden tijdig de aansluitingen op het Amendement vervalt vanwege hel honoreren van amendement169 
openbaar vervoer_gefaciliteerd. 
ToellchUng voorstel: voorstel <4 ····-····-··-·-····-·-····-·· ········-·--····· --- - ..... . ................... - ······-······-·· 
Motivatie 
Deze tekst doet wel recht aan de huidige verhoudingen en bied tenminste uitzicht op een werkelijke 
verbetering van het openbaar vervoer. 
Advlea: atrakklng ovamamen 
In de eerste zin wordt vervoermodulel vervangen door 'vormen van vervoer'. 

nr I afdaling I pagina _I rag al I soort I cateaorla 
74 I Nieuwerkerk aan den I 23 I 12 l Wijzigen ! c 

IJsael 
Tekat voorstel: 
De gehele paragraaf wijzigen in: 

_,.tel .. 
• nr .. _.)J!"' · iafdallf!ll. ·.· · !. I ~lni __L ~ . I •·: ·· ··· iooit . I cataaorft 

110 I Cle 1 23 I 08 I Schrappen I c 
VarkHr&Watarstaat 

Oe NS hebben de facto nog steeds een monopoliepositie op het vervoer per spoor. Oe. huidige wetgeving en 
de exploitatie van de spoorlijnen worden geêvalueerd op de effectiviteit van treinvervoer als alternatief voor de 
auto en voor de voorziening in de vraag naar openbaar vervoer. De publieke functie dient duidelijk te worden 
vastgelegd en daarop dienttoezichtte worden gehouden. Afhankelijk van de evaluatie moet worden beslolen 
over de toekomst van de bedrijven op en om het spoor. De keuze lussen markt en overheid eist een 

Takat voorstel: behoedzame vaststelling van de verantwoordelijkheden. 
Oe bekostiaina en oraanisatie ervan moeten worden geliberaliseerd ToellchUng voorstel: 
ToellchUng voorstel: 

Motivatie: 
Onhelder is. wat de betekenis is van de woorden in punt 6 (23-07 -23-11) waar gesproken wordt over de 
verdere liberalisering van de bekostiging van nieuwe bouwlocaties Verdere liberalisering van nieuwe 
bouwlocaties is namelijk niet op zijn plaats en onduidelijk, terwijl de bekostiging en de organisatie van 
aansluitingen op het openbaar vervoer niet aan de Rijksoverheid of vervoerders gevraagd kan worden, maar 
enkel aan de decentrale overheden. 

De paragraaf gaat ervan uit dal een verdere verzelfstandiging van de NS reeds zeker is Om De volgende 
redenen verdient ditechter een zeer goede overdenking, zo niet heroverweging: 
-het streven van de NS moet zijn om zoveel mogelijk reizigers adequaat te vervoeren. Als het streven 
verandert in streven naar winst. wat niet onwaarschijnlijk is in het geval van verzelfstandiging, gaat dil 
onvermijdelijk ten koste van de reiziger. Dit is nu al gebleken uit het feil dal een aantal zeer druk bezette 
stoptreinen in spitsuren geschrapt zijn omdat dit te onvoordelig was: de treinstellen die in de spits ingezet 
werden, konden niet rendabel ingezet wroden gedurende de rest van de dag Het gevolg is dat vele dorpen 
met veel minder frequente verbindingen en soms zelfs zonder rechtstreekse verbindingen met de grote steden 
kwamen te zitten. De gevolgen voor hel autogebruik laten zich raden. 

Advlea: verwarpan 
Amendement vervalt vanwege hel honoreren van amendemenl169. 

- In het buitenland is reeds gebleken dat een verzelfstandigd spoorbedrijf bepaald geen garantie is voor een 
goed openbaar vervoer. Er is geen reden om aan te nemen dat wij het hier zoveel beter kunnen. 

-· --- ----· . ·-- -- -· -- -- -·-. ···---· -····-·· voorstel <4 
- Hel ontstaan van de NS als staatsbedrijf in hel begin van de vorige eeuw is te danken ean de felle 
concurrentie van vele spoorwegmaatschappij~es die een goed functionerend railsysteem in de weg stonden. 
Het recente verleden heeft, weliswaar op een zeer kleine schaal, maar toch, laten zien dat concurrentie op het 
spoor nog steeds niet goed werkt en al helemaal niet in het voordeel van de reiziger. Lovers is door de NS min 
of meer weggepest van de rails. De tijden lijken wat dil betreft niet echt veel veranderd sinds ca. 100 jaar 
geleden. Daarnaast zijn de vele vertragingen het gevolg van het feit dat de explootaha van de Infrastructuur en 
van de treinen in verschillende bedrijven zijn ondergebracht, waardoor regelmatig communicatiestoornissen 
optreden. 
Condusie: 

nr I 1fdallna I Dlalna I regel I aoort I cataaorle 
172 I Cle I 23 I OI I Toevoegen I c 

Verkeer& Waterstaat 
T akat voorstel: 
Toevoegen (Indien de tekst van het amendement 170 wordt overgenomenjOe bekostiging en organisatie van 
de ontsluiting van nieuwe bouwlocaties door mlddel van openbaar vervoervoorzieningen worden in de 

De NS moeten gezien worden als een nutsbedrijf waar het maken van winst niet voorop mag staan en waar de 
veelgeroemde tucht van de markt gemakkelijk averechts kan werken vanuit het perspeetiel van de reiziger. 
Kot door de bocht samengevat: het risico is groot dat de privatisering van de NS neerkomt op doorgeschoten 
marktdenken. 

aanloopfase door overheden gefaciliteerd. 
ToellchUng voorstel: 
Motivatie 
Met bovenstaande tekst wordt recht gedaan aan de bestaande situatie en worden verantwoordeliJkheden daar 

Advies: verwerpen 
Ta gedetailleerd. 

neergelegd waar zij horen. 
Advlea: verwarpan 
Dit voornemen wordt reeds geregeld in hel programma. 
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vooratel ~. -- ....... -----------------·-------- ... voorstel 

nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie nr I afdeling I paaina J regel I soort I cataj)orla 
173 _l Cle I 23 1 14 l Schrappen J c 

Verkeer& Waterstaat 
174 I Cie I 23 I 16 I Schrappen I c 

Verkeer&Waterstaat 

Tekst voorstel: Tekst VOOnltel: 
( ... ) en verdere stappen naar echte liberalisering worden genomen Regels 23-15 /23-16 Concurrentie om hel spoor is gewenst Tot die tijd wordt via prestatiecontracten de 
Toelichting voorstel: kwaliteit verbeterd. 
Motivatie: Toelichting voorstel: 
Eerst zal een evaluatieonderzoek antwoord moeten geven op de vraag wat de oorzaak is van de onvoldoende Motivatie: 
kwaliteit-en prestaties van het Alhoewel uit rapporten van het Ministerie van Verkeer en Waterslaat blijkt dat met concurrentie "om " hel spoor 
treinvervoer. Wanneer de uitkomsten daarven bekend worden kan men pas overwegen of verdere bedoeld is concurrentie bij 

liberalisering gewenst is of niet. de concessieverlening (wie mag er rijden) en bij de woorden concurrentie "op" het spoor gedoeld wordt op de 
Nu reeds aankondigen dat verdere stappen naar verdere liberalisering worden genomen doet onrecht aan de concurrentie bij wie de passagier 
evaluatie. H 
et begrip "echte "liberalisering is toch el een moelijk begrip voor de lezer. 

instapt (dus meerdere exploitanten op hel spoor) lijkt een-en ander op dol moment voor de kiezer bijzonder 
onduidelijk. Immers, velen begrijpen uil 
het begrip "om"hel spoor dal het zou gaan om verbetering van bus en taxivervoer De vele klachten van de 

Advies: overnemen spoorreizigers zullen de kiezer kopschuw 
maken voor concurrentie op het spoor door het verlenen van meerdere concessies Men wil uitsluitend dat de 

vowatel • treinen vaker, op tijd, en veiliger rijden. 

nr I • afdellnll - I -"Dina_L :_Mal _l soort I categorie Het gaat dus uitsluitend om de prestatie van de spoorvervoerder. 

368 I Schouwen-Duiveland I 23 I 14 I WIJzigen I c 
Teht voorstel: 

Advlea: verwerpen. zla advlas amendement 24 

Zin moet luiden: "De publieke functie moet duidelijk worden vastgelegd, daarop wordt toezicht uitgeoefend en 
eventueel worden sanctlonaire 
maatreaelan aetroffen". 

~- ····-······-···· ···-·· ---- --- -- ...... -- --vooratel 

I categorie nr I afdaling 1 .J)!!IIna j_ regel I soort 
Toalichting voorstel: 382 I Schouwen-Duiveland I 23 I 1& I Wilzlgan j c 
Advlas: verwerpen Tekst voorstel: 
Amendement voegt qua strekking en inhoud niks toe aan de tekst uit het verkiezingsprogramma. "om" vervangen door ··op". 

Toelichting voorstel: 
~ ···- --- ------·-·-··----·-··-· ... Advies: verwerpen, zla advlas amendemant 24 

nr I afdellna I Plolna I reaal I soort I Cltlj!Oril 
628 I Haarlem I 23 I 14 l Wijzigen I c 

._v_oo_r_a-:-t.~l=----..,.::o--... -. ----.-.... -._-__ ----------------------------~-

Tekst voorstel: 
Vervangen "geêvalueerd .. verbeterd" door "geêvalueerd om te bezien of verdere stappen naar echte 

nr I afdeling I pagina I regel I IOOrt I categoria 
733 I Waalre I 23 I 16 J Wijzigen I c 

liberalisering kunnen worden genomen. Oe publieke functie dient duidelijk te worden vastgelegd en daarop Tekst voorstel: 
dienttoezichtte worden gehouden.· 
Toalichting voorstel: 

na gehouden: Concurrentie op het spoornet is een illusie. daarom dient hel vervoer per spoor een zaak van de 
overheid te blijven. 

Advies: varwarpan Toelichting voorstel: 
Het gevraagde wordt geregeld door honoreren amendement 173. Advies: verwerpen 

Condusie in amendement is niet onderbouwd 
v-rstel -· ···- .. ··- - . -·-·-·-· -··-· ·-·-· 

nr I afdeling_ I paalna I reaal I IOOrt I categoria voorstel ~ -···- ------ .. ... ·-··· 

24 I Drlebargan-Rijsanburg I 23 I 16 J WIJzigen I c 
Takat voorstel: 

nr I afdeling I pagina I regel I IOOrt I categorie 
96 I Oss I 23 I 16 I Schrappan J c 

Concurrentie om gebruik van het spoor en niet om hel spoor zelf is _g_ewenst. Tekst voorstel: 
ToallchUng voorstel: 
Infrastructuur leent zich niet voor concurrentie, het gebruik ervan wel. Om dezelfde reden moet ook telefoon en 
electriciteitinfrastrucuttr injlUblieke handen blijven. 

Kwaliteitsverbetering kan ook bestaan uit het opnemen van meer haltes. al is het maar in de spitsuren en 
_betere parkeermogeliJkheden bij stations en halles ' 
Toalichting voorstel: --------- - -- - -- -~----- -·--- ------

Advies: varwarpen 
Concurrentie om hel spoor betekent: de infrastrucluur komt niet in handen van degene die de 
vervoerscancessie in handen heeft. 

Veel mensen willen wel met de trein reizen, maar wonen te ver van een station of halte en/of kunnen hun auto 
niet veilig parkeren in de omgeving van stations en halles ___ ·------- __ --· ____ 
Advlaa: verwerpen --- ---· 
Te gedetailleerd. 

-----
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~ ----·---·-------·-· ............. - ...................... ____ .. _____ ........................................ . 
nr I afdell11g I oaalna I reaal I aoort I categoria 

278 I Utrecht I 23 I 16 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Tekst: Na regel23-16toevoegen:De treinen moeten weer op tijd rijden. 
To•llchtlng voorstel: 
Toelichting: 
Hier gaat het oml Ook de NS moet doen waar ze voor wordt betaald. 

Advies: varwerpen 
Hetspreekt vanzelf dat de treinen op lijd moeten rijden. 

_,.tel ~-

nr I · ... ifdellna · I PIGinl · I ., Mtl "' t•· .•• ~- .> eoort I categoria 
378 I Schouwen-Duiveland 1 23 l 11 1 Toev~an J c 

Ta kat voorstel: 
8) Mobüiteil van goederen aceomadeert de behoeften van bedrijfsleven en burgers. Innovatieve ontwikkeling 
van vervoertechnieken wordt gestimuleerd. Geen ankale 'ltiiVoeltec;llnlek wordt belemmerd In haar 
ontplooinasmogelijkheden binnen de grenzen van het mlieubelald. 
Toe lichting_ voorstel: 
Advlaa: verwarpan 
Elke varvoertechniek moet op zijn merites bekaken worden. Daarbij apelen o.a. milieugrenzen een rot 

~- ·-
· nr I · afdallna · · I llàalnli I reaal I soort· I categoria 

37 I Capalla .. n dan IJaaall 23 I 17 I WllziQan I c 
Takst voorstel: 
Ruimte voor mobHiteit 
Bladzijde 23 Punt 6 
De afdeling Capella aan den IJssal stelt voor het woord "tijdig" te vervangen door 
"bij de oplevering van de eersta woningen" 
Toelichting voorstel: 
Advies: varwarpan 
Onduidelijk amandament 

·--· --····· 

nr I afdaling I pagina I regel I soort I categoria 
99 l o .. I 23 I 17 I WIJzigen I c 

Tekat voorstel: 
23-7 werd niet opgepikt, vandaar 23-17 

Openbaar liSrvoer moetgoed en gedifferentiêerd zijn. 
Toelichting voorstel: 
Openbaar vervoer moel geen alternatief voor autogebruikers zijn, maar moet op de eerste plaats 
voldoen aan de eisen van de eigen gebruikers, zonder te kijken naar autogebruikers. 
Deze zullen echt wel van het openbaar vervoer gebruik maken, als zij hun be 
Advies: varwerpen 
Het voorgestelde spreekt voor zich en voegt niks toe aan de tekst uit het programma 

·----·-·--.. --- ... --

nr I afdaling _I Daalne I regel I IOOrt J categorie 
410 I Apeldoorn I 23 I 19 1 Toevoegen I c 

Takat voorstel: 
Waarmee ook rekening word! gehouden mat de groeiende behoefte van grote dienstverlenende bedrijven an 
lnsteUinaen zondar IIUblieksfunc:tle. 
Toelichtint voorstel: 
Advies: varwerpen 
~tlata spadl8k. 
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vooratel 

nr I afdaling I pagina I regel I soort I categorie 

509 I Zeist l 23 I 20 I Wijzigen I c 
T akst voorstel: 
Bedrijfsterreinen dienen op een veilige manier· ook met fiets en openbaar vervoer -bereikbaar la zijn. 

Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen 
Dit behoort lot de gemeentelijke autonomie. 

nr l afdeling I _pagina I regel I 
501 I Zeist I 23 I 21 1 

Tekst voorstel: 
Gestreefd wordt naar een combinatie van functies. 
Toelichting: 

-----

aoort I categorie 
Toevoegen I c 

Gedacht kan worden aan services op het gebied van stomerij, (fast)food en sport; zogenaamd 
"lunchtijdvermaak" 
Hierdoor wordt bereikt dal de combinatie van werken en zorg verlicht wordt. Bovendien bevordert het creêren 
van sportmogelijkheden in lunchtijd de gezondheid en werkt productiviteit verhogend. 

~T~o-e7.11c~h~tTin--gv_o_o_rs~te~l~:-----------------------------------------------------

Advies: verwerpen 
Het gevraagde is een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. 

~ .............................................................. . ... ... . .......... . 

nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 
673 I De Woldan I 23 I 24 _l Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Infrastructuur ontwikkeling, met name op het gebied van ICT I elektronische snelweg, op het platteland moet 

I gelijke lred houden mal stedelijke kamen. 
Toelichting voorstel: 
De rijksoverheid kan bij het afgeven van concessies eisen stellen aan met name telecommunicatie en 
nutsbedrijven. 
Een goede infrastructuur op het platleland onderslauni de ontwikkeling van schone en kleinschalige bedrijven 
bij de kleinere kernen. 

~A--,d-vl;--e-s:_v_e_rw_e_r_p_en---------------------- --------- -

Het gevraagde voegt niks roe aan de tekst uit het programma 

... --- ................................. 

nr I afdeling I pagina I regel I aoort 
153 I Groningen I 23 I 26 I WIJzigen 

T eklt voorstel: 

l categoria 
I c 

Vaste autokosten als ... worden omgebouwd tot een gebruiksheffing een prijs per gereden kilomeier mal een 
extra hoge heffing in congestiegebieden. 
Toelichting voorstel: ------------
Dit is een vorm van marktwerking: betalen naar gebruik en wat schaars is, is duurder. 
Advl .. : verwerpen ---"--'----------1 
De voorstellen in het ontwerpprogramma richlen zich op een nieuw systeem waarin vaste kosten worden 
omgebouwd naar variabele aulokosten. De gebruiker betaalt meer naarmate hrj meer gebruik maakt van de 
weg Deze variabilisering is niet bedoeld als het antwoord op de congestie. Vandaar dat een voorbehoud is 
g~maakt m.b.t. differentiatie naar plaats en lijd. Eersl moel blijken dal een fijnmaziger systeem daadwerkelijk 
leidtlol varkearsragulenng. Ander rs het resultaat dat mensen in de dichtbevolk a te delen van het land niet 
alleen meer tijd kwijt zijn, maar ook nog meer geld 

L--------------------------------------------------------~ 
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vooratel 
nr I afdellna I paalna I reaal I eoort T catililorle 

336 I Haarlem I 23 I 26 I Toevoeaen 1 c 
Tekst voorstel: 
Toevoegen ·en het Noordzeekanaalaebeid" 
Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen 
Er is expliciet gekozen voor het benoemen van twee mainports. 

vooratel ~ --· ·-··- ·- -· -· -· ·······-· ... -·--····· ········-···--··· 

nr J afdellna I Plalna I ' reaal I ·' aoort I cateaorla 

337 I Haarlem I 23 I 27 I Toevoegen I c 
Takat voorstel: 
Toevoegen "alsmede adequate infrastructuur" 
Toelichting voorstel: 
Advlea: varwarpen 
Bij de voorgestelde prioriteit is de infrastructuur Inbegrepen. 

vooratel ~- - -· -·· ····-·- -· 

nr I afdallna I pagina I reael I eoort I cateaorla 
232 1 Haarlam I 23 I 28 I Toevoeaen I c 

Tekst voorstel: 
Toevoegen paragraaf 5:"5) De overheid beziet hoe de concurrentiepositie van de Nederlandse havens kan 
worden behouden resp. kan worden vergroot. • "De leden van onze afdeling zijn van mening dat de 
concurrentiepositie van onze havens in de laatste jaren is verslechterd. liggelden en andere gunstigere 
voorwaarden in de ons omringende landen spelen daarbij een rol. 
Hoewel wij onderkennen dat dit grotendeels een zaak is van de betreffende havens, menen wij dat de enorme 
nationale belangen bij het reilen en zeilen van de havens de overheid waakzaam dient te maken en daarom 
zeker in de overlegsfeer sturend aanwezig dient te zijn. 

Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen 
Het gevraagde moet op lokaal niveau door de betrokken partijen geregeld worden. 

vooratel ·-· -·-. ·-·····-·····---···· 

nr I afdellna I paalna I reaal I aoort I categorie 
249 I DaBlil I 23 I 28 I WIJzigen r c 

Tekat voorstel: 
Schrappen de zin: Molieu- en geluidsregels moelen dat mogelijk maken. Deze zin wordt vervangen door: eerst 
een komma plaatsen achter context en dan toevoe11en: dit wel binnen aanvaardbare milieu- en aedra11sreaels. 
Toelichting vooretel: 
Een ongebreidelde groei nastreven is niet reeel. Deze indruk kan je krijgen uit de voorgestelde tekst. Wij 
nemen aan dat dit niet de bedoeling is van de samenstellers van hel conceot. Vandaar ons voorstel. 
Advies: varwerpen 
De gewekte indruk is onjuist. 

vooratel ··-·· -··· --···-·· ··-- -·· ··-- ...... -·-····-· -·····- -- -· - -··· -· --

nr I afdaling I pagina I rtllel I aoort I catilliorla 
377 I Schouwen-Duiveland I 23 I 28 I Toavoegen I c 

Takat voorstel: 
~}.Naast de grote mainPOrtS moeten ontwikkelingen als Zeeland Seaparts ondersteund worden. 
Toelichting voorstel: 
Advlea: verwarpen 
Er la expliciet gekozen voor het benoemen van twee mainports. 
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vooratel 
nr I afdeling I pagina I reael I aoort I cateaorle 

154 I Groningen I 23 I 30 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
De milieuwetgeving mag niet uil de pas lopen met de Europese regelgeving in verband met de Nederlandse 
concurrenlie~ositie . 
.!~l!lich_!ing voorll_t!':_ __________________ -· --.-·----··-··--··- --·-· ·- __ -------·---
Advies: overnemen 
Zin luidt dan ' De milieuwetgeving moel in verband met de Nederlandse concurrentieposolie zoveel mogelijk 
worden afgestemd op Europese regelgeving. 

vooratel 
nr J afdeling_ l_paglna I regel I soort I cateaorle 

669 I Tiel I 23 I 30 I Schrappen I c 
Tekst voorstel: 
Schrappen: r. 23.30- 24.02 Hel milieubeleid ... op besta_a! _________________________ 
Toelichting voorstel: 
Hier begrijpen de mensen in hetland niets van ( dank u wel , meneer Wiegel) 
Advies: verwerpen 

vooratel ~ ·-·· ····-···-·······-······-····-··· -· ····-····-·· ·-·· 

nr I afdeling I pagina I regel I aoort I cateaorle 
466 I Geldrop I 24 I 09 I Toevoegen I c 

T akst voorstel: 
De ECO-tax op drinkwater moet worden afgeschaft. 
Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen 
Het levert geen directe milieuwinst op. 

vooratel .. 

nr I afdeling I pagina I regel I soort I categoria 
460 I Gemeente Boxmeer I 24 I 09 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Deze energieheffingen moelen pas kunnen worden aangepast als de consument keuzes kan maken t a v 
alternatieve energievormen en leveranciers. 
Toelichting voorstel: 
A;;:-:;d::=:v;oie::s::-:=v:.Ce"=rw..:..::e::=rp::.e=cn=:...__----------·----·-------·- --- ----- ------ -- -

Strijdig met het voorgaande 

V ooratel ~ ......... -.. -···· ·-· ····-· ··- ·········· .... 

nr I afdeling I pagina I regel I aoort I ca leaoria 
204 I Antwerpen I 24 I 13 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Uilbreidong van windmolenparken dient achterwege Ie bhjven.ge11en de bezwaren die leven wegens verwachte 
schade aan de vogelstand en de z g horizonvervuoling, lol hel werekeh1ke economische nut van deze 
electricileitsopwekkinJl bewezen is 
Toelichting voorstel: -·-----------·-

r.A;-:,d~vle'::sC:.:: :.::ve":crw.:'..:e':'rp=-"e'='n-.:.:_ ___________________________ _ 

Om duurzame energie -<loelstellingen te halen is windenerg oe kosten-effectief 

'----------------·----------· 
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vooratel .... ---·--·-···-------·---·····-····-·-··-········-·-····-·····-····•···--··--·-·--· ·-·····-···-·······--·········-·······-··-·-
nr I afdallna I paalna I reaal I aoort I categoria 

250 I De Bilt I 24 I 13 I Wllzklan I c 
Tekst voorstel: 
Schrappen de zin achter Kernenergie, nl indien veilig, blijft een optie en wordt niet bij voorbaat uitgesloten en 
wordt vervangen door de zin: ... , blijft een optie, zeker nu het afval door bewerking een minder groot probleem 
vormt. Voorts een nieuwe zin toevoegen: Het onderzoek naar bijv. de mogelijkheden van (kern)plasmafusie 
wordt tegelijkertijd krachtig gestimu-leerd. Dit komt o.m. tot uiting In het krachtig ondersteunen van Euratoom 
en dit de mooelükheden tol onderzoek naar lkemlDiasmafusie te aeven. 
Toelichting voorstel: 
Wij staan een positievere benadering voor die bovendien in de lijn ligt van een zo optimistisch mogelijk 
levensbeeld dat uit de liberale opvat-ting van dit concept. Op termijn lijkt bijv. (kem)plasmafusie toch een beter 
alternalief dan kernsplitsing. Vandaar de nieuwe toevoeging. 
Advies: verwarpen 
Te gedetaHieerd 

voorstel 
...,._ 

nr T afdetlna- · ·. •• !· · I Dicllna V*"'· I ;.:•' !''· •oort · ... I cateaorlt 
159 I RuuwiJk r 24 1 13 I Schrappen I c 

Tekst voorstel: 
"indien valig". 
Toelichting: veYig betekent 'zonder gevaar'. En kamanergie is 
nooit zonder gevaar vanwege risico van manaelijka fouten en gevolgen van 
terroristische aanslagen. 

Toelichtlna voorstel: 
Advlea: verwerpen. 
Mat 'indien veilig' wordt bedoeld technisch veilig en binnen risicobeleid vallend. 

voorstel ... ---·- ··-· ·-·· ·- - ---
nr I afdallna I paalna reaal I aoort I categoria 

551 I Wlnaum I 24 I 15 I Wllzlaan I c 
Takat voorstel: 
2) 1e regel(24-15)vervangen door: 
Het natuurbudget wordt gestabUiseerd. Daarbinnen komt voldoende ruimte voor natuurbeheer door boeren en 
andere particuliere grondeigenaren. Aankopen van grond krijgt een lagere prioriteit t.o.v. beheer. 

Toalichting voorstel: 
De kosten worden, mede gezien de teruggang in de economie, een ondraaglijke last (meer dan Hfl. 15.000 per 
ha per jaar door gemiste belasting en premie opbrengsten van de landbouw, rente en aftossing op aankoop 
kosten en de beheerskosten) Het koopbeleid drijft de grondprijzen op. Op een recent congres over de vitaliteit 
van het platteland stemde Natuurmonumenten in met de prioriteit voor beheer. Eerst eens zien wat het natuur-
resultaat is van de prestatiebeloning die Van Aartsen instelde. De VN zeggen in hun rapport over de 
wereldbevolking 2001 dat de voedselproductie moet verdubbelen. Nederland kan daarin een goede bijdrage 
leveren als we ons areaallandbouwgrond in ere houden. 
Advlaa: varwarpan 
De WO wit investeren in de natuur. 
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voorstel 
nr r afdallna I oaalna I rag al I aoort I categoria 

657 T Winsum I 24 I 16 T Toevoeaen l c 
Tekst voorstel: 
5) De aewenste omvana van de EHS wordt i.v m. de toekomstige kosten kritisch heroverwoaen. 
Toelichting voorstel: 
De kosten worden, mede gezien de teruggang in de economie. een ondraaglijke last (meer dan HR 15.000 per 
ha per jaar door gemiste belasting en premie opbrengsten van de landbouw, rente en aflossing op aankoop 
kosten en de beheerskosten) Het koopbeleid drijft de grondprijzen op. Op een recent congres over de vitaliteit 
van het platteland stemde Natuurmonumenten in met de prioriteit voor beheer. Eerst eens zien wat het natuur-
resultaat is van de prestatiebeloning die Van Aartsen instelde. De VN zeggen in hun rapport over de 
wereldbevolking 2001 dat de voedselproductie moet verdubbelen. Nederland kan daarin een goede bijdrage 
leveren als we ons areaallandbouwarend in ere houden. 
Advlea: verwerpen, zie amandament 656 

voorstel ..,. ··-·---· ····-·· --··--·-···-·· ---- ···-··-····· ... ... .... ·-·-··"'"-' ............ ...... -- ...... -... -- . 

nr r afdaling I pagina I regel I aoort I categorie 
161 T Llttenseradeel 1 24 I 18 I Wijzigen I c 

Tekat voorstel: 
Het natuurbudget wordt gestabiliseerd. Daarbinnen komt voldoende ruimte voor natuurbeheer door boeren en 
andere oarticuliere arondeiaenaren. Aankonen van grond krijgt een lagere ~rioriteit da_n__i!~~------
Toalichting voorstel: 
Zelfde toelichtina als bii amendement 162 
Advlaa: verwerpen, zie amendament 556. 
De WO w~ investeren in de natuur. 

voorstel ..,. -.. ... --.. -· .... - . ·- .... ·--· .... .. .... 

476 I Hof van Twente I 24 I 18 I Wllzlqan I c 
nr I afdelliiCi I oaalna I reaal I aoort l categoria 

T akst voorstel: 
Amendement 14 (Regels 24-18 tot 24-27) 
Wij stellen voor de passage van r. 24-18 tot r. 24-27 ('Het budget' tot 'worden' als volgt te herschrijven: 
2) Optimalisering van het ruimtegebruik met andere ruimtefuncties (recreatie, water) en samenwerking met 
private partijen leiden tot een effectief gebruik van de noodzakelijke financiêle middelen. Ruimte voor meer 
particulier beheer en financiering via de provincies maken daarnaast besparingen mogelijk. 
3)Voor agrarisch en particulier natuurbeheer wordt het budget mei de 200 miljoen gulden verhoogd. 
4) Bij de_ realisering vande geplande Ecologische Hoofdstructuur (EHS) dient meer nadruk te worden gelegd 
op agransch en particulier natuurbeheer. PartiCulieren knJgen op groot- en kleinschalig niveau vergoed1ngen 
voor het onderhoud en het beheer van natuurlandschappen. Die vergoedingen dienen een publiek vastgelegd 
doel en mogen geen nieuwe inkomenssubsidies worden 

Toelichting vooratal: 
W~ achten het ongewenst dat de f. 200 mln Waarover wordt gesproken in r 24-18 besteed wordt voor 
natuuraankopen en natuurbeheer zonder meer. Beter in onze ogen zou het zijn het bedrag te besteden aan 
agrarisch en particulier natuurbeheer. Onze opvatting hieromtrent vloeit voort uit het belang dat wij stenen In 
een innoverende, vitale landbouw Daarbij komt, dat het onHrekken van (landbouw)grond ten behoeve van 
natuuraankopen zal leiden tot (nog) hogere prijzen voor landbouwgronden Voor de landbouw die toch al 
geconfronteerd wordt met lagere productprijzen is dat een ongunstige ontwikkeling De sombere 
verwachtingen van FA 0. over de wereldvoedsels1tuat•e op mlddellange termijn maken het wenselijk zuinig om 
te sprinaen met het huidige areaal aan landbouwgrond. 
Advlea: overnemen 
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vooratel ~ ····--- ······-·····--·--------····-··· -····-··-·· vooratel 
nr T afdeling I IU!alna I rellel I eoort I categorie nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 
41 T Heerenveen r 24 r 27 I Toevoegen I c 164 r Uitenseradeel I 24 I 33 I Toevoegen I c 

Tekst vooratel: Tekst vooratel: 
5) Ruimie voor verslandig gebruik naluurlijke hulpbronnen. Bescherming van natuurwaarden is een Voor het woord"vasthouden", toevoeaen het woord tiidelijk 
voorwaarde om natuurlijke hulpbronnen op een verstandige wijze te kunnen benutten. Er is ruimte voor de Toelichting voorstel: 
benutting van vis en wild, indien deze benutting niet leidt tot een duurzame achteruitgang van de betreffende 
soorten. Hiermee wordt aangesloten bij het internationaal aanvaardde begrip "wise use· van de International 

Bedoeld wordt liideliik vasthouden tot er weer voldoende ~11/o~rca_pa_cit!!_it_i~via rivie_ren.sl~~n er)_ gemalen. 
Advies: verwerpen 

Union of lhe Conservalion of Nature (IUCNl. Beheer van diersoorten kan de blodiversiteit bevorderen. 
Toelichting vooratel: 

Strekking is reeds overgenomen 'bergen' is vaak tijdeliJk 

Advlea: verwerpen voorstel ~ ······-····-····-··· ···········-····-··· ······· ... ·······-····· ··-.. 
nr I afdallna I Daalna I reaev· I •:;.- IOOrt I catagorle 

666 I Gennep I 24 I 27 I Toevoegen I c 

voorstel 
nr T afdellna T Paalna I reaal I soort I categorie 

176 I Cle I 24 I 36 I Toevoegen I c 
Verkeer& Waterstaat 

Tekst voorstel: 
Tekat vooratel: 
Er zou meer ruimte dienen te ziln voor de Floreen de Fauna 
Toelichtlila vooratel: 

Regels 24-35/ 24-36achter regio's : (provincies. gemeenten en waterschappen) zodat de zin wordt: De regio's 
(~rovincies,gemeenten en waterscha~~en) moeten in eerste instantie ( ... ) Sïslemen, __ . _____ 
Toelichting vooratel: 

Advlea: verwerpen De term regio's wordt in het waterdossier ook anders gebruikt. Om verwarring te voorkomen moet worden 
Dit is reeds de strekking van deze paragraaf weergegeven van welke gremia precies 

hier sprake is. 
vooratel ~ Advies: overnemen 

nr I afdellna - I Diillna I reaal I. eoort I categorie 
163 I Llttenseradeel I 24 I 29 I Wilzlaen I c vooratel ~ 

T ekat vooratel: 
Water wordt een steeds grotere bedrelging voor de bewoonbaarheld van ons land. De waterschappen moeten 

nr I afdelina I Pagina I regel I soort I categorie 
611 I Zeist I 24 I 36 I Toevoegen I c 

zich dan ook concentreren op hun kemlaak: de zora voor de veiliaheid laaen oversiromina en wateroverlast. Tekst voorstel: 
Toelichting vooratel: 
Nederland bestaat dankzij het feit dat we ons nimmer hebben willen schikken naar het water. Het is gevaarlijk 

In Europees verband moet bewaakt worden dat de stroomgebiedenaanpak van Rijn en Maas een zo gunstig 
mogelijke uitwerking heeft voor Nederland. 

dat de waterschappen steeds meer laken krijgen naast de zorg voor de veiligheid. Vasthouden van water 
draagt niet bii tot veiligheid. Toelichting voorstel: 
Adviee: verwerpen Advies: verwerpen, zie amendement 226 
Dit punt gaat niet over de laakuitoefening van de waterschappen. 

~ ········-··--·--···· ···- ·--······-··· -· ·-···· ..... . ·-··· voorstel 
voorstel ~ ·------· -·--------·------··-·-··-·-··-- -· .. ··-. -·--·-··-··-·--··----·----··-·-·-·-

nr T afdelina I Paalna I reaal I aoort I cateaorle 
2261 WO-

1
1 26 I 03 I Toevoegen I c 

Bestuurdersvereniging 
nr I afdellna I pagina I reilel I eoort I categorie 

47& I Hof van Twente I 24 I 32 I Toevoe11en I c 
Tekst voorstel: Tekst voorstel: 

Ten aanzien van de arote rivieren staat de stroomgebied-benadering central)l 
Toelichting voorstel: -------··------------_ 
Advln: overnemen -- ·--~--------------

Amendement 15 (Regels 24-32 tot24-33) 
Wij steller• voor aan de zin 'Dat vergt' tot technologie'(r. 24-32 tot 24-33) een zin toe te voegen en hem aldus 
te herschrijven: 
Dat zou zowel kunnen betekenen anticiperend optreden als een ketenbenadering (vasthouden-bergen-

·- ·-·· 

nr Î afdellna I oaalna I regel I aoort I categorie 
411 1 Aoeldoorn I 25 I 05 I Toevoeqen I c 

afvoeren), maar ook meer areaal en nieuwe technologie, mits wordt zorg gedragen voor een passende 
beheersvergoeding. Verder dient daar waar nodig de gemaalcapaciteit te worden opgevoerd. 

Toelichting voorstel: 

voorstel ~ 

Uitbreiding van het wateroppervlak mag niet ten koste gaan van productieve landbouwgronden. daar dit tot Tekst vooratel: 
Na infrastructuur toevo_!!llen: 'en het wegnemf!n VII!'_~IJiisc.hl! kl)elpunten' 
ToelichtlnQ voorstel: - · . ------------·---

gevolg zal hebben een verhoging van de landbouwgrondprijzen, die in Nederland toch al hoger zijn dan in de 
ons omrinaende landen. De voedselproductie in Nederland moet ook niet verminderd worden. 
Advies: overnemen Advlea: verwerpen 
Beheersvergoeding is slechts een van de vergoedingen Primair gaat het hier om waterbeleid. 
laatste zin is te gedetailleerd 

---- ----·------ ----
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vooratel ~ - ····--··--·----·------·--··- ·-··--·-··-····-·· 

nr I afdeling I pagina I regel I aoort l categorie 

166 I Ltttenaeradeel I 25 I 08 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
de paragraaf 1) aanvangen met :Land en tuinbouw zijn van groot belang voor de economie en voor een vitaal 
platteland. Het agro-industriele complex vertegenwoordigt 10% van de Nederlandse werkgelegenheid. 
Toelichting voorstel: 
Zie rapport "Voedsel en groen"van LNV. De opbrengst aan rijka belastingen en premies ligt rond hetzelid 
percentaae: 35 m~iard. 
Advle1: verwerpen 
Het belang van land en tuinbouw wordt voldoende onderstreept door een aparte paragraaf. 

voorstel • 
nr I ·. afdeling I pagln• I rettl I eoort I categoria 

168 I Llttanaeradul I 25 I 10 I Schrappan I c 
Tek1t voorstel: 
de zin achter Nederland {cl: schrappen. 
Toelichting voorstel: 
Wat met deze zin wordt bedoeld ia volkomen onduidelijk 
Advle1: verwarpen 
De zin bij ( c) ia in balans. 

voonatel • -· - ·-
nr I efdelll!ll .I Daalna I reael I eoort I cateaorla 

188 I Llttenaaradaal I 26 I 14 I Toevoegen I c 
Tak1t voorstel: 
De overheid stimuleert investeringen in vernieuwing in de landbouw. 
Toelichting voorstel: 
Advlaa: overnamen 

voorstel ·-·-··-· . ·- - -- --·-- -·· 

nr I afdaling I pagina I reaal I eoort I categorie 
171 I Llttenseradeel I 26 I 16 1 Toevoegen I c 

Tekst vooratel: 
Deze paragraaf aanvangen met Betrouwbare beschikbaarheid van voldoende , veilig en betaalbaar voedsel is 
een eerste belana voor de bevolkina. 
Toelichting vooratel: 
Advies: verwerpen, zie pagina 26 regel 26 

voonatel ~ ----------------- ··-·· -··-·· ···-. --·· ·······-··- ----- -------------------·--··· .. -- ...... -------· -···-· ········-··-

nr I efdellng I pagina I regel I lOOit I categorie 

339 I Haarlem I 26 I 16 _l Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
De crosscompliance kan als tussenstap op weg van een prijs- en inkomenssteun naar "groene diensten" een 
belangrijke stap betekenen. 
Toelichting voorstel: 
Advlea: verwerpen, zie punt 6 van deze paragraal 
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vooratel 
nr I afdaling I pagina I regel I lOOit I categorie 

664 I Winsum I 25 I 15 I Toevoegen l c 
Tekst voorstel: 
3) (Regel 25-15) Beginnen met 
Betrouwbare beschikbaarheid van voldoende, veilig en belaalbaar voedsel is een eerste belang voor de 
bevolking 

Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen, zie pagina 25 regel 26 

voorstel 
nr 1 afdeling I pagina j_ re11_el I soort I categoria 
28 I Drlebergen-Rijsenburg I 26 I 16 I WIJzigen I c 

T akst voorstel; 
... en inkomenssteun ~innen 5-10 jaar moeten beein<l!~ 
Toalichting voorstel: 
Over de faschaffingstermijn van een dergelijk macroeconomisch inefficient en onliberaal systeem moet de WO 
helder en doortastend zijn. 
Advies: verwerpen 
Uiterst gevaarlijk om concrete termijn te noemen. 

---··-····----·--- .. ----- .. ·-----·-······-··- .. -- .. . - -· voorstel ~ 

nr J afdeling I pagina I regel I soort L categoria 
691 I Maastricht I 26 I 18 l Schrappan 1 -c 

Tekst voorstel: 
waarmee de mogelijkheid wordt aangegeven om met de vorming van een privaat verzekeringssysteem te 
onderzoeken om prijsschommelingen te verkleinen. 
Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen 
Te prematuur gelet op Europese ontwikkelingen. 

voorstel 
nr J afdeling I p1glna I regel I eoort I categoria 

784 I Epe I 25 I 20 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Vermindering van administratieve lasten en eenduidigheld bij toezichthoudende instanties, agrarische 
ondernemers krijgt.. 
Toelichting voorstel; 
Advies: strekking overnemen -- ---------------

'Vermindering van administratieve lasten voor agrarische ondernemers en eenduidigheid bij toezichthoudende 
instanties krijgen prioriteit'. 

vooratel ~ .. 

nr I afdeling I pagina .I regel 1 soort I categoria 
843 I Epe I 26 I 20 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel; 
Invoegen na "biJ toezichthoudende instanties" de woorden· "en agransche Het eerste amendement 
beoogt. de bestaande en toekomstige administratieve procedures d1e bij de recente MKZ aanvenkelijk 
aanle1d1ng waren voor een groot deel van de kortingen ook voor de agranërs zo veel mogelijk te 
vereenvoud1gen. Doel daarvan IS dat toekomst fouten en omiss1es in de gevoerde administratie duidelijker 
kunnen worden toegeschreven aan bewust verzaken. 
Toelichting_ vooratel: 
Advies: verwerpen, zie nieuwe tekst amendement 784 

'-----------------------·- ·-
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voorstel . -----------------·-····--·····-·· ··-····-···········--·-·------···· voorstel 
nr I efdellna I Dealni I re a el I soort I cetegor!e nr I afdeling T IJiiiina I regel I soort I cateaorle 

176 I Llttenseredeel I 26 I 21 I Wllzlaen I c 612 T Zeist T 25 r 23 I Toevoegen I c 
Tekat voontel: Tekst voonstel: 
"implimentatie van het mestbeleid" vervangen door: meer praktijk gerichte regelgeving, o.a. t.a.v. het Nederland dient niet eenzijdig vooruil te lopen met hel verbieden van minder gewenste 
mestbeleid gewasbeschermingsmiddelen. Slechts indien goede alternalieven voor handen zijn, is een verbod een optie. 
Toelichting voontel: 
Advies: verwerpen Toelichting voonstel: 
Ondernemersvriendelijk Is juist bedoeld om praktijkgericht kt -rk te gaan. Advlea: verwerpen, zie amendemant 844 

vooratel • --·-···--· voorstel -- ········--·· ··-·· ... ""' ... "'" . ...... ··············-· ··-· 
nr 'I·' ·""CC lfdtllrig'. ·.:i·,;.·.l·- !tMinil'-1 .;;:.riëiiFJtl ,,'f;~.-..,._IOOrt• · r;; 'I ,- cettaorte nr I efdellno T paiiina I regel T soort I cateaorle 

666 T Winsum I 21 I 21 I Wijzigen I c 676 T Schansterland T 26 r 23 I Toevoegen I c 
Teket voontel: T ekat voonstel: 
4) (regel 25-21) Toevoegen als nieuwe paragraaf 6): 'Overtreding van regels van de dierziektewel behoren door de rechter Ie 
Implementatie van het mestbeleid vervengen door. meer praktijk gerichte regelgeving o.a .. t.a.v. het worden bestraft naar gelang de ernst van de mogelijke gevolgen van de overtreding. 
mestbeleid 
regel 25-23 vervangen door; moet worden verbeterd en mag niet verder gaan dan de Europese wetgeving eist 
Oe landbouw wordt beschermd tegen buitenlandse concurrentievervalsing 

Voor straffen door korting, op een door een ramp onslaan recht op uitkering, is geen ruimte. Dergelijke 
kortingen zijn strijdig met de grondbeginselen van de rechtstaat Zij maken de . rechtsbedeling tot een 
kansspel. 

Toelichting voontal: Toelichting vooratel: 
Advies: verwerpen, zie emendement 176 Kortingen op een schadevergoeding zijn door de ongelijkheid van rechtsbedeling strijdig met de 

grondbeginselen van de rechtstaat De hoogst bekend slaande straf voor overtredingen van de dierziektewet 
Yooratel • - -· - ·-· ligt in de orde van enkele duizenden guldens. Dezelfde overtreding geconstateerd bij een boer waar het vee 

·-nr I · efdellna I oaalne I na el I aoort I cetegor!e 
844 I Olst-WIIhe I 26 I 22 I Toevoeaen I c 

Teket voontel: 
Derde volzin vervangen; Het beleid ter vermindering van de kwetsbaarheid voor epidemische dierziekten 

wordt geruimd kan leiden lot 100% korting op de schadevergoeding. soms vele tonnen. De kortingen maken 
de rechtsbedelino tot een kanssoel en past niet in ons rechtsysteem. 
Advies: verwerpen 
Onderwerp van debat in de kamer. 

verdient zoveel mogelijk verbetering. Hiervoor is onder meer een fundamentele discussie nodig over hel non-
vaccinatiebeleid. Onderzocht moet worden of een differentiatie naar categorieën dieren realiseerbaar is. Ook 
de toelating van gewasbestrijdingsmiddelen verdient verbetering. Beide regelingen moelen stoelen op 
Eurooese wetaevlna. 

--~-----~-~--·-·----------

voorstel ..,. 
nr T efdellna I oaglna I reael I eoort I categorie 

186 I Llttensaradeel I 26 I 24 I WIJzigen I c 
Toelichting voontel: Tekst voonstel: 
Het tweede amendement spreekt voor zich. De passage over diercategorieën is toegevoegd om een 
denkproces op gang te brengen over bijvoorbeeld de vraag of schaapskuddes, die niet voor commerciële 
exploitatie bestemd zijn, op een andere wijze behandeld zouden kunnen worden dan bijvoorbeeld 
slachtvarkens en -kalveren. In dit kader kan ook worden nagedacht over de posijie van hobbydieren en 

De lekst van deze paragraaf schrappen en vervangen door Het natuur en landschapsbeleid moet zoveel 
mogelijk worden gerealiseerd door inschakeling van boeren en particuliere landeigenaren. 
Toelichting voonstel: 
Advies: overnemen --

wellicht melkvee. 
Advlea: overnemen 0 • .. -- .. --··-··-·. -· ··---·-·- -··- ··-· -··-·· -· -- --vo rstel 

····---·--·-------·- ····-· -- __ .. - -······-·-·· ····-··--- . -··--··-·--····- ·····--·-···-·· - -·-··--· ... -- ······--voorstel • 
nr I efdellria IPilllne ·1 regel -r aoort I categorie 

786 I Borculo I 25 I 24 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
nieuwe paragraaf en de huidige paragraaf 6 laten worden 

nr I efdellno 1 paalna 1 re a el I soort I categorie 
479 -I Hof van Twente I 25 I 23 I Toevoegen I c 

De bestaande discrepalie in strafmaat voor vergeliJkbare vergriJpen lussen de strafwet en de administratieve 
veterinaire re!lel!levina dient onaedaan oernaakt te worden 

Tekat vooratel: 
Amendement 16 ( Regel 25-23) 
Wij stellen voor aan het slot van punt 4) (regel 25-23) de volgende passage toe te voegen' Toellchtlna voonstel: -----

Advies: verwerpen 
------·-·-------· Ten aanzien van besmettelijke dierziekten dient op Europees niveau vaccinatie haar plaats te krijgen. Ten 

aanzien van de vaccinatie dienen Europese handelsbelemmeringen te worden opgeheven 
------

Toelichting vooratel: 
Niet noa een keer 'ruimings'traaedie. 
Advlea: verwerpen, zie emendement 844 
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vooratel vooratel 

nr I afdeling I pagina I regel I BOOrt I categorie nr I afdaling 1 pagina I regel I aoort I categorie 

661 l Wlnaum I 26 I 26 I Toevoegen I c 459 I Schijndel I 26 I 32 l Toevoegen I c 
Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
Toevoegen de volgende alinea: Eindproducten meolen geelikelleerd worden waarbij zowel de ingredienlen als de verwerkte grondstolfen 
6) Overtredingen van regels van de dierziektewet behoren door de rechter te worden gestraft naar gelang de worden vermeld. Daartoe dienen bij import in de EU genetisch gemodificeerde en niel genetisch 
ernst en de mogelijke gevolgen van de overtreding. I gemodificeerde grondslolfen gescheiden en gecertificeerd te 
Voor straffen door korting op recht op schadevergoeding bij een ramp zoals MKZ is geen ruimte: Toellchtln!L'!_C?orstel: -- -----

Advies: strekking overnemen 
Toelichting voorstel: Alleen eerste zin. 
Kortingen op een recht op schadevergoeding zijn door de ongelijkheid van rechtsbedeling strijdig met de 
grondbeginselen van de rechtsstaat: De hoogat bekende atraf voor overtredingen van de dierziektewet ligt in vooratel ~ ~·. ·--· ·- -· ··--·······- . -······-···· ··-·-· ···- -· 

de orde van enkele duizenden guldens. Dezelfde overtredingen indien geconstateerd bij een boer waar het vee 
wordt geruimd, kunnen leiden tot 100 % korting op de schadevergoeding, soms vele tonnen. Een straf 
vergelijkbaar met levenslang voor de ondernemer en zijn gezin. Atlchrikking door dreiging met draconische 
straffen werkt niet en past niet In ons rechtssysteem. De kortingen maken de rechtsbedeling tot een kansspel. 
(Opm. De MKZ schadevergoedingen worden voor 60 % door de EG betaald, de rest wordt door de 
landbouwsector zelf Ol)gebrachl De ~or!!rnl_en zlin aeen EG elal 
Advlea: verwerpen 

nr I afdeling I pagina I rage i I soort I categorie 
672 I Roosendaal I 26 I 32 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Genetische modificatie wordt, gezien de mogelijkheden die hel biedt voor de wereldvoedselproblemaliek, niet 
I per definitie uitgesloten. 
Toelichting_ voorstel: 
Advlea: overnamen 

v-.tel •• 
nr · I · ifdtllng I paalna I rtatl I aoort I cataaorle 

. ·-······-· ------ -· -· ·····-·······- -·· -·· ·-··· .... .... - .... _.,,_ vooratel 

146 I Olat-Wijha I 26 l 26 l Toevoegen I c 
Ta kat voorstel: 

nr I afdeling I pagina I regel I IOOrt I categoria 
341 I Haarlam I 26 I 33 I Wlj_zlgan I c 

De bestaande discrepantie In strafmaat voor vergelijkbare vergrijpen tussen de strafwet en de administratieve Takat voorstel: 
veterinaire regelgeving dient ongedaan gemaakt te worden Vervangen "Om de schijn ... gesteund" door ·oe oprichting van een Europese Voedselautoriteit wordt 
Toelichting voorstel: I gesteund." 
Het derde amendement beoogt het wegnemen van onrechtvaardigheid in de toewijzing van straffen. Een Toelichting voorstel: 
geweldsdelict tegen een ambtenaar in functie behoort, ongeacht de sHuatie waarin het plaats vindt, volgens de Advies: varwarpan 
normale strafrechtprocedures te worden behandeld en niet via de administratieve kortingen afgewenteld te Context van deze zin is van belang. 
worden op het bedrijf en daarmee op het inkomen van de pleger. Bovendien behoren overtredingen van de 
administratieve procedures, die onder normale omstandigheden aanleiding zijn voor een boete van hooguil 

----- --~ ----------
enkele duizenden guldens niet achteraf te leiden lot kortingen van honderdduizenden guldens omdat zij 
"toevallig" tijdens een crisis werden vastgesteld. CNB. De huidiae paragraaf 5 wordt paragraal 6). 
Advlea: varwerpen 

vooratel •- - -· . -·· -· 

nr- I afdaling I pagina I rag_ el J IOOrt I categorie 
29 I Drlabargen-RI]aenburg I 26 I 27 I Wijzigen I c 

Tekst voorstel: 
De zorg voor de betrouwbaarheid van ons voedsel vraagt aprte ministeriele aandacht. 
Toelichting voorstel: 
Voedselbetrouwbaarheid vraagt andere ministeriele aandacht dan volksgezondheid. WHO en FAO zijn mei 
recht verschillend georienteerde organisaties. 
Advlea: verwarpan 
Eindverantwoordelijkheid voor veilig voedsel behoort toe aan volksgezondheid. 

vooratel ~ 
nr I afdeling I pagina .I ~·I 1 aoort I categorie 

797 I Rotterdam I 26 I 31 J Toevoegen I c 
Tekat voorstel: 
Na "eindproducten· toevoegen: "Haar werkwijze sluit aan~ het systeem van de Europese Voedselautoriteil". 
Toelichting voorstel: 
In een Europese markt is geen plaats meer voor nationale verschillen in de aanpak van voedselveiligheid en 
de daaraan verbonden eisen die aan hel bedrijfsleven worden gesteld. De Nederlandse VoedselaulorHeH dient 
haar activiteiten af te atemmen op de liinen dia de Europese Voedselautoriteit uitzet. 
Advlaa: varwerpen 
Zla punt 2 van deze paragnaef. 
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vooratel 

Hoofdstuk 3 nr 
., 

aldallna I oaalna I regel I IOOrt I c.tegorla 
419 I Sittard I 28 I 30 I Wijzigen 1 c 

Tekst voorstel: 

Blz 28 Regel 28.30 Voor het woord ziekteverzuim tussenvoegen "oneigenlijk.· 

Ruimte Toelichting voorstel: -Advies: overnemen 

·- ······-· ··-----····-- -·-···--····- - ··-·- -·- ..... ··-····-···-·-·· VOOI'lltel 
voor een bloeiende economie 

vooratel 
nr T aideliriO Toaalna I reaal I IOOrt I categoria 

480 I Hol van Twente I 28 I 30 I Wijzigen I c 
Tekst voorstel: nt I · .. · afdtllna. ·I • Dlalné. I , rtä.,·•: I r '· aoort I categoria 

597 I Maastricht I 21 I OI I Toavoegen I c Amendement 17 (Regel 28-30) 
Tektt voorstel: Wij stellen voor de zinsnede van regel 28-30: 'de arbeidsparticipalie van vrouwen en vroeggepensioneerden 
de drink- en industriewatervoorzienlna. worden gestimuleerd,' te wijzigen in: 
Toalichting voorstel: de arbeidsparticipatie wordt gestimuleerd, 
Advl81: varwarpan 
Regels 30 en 31 geeft reeds aan dat de netwerksectoren onderwerp moeten zijn van verdere Toalichting voorstel: 
liberalisering Initiatieven. De stimulering van de arbeidsparticipatie dient plaats te vinden mb I alle niet-actieven, die (nog) lot werken in 

staat kunnen worden oeacht en niet dus beoerkt te blijven tot alleen vrouwen en vroeooeoensioneerden. 

~~·· ·- Advlat: varwarpan 

·. nr :'.I ., : afdellna . I oaalna I nat I I aoort I cattaorlt Het zijn juist deze groepen die bij kunnen dragen aan de verhoging van de arbeidsparticipatie. 

·-······- .. ·-··--·- ···-··-- ·····-···-···· --· ------- -· ·-··-· ... -··· ·--
nr T aidall na I oaalna I reaal I aoort I categoria 

477 I Vrouwen In de WO I 28 I 34 I Toevoeqen I c 

VOOI'lltel ~ 
660 T Cla FlnEZIMKB I 28 I 10 I Wllzlaen I c 

Tektt voorstel: 
Plaats: regel 28-10 wijzigen: 
"Op die gebieden dient de prijslkwaliteitsverhouding voor de consument te worden verbeterd en zal waar 
mogelijk de ruimte voor keuze en invloed van de burger worden vergroot. De overheid dient bij elke Tekst voorstel: 

Uit onderzoek blijken vrouwen en allochtonen structureel functies te hebben die onder hun opleidingsniveau 
liggen. Daarnaast krijgen 

privatisering echter voortdurend het maatschappelijk belang duidelijk te bepalen en dil veilig te stellen.· 

ze minder betaald en hebben ze minder betaald en hebben ze minder loopbaan perspectief. Om dit (glazen 
plafond) te doorbreken dient 

Toelichting voorstel: 
Advlea: atrekklng overnemen ale volgt: 

"Opportunity in Bedrijf' te worden gecontinueerd en plannen op dit terrein bij de overheid, bedrijfsleven en 
wetenschap dienen te worden 

"Op die gebieden dient de prijslkwaliteitsverhouding te worden verbeterd en de ruimte voor keuze en invloed 
van de burger te worden vergroot. De overheid dient bij elke liberalisering voortdurend aan Ie geven welke de 
publieke belangen zijn en hoe die worden gewaarborgd." I gestumuleerd. 

Toelichting voorstel: 
Ondertussen vragen ook artsen zich openbaar al waarom zoveel verpleegkundigen de zorg vertalen hebben 
en waarom zoveel opleidingsplaatsen voor verpleegkundigen ook dit jaar weer niet opgevuld zijn. Hé! 
probleem is het slechte imago van werken in de zorg Als we dit willen veranderen zullen we ook moeten kiJken 
naar de inhoud van functies in de zorg. Past de functie bij de genoten opleiding? Heeft iemand nog perspeelief 
in de huidige functie en zo niet, hoe creêren we dat dan? Ook hier wordt aangegeven dat tunctiedillerentiatie 
binnen alle beroepsgroepen van belang is om uit het huidige probleem van schaarste en imago te komen ( 
NRC 16-10-2001! 
Advies: verwerpen 

• - ---- ... .• - -- .. ·····--·--·· 

nr l' aidelilig I oaalna I reaal I soort I cat1111_orle 
367 I Schouwen-Duiveland I 28 I 13 I Wijzigen I c 

Tekst vo.,rstal: 
Zin kan luiden: "Lastenverlichting moet mogelijk maken dat de burger op al die gebieden 1100r eigen rekening 
keuzes kan maken". 
Toelichtlog voorstel: 

voo111tel 

Advlea: ovamamen Het betreft voortzetting van bestaand beleid, nergens wordt de indruk gewekt dal het anders zou moeten. 

~··· 
~ --.. -----·-.. --.. - -- - -- ... - - - - --- ---- - _ .. ----- - ....... - - - -

nr I afdelliia I oaalna I rsael I soort I categoria 
4731 Vrouwen In de VVD I 28 I 26 I Toevoegen I c 

Tekat voorstel: 
Verder dient aandacht te worden besteed aan aanvullende maatregelen om pensioenbreuk bij vrouwen en 
mannen te overbruaaen. 
Toalichting voorstel: 
Dumuat vardient het onderstaande uit recente oubliealles de uw aandacht als verdere motivatie: 
Advlae: verwerpen 
Penaloenbreuk behoeft geen aanvullende maatregelen. Waarschijnlijk wordt bedoeld ' pensioengat'. Voor het 
'dlchtan' hiervan zijn binnen het f11eaal stelsel voldoende voorzieningen. 
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voontel . -·-·--·--------·--·-·--·-................ -................................... _ .................... - .. - .............................. . vooratel 
nr I afdtllna I oaalna I rwaal I soort I cattaorta nr I afdaling I pagina I reaal I aoort I categoria 

640 I Zoettrmetr I 21 I OI I Toevoegen I c 436 I Cla Sociale Zaken I 30 I 25 I Toevoegen I c 
Tekst voorattl: T akst voorstel: 
Toevoegen: "Met gemeenten worden afspraken gemaakt over een splitsing in het gemeentelijk minima-beleid. Toevoegen: Nieuw punt tussen 2 en 3: 
Voor mansen met aan minimum-inkomen die uitzicht hebben op werk worden gemeentelijke "Het blijft onverminderd noodzakelijk om iedere vorm van lraude in de sfeer van de sociale zekerheid actiel en 
tegemoetkomingen anders dan Individuele Bijzondera Bijstand niet toegestaan. Voor mensen met een effectiel te bestrijden. Ter ondersteuning van de fraudebestrijding worden automatische beslanden periodiek 
minimum-inkomen die geen uitzicht hebben op werk - zoals 85 pluss8fS en volledig arbeidsongeschikten - vergeleken en geanalyseerd.· 
mogen gemeenten naar eigen Inzicht wallnkomenaondarateunende maatragelan traftan." 
Totlichting voorattl: Toelichting voorstel: 
Advlaa: verwtrptn Advies: strekking overnemen. 
Het huidige aoclaal en fiscaal stelsel houdt voldoende rekening mat kosten levensonderhoud en voor Op bladzijde 31 als nieuwe passage na 31-26. Echler "automatische bestanden" wordt gewijzigd in 
aanvullende inkomensondersteuning In bijzondera gevanan kennen we de bijzondera bijstand. Daarnaast is er ·geautomatiseerde bestanden". 
de ouderen aftrek geïntroduceerd in het fiscaal stelsel. Individuale benadering Is la varkiezen boven een 
groepsgewijze, generieke. Extra afspraken zijn niet noodzakelijk. ---·--····--···- ·-·· ·--···-- --- ·-·-·· ···--·· ···-· ···-····· .... -·· .. - ····-·-·-·· ················-···-- .. ····-····-··--··-·--

• 
: nr I· afdtllna I oaalna • I · '- rMitl '·: I · .,. '· /; \· aoort . I cataaorlt 

420 I Sittard I 29 I 29 1 Schrappen I c 

nr I afdeling I paglne I reaal I eoort I categoria 
433 I Cle Sociale Zaken j 30 I 28 I Wljzlgan I c 

T aket vooratal: 

voorstel 

Ttkat vooratal: Vervangen "Het aanlal ... niveau gehandhaafd. • 
Ragal29.39 
De woorden "over groapan" weglaten. 

door "Een deel van het aantal gesubsidieerde IlO-banen wordt daarom omgezet in reguliere banen Een ander 
deel wordt omgezet in tijdelijke banen. geheel gericht op uitstroom naar reguliere banen." 

Toalichting voorstel: Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen. Advl88: verwerpen 
Tekst verwijst naar doelstelling programma om evenwichtige Inkomensverbetering tot stand te brengen bij de 
groapen die in aan standaard-doorrekening wordan meegenomen. Erkend wordt dat dergelijke 

Niet duidelijk is wat gebeurt met mensen die vallen onder het deel 'lijdelijke banen' die niet op tijd uitstromen. 

inkomensplaa~es geen reilal beeld van de werkelijkheid geven. Maar een betera indicatie is niet voorhanden. voorstel ~·- .. ··-·-·····-·-··-·· ··-·····- . ........... 

·- ·-·- . .. - .. - .. . -··--··· ... ·····-··---···-···· 

nr I afdallna I oaalna I reaal I aoort I categoria 
368 I Schouwen-Duiveland I 30 I 24 i Schrappan I c 

nr I afdaling I pagina I regel I soort I categorit 
436 I Cla Sociale Zaken I 31 I 02 I Schrappen 1 c 

Tekat voorstel: 
Punt 6 schrappen 

voorstel 

Tekst vooratal: Vervangen door: 
"De vrijstelling van de sollicitatieplicht voor 57,5 iariaen wordt afgeschaft". 
Toellchtlna voorstel: 
Advies: varwarpan 

Bedrijfstak CAO's worden in beginsel niet langer algemeen verbindend verklaard voor de hele seclor zodat 
meer ruimte ontstaat voor meer specifieke op de siluatie toegeschreven arrangementen die meer keuze~rijheid 
bieden. 

Inhoud voorstel staal haaks op de algemene lijn van hel ontwerp-programma dal verhoging van de 
arbeidsparticipatie cruciaal is. Toelichting voorstel: 

Advlee: overnamen. 

voontel • 
.... - .... -· ·-······-··-··-··- "·--·--· -- -··· 

nr I afdellllll I pagina I reg al I lOOit I categoria vooratel -··· ··- ·-·- .. - ... -··-. 

434 I Cle Sociale Zaken I 30 I 24 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 

nr j_ afdaling I pagina I regel I eoort I categorie 
496 I Venlo-Tegelen-Belfeld I 31 I 02 I Wijzigen I c 

Toevoegen na "57 .5 jarigen en ouder". Tekst voorstel: 
Punt 6 pagina 31. 

Toalichting voorstel: "CAO's worden nietlanger automatisch algemeen verbindend verklaard voor de hele sector, zodat meer ruimte 
Advl88: overnamen ~ntstaat voor meer SPf!cdieke op de situatie toegf!S(;~~en arrangemen(en doe_ m~e! keuzevr~heid bieden." 

Toelichting voorstel: -- -----· ----
Advies: verwerpen, zie amendement 436. 
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vooratel ~- ···-·-···----------·-···--··-··- ··--··-----------------------------··------·---· ...... __ ......................... .. 
nr I afdeling 1 ~lna I reatl I aoort I categorie 

798 I Rotterdam 1 31 1 02 1 Wijzigen I c 
Tekst voorstel: 
"CAO's" vervangen door: "CAO-bepalingen". 
Toelichting voorstel: 
Het begrip "CAO's is hier niet juist gebruikt. Niet "CAO's" worden algemeen verbindend verklaard, maar 
concrete artikelen in CAO's. 
Advlea: verwerpen ten gunale v.n 436. 

"_.tel • 

166 I Groningen I 31 I 04 I Toevoegen I C 
Ttkat voorstel: 
Gezien de recente economische ontwikkelingen, dient de overheid een gematigde ontwikkeling van de CAO
lonen te atimuleren. 
Toelichting voorstel: 
Advlea: verwerpen. 
Loonafapraken zijn verantwoordelijkheid van lOCiale partnera. Verder wordt verwezen naar amendement 436. 

-.tel • 
cateaorta 

642 I Zoetermeer I 31 I 09 I Toevoegen I c 
Tekat voorstel: 
Toevoegen paragraaf: "Toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor minder validen, die niet arbeidsongeschikt 
zijn, staat voorop. Minder validen moeten gelijke kansen hebben op werk, dus het moet voor werkgevers niet 
uitmaken o1 een werknemer al dan niet gehandicapt is. Het in dienst nemen van minder validen moet derhalve 
niet leiden tot extra belasting van de werkgever in zijn bedrijfsvoering. • 

Toelichting voorstel: 
Motivering: 
De voorstellen van de commissie Donner en eerdere regelgeving leggen een deel van de verantwoordelijkheid 
voor arbeidsongeschikten bij de werkgevers. De mogelijkheden voor een medische keuring bij indiensttreding 
zijn uiterst beperkt. Een en ander heeft zeer ongewenste effecten voor werkgevers én voor mensen die niet 
arbeidsongeschikt zijn, maar wel een zichtbare handicap hebben. Bij sollicitaties mag de werkgever niet naar 
de gezondheid vragen, maar hij moet wel een inschatting maken van het risico dat hij loopt. Juist omdat de 
regelgeving geldt voor de 'nieuwe gevallen' zal de werkgever zich afvragen in hoeverre de gehandicapte op 
(korte) termijn een 'nieuw geval' zal worden. In de praklijk zal de werkgever ervoor kiezen de gehandicapte 
sollicitant te melden dat 'de keuze niet op hem (of haar) is gevallen'. 
Het bij de werkgever leggen van de verantwoordelijkheid voor herplaatsing, omschohng, etc. van de 
arbeidsongeschikte medewerker is wellicht een goede methode om te voorkomen dat mensen die verminderd 
arbeidsgeschikt worden hun baan vertiezen het is tegelijkertijd een groot obstakel voor gehandicapten die 
willen toetreden tot hel arbeidsproces en het blokkeert volledig de mogelijkheid van werkende gehandicapten 
die van baan willen veranderen. Deze vergaande beperking van de keuzevrijheid van een gehandicapte past 
deWDniet. 

Advlea: verwerpen. 
Gedachte is sympathiek, maar in deze woorden is voorslel niet uitvoerbaar. 
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vooratel ~ 

nr I afdeling I pagina I regel I IOOrt I categorie 
763 I Lelden I 31 _l 09 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Nieuwe paragraaf onder paragraaf 7 
Hel is van essentieel belang dat de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten Daarom is 
het noodzakelijk dat medewerkers de juiste vaardigheden bezitten en behouden, waaronder op ICT-gebied. 

Toelichting voorstel: 
Wil Nedertand zijn internationale concurrentiepositie verstevigen. is een nexibele en voortdurend goed 
opgeleide beroepsbevolking essentieel. 

Advlea: verwerpen 
Voorstel maakt niet duidelijk hoe de doelstellingen door de overheid of de verantwoordelijken zelf moeten 
worden gerealiseerd. 

voorstel ~ ~- ... ... ···~-·-·· 

.... - .... _______________________ 
····-······-·····- ... .... ,,,,_,,,, ___ ····-··· - .... ···········-··-··· 

nr I afdeling I pagina 1 regel I aoort I categorie 
86 I Leudal I 31 I 11 I Motie 1 c 

Tekst voorstel: 
Er moet een eertijker s~sleem komen. 
Toelichting voorstel: 
De werkgever wordt gestraft voor ziekte door privé-aangelegenheden. 
eerlijk. 

Derhalve is het huidige systeem niet 

Advlea: verwerpen. 

vooratel ~ - ··-··"-·-··· -·-···-···-··· 

nr I afdeling I pagina I regel I soort J categorie 
369 _] Schouwen-Duiveland I 31 I 21 I Schr8_1>1>en I c 

Tekst voorstel: 
Verlenging van de ziektewel met maximaal 1 jaar moet worden geschrapt of er moet een alternatief voor 
worden opgenomen. 
Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen 
Verlening van ziektewetjaar is cruciaal om werkgever en werknemer bijeen Ie houden wanneer een zieke 
werknemer kans op herstel en dus reontegratie in het bedrijf heeft. 

vooratel ~- --- ____ " 
.. ·-··- ---·····- ···-·· --. 

nr I afdeling I pagina I regel I IOOrt J eetegorit 
799 I Rotterdam I 31 _l 22 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
toevoegen: "Rei'ntegratie van de zieke werknemer in ziin huidiae baan of beroe~ wordt gestimuleerd'. 
Toelichting voorstel: 
Hel is belangriJk dat wordt geprobeerd de zieke werknemer weer terug te geleiden naar zijn baan dan wel naar 
een andere baan. 

Adv lee: 
·---- --- - - -------- ----

Verwerpen. 
Doelstelling is in de huidige tekst voldoende duidelijk Toevoegoog van deze passage doet vermoeden dat extra 
maatregelen nodig of gewenst zijn waarmee reïnlegralie wordt gestimuleerd, zonder dat wordt aangegeven 
welke en door wie. 

-----
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voorstal •··-··-·····-··-·--·-----·---······-······· ······-···············--··-········· voorstal 

nr I efdellng I. pagln• I reat1 I aoort 1 categorie nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categorie 

92 I Ommen I 31 I 26 I Toevoegen I c 497 I Venlo·TIIg&lan-Balfald I 31 I 26 I Toevoegen I c 
T ekat vooretel: T akst vooretel: 
6) De wetten op de arbeidsongeschiktheid WAO, WAJONG en WAZ. zijn aan vernieuwing toe. De huidige Nieuw punt na 5· 
wetten zijn, gezien de ontwikkeling In de maatschappij en de uitvoering ervan, achterhaald. Het individu moet "Een meer intensievere en sluitende herkeuring is noodzakelijk. Zodra de huidige achterstanden bij de 
de vrijheid hebben te kiezen of hij verzekerd wM zijn voor erbeidsongeschiktheid. Dit kan door de WAO en 
WAZ. op termijn af te schaffen, teGelijkertijd zal de WAJONG moeten worden aange!)8st. 

herkeuringen zullen zijn verminderd resp verdwenen. dienen er extra tussentijdse herkeuringen plaats te 
vinden bij hel ziltend bestand WAO'ers met kans op herstel, zoals bijv. de vele jongeren met psychische 

Toelichting vooretel: klachten." 
De arbeidsongeschiktheidsproblematiek Is onaanvaardbaar groot. De wetten en besluiten en het Toelichting vooretel: 
(uitvoerings)beleid zijn zo complex dat er neuwelijka nog verantwoord kan worden gewerkt. Er komen veel Advies: overnemen 
bezwaar- en beroepszaken voor omdat de regelgeving zo complex Is en voortdurend wordt gewijzigd. Daar 
komt bij dat de beoordeling en de uiteindelijke uitwerking wordt omgeslagen op het collectief. Daardoor is er, vooratel <lil·· 
hoewel volstrekt onterecht, minder betrokkenheid, van de uitvoerders, bij de uitvoering van de 
arbeidsongeschiklheidswetten. De aandacht ven de uitvoeringsinstellingen gaat meer- zo niet alleen, uit naar 
het aantal beoordelingen/beslissingen dal wordt afgegeven en waarvoor betaald wordt, dan naar de 
Inhoudelijke beoordeling. Er zijn (nog alaada) geen objectleve criteria, en voor zover die er al zouden zijn is dit 
voor de uitvOeringalnstellingen niet opportuun. Of er nu 1.000 ol 10.000 personen in een uitkeringssituatie 
belanden voelt de uitvoeringsorganisatie niet. Dit la anders b~ een private (verzekerlngs)bedrijf. De 
uitvoerenden worden erop 'afgerekend'. 

662 I Wasaenaar I 31 I 29 I Toevoegen I c 
nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 

Tekst vooretel: 
tussen 'mogelijk' en 'is' toevoegen: ' en gewenst' 
Toelichting vooretel: 
Advies: overnemen 

Advlea: verwerpen 
Het gaat om onverzekerbare risico'a vooratel .... ..... 

... -
nr I eideling I peglne I regel I soort I categorie 

442 I Sittard I 31 I 31 ! Schrappen I c vooratel 
nr I afdellna I Dlalne I .-oei I aoort I ceteaorlt Tekst voorstel: 

436 I Cle Soc~le Zaken I 31 I 26 I Toevoegen I c Punt 6- regel 31.02 en 31.03 helemaallaten vervallen 
Tekat vooretel: Regel 31.31 de tekst "elementen van het gevangeniswezen· in deze zin 

Weglaten. 
Toevoegen na punt 5: 
Een intensievere en sluitende herkeuring van arbeidsongeschikten is noodzakelijk. Er vinden extra tussentijdse Toelichting voorstel: 
herkeuringen plaats bij het zittend bestand WAO'ers met kans op herstel, zoals bijvoorbeeld de vele jongeren Advies: Eersta amendemant verwerpen ten gunste van 436 (31- 02). 
met psychische klachten. Tweede amendament verwerpen. 

Toelichting vooretel: vooratel .... ·-·····- -- ....................... -···-- ........... - ....... ....... ·············-············' 

Advies: overnemen 

vooratel ... -- -·- -- ·----·- ---- .. 

nr I eideling I peglne I regel I IOOrt I cetegorle 
663 L Wanenaar I 31 I 32 I Toevoegen l c 

Tekst voorstel: 
Privatiseren noch het handhaven van publieke taken of diensten is een doei O(l zich. 
Toelichting voorstel: 

nr I efdellng I peglna I regel _I aoort I cetegorle 
439 I Cie Soclela Zaken I 31 I 28 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: Advies: verwerpen 
Toevoegen nieuw punt: ... ... .. ···-···--·- . -·- ---··· .. .. ········-·-··· voorstal Bij de toekenning van kinderbijslag ten behoeve van kinderen woonachlig in het buitenland, wordt hel 

nr I afdeling I pagine I riJlil I soort I cetegorle 
839 I Coevorden I 31 I 36 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
In de teks131-35 Na Arbeidsomstandigheden, etc) Een permanente evaluatie., 11oodzakelijk om doorschieten 
en benadeling van d~_!=onsumente voorkomen. 
Toelichting voorstel: -------~-----------

De regering dient Ie voorkomen dal de private organisatie aandeelhouders belangen ten koste laat gaan van 
de gebruikers. 

woonlandl:!!ginsel toegepast. 

Toelichting voorstel: 
Advies: overnemen. 

.. - .. ··--·· ··-·····--· - ···---·· ~- ---vooratel <111-

nr I afdeling I peJIInl l reael I soort I Cltlj!Orfl 
481 I Vrouwen In de WO I 31 I 26 I Toavoegen I c 

Tekat voorstel: Advlea: verwerpen. 
Indien na liberalise~ing van een sector een organisatie is geprivatiseerd, kan de overheid niet ingrijpen In de 
bednjfsvoenng. Huid1Qe tekst IS reeds dutdeliJk dat de rol van de overheid verandert naar die van controleur 
van wettelijke randvoorwaarden. Daarmee is belang van evaluatie (van die voorwaarden) reeds voldoende 
duidelijk. 

8.) Adequate begeleiding van werknemers in de WAO dient verbeterd te worden. Regelmatige herkeuring is 
nodig met als doel het reinlegratielrajecl efftcienter 
en sneller te realiseren. 
Toalichting vooretal: 
B~ het oplossen ven de problemen vragen wij uw partij nadrukkelijk om een heldere inzet voor het oplossen 
van de J!iob_lemen In uw verklezin!lsDrOaremme. 
Advln: verwarpan tan gunste ven 417. 
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vooratel ~ ···-·-··--·---·-.. ·--·----·-.. ·---··-"·••"""'-" ····- vooratel 

nr I afdeling I _ 1111glna I regel I soort J categorie nr J afdeling I pagina J regel I soort I cat4tl)orle 
574 I Roosendaal I 31 I 36 I Toevoegen I c 205 I Antwerpen I 32 I 15 I Wijzigen I c 

Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
kartelvorming van de daar beginnende zin in· Privatisering van hetlaatste nog niet verkochte electriciteitsproductiebedrijf in 
Toelichting voorstel: Nederland blijft achterwege. 
Advies: overnemen. Toelichting voorstel: 

Advies: verwerpen. 
~ ·-·-···-······ .. ·····-

nr I afdeling I Plllllnl I regel' 1: IOOrt I categorie 
42 I Baarn I 32 J 01 j_ Toevoegen l c 

Tekat voorstel: 

vooratel Privatisering volgt nadat een sector is geliberaliseerd Niet duidelijk is waarom in een geliberaliseerde sector 
het laatste bedri~ in overheidshanden nietzou moeten worden geJJrivatiseerd. 

·············. ··-··· ..... ·-·····-· ··-- ·······-···-·····-········ .. ····- ... ·····- ··-···--· vooratel ~ 
nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categorie 

Algemeen: in het verkiezingsprogramma wordt geen aandacht besteed aan de hoge Inflatie in Nederland en 253 I DaBlil J 32 I 16 I Toevoegen I c 
met name dat deel waarvoor de overheid verantwoordelijk is. Graag dit alsnog invoegen. Tekst voorstel: 
Toellchtlna voorstel: De afdeling stelt voor achter ... vereist. toevoegen: een komma en dan toevoegen, onder voorwaarde van 
Advies: verwerpen continue energielevering van goede kwaliteit. 
Inflatie is hoog In het jaar 2001 door samenloop van omstandigheden, die vaak incidenteel zijn. Voor de Toelichting voorstel: 

-

komende kabinetsperiode, met begrotingsjaren 2003 tot en met 2006 Is gevaar van inflatie geen bijzonder indien de energie-levering geprivatiseerd wordt dient de overheid het door regelgeving mogelijk te maken dat 
onderwerp. een continue ene_rgielevering van goede kwaliteit gewaarborgd blijft. 

Advlea: verwerpen . 
.,_.tel • Regels 17-19 gaan reeds in op toezicht en voorwaarden 

.nr I lfdellná . '• I ~~&alna I regel ,.-, soort . I · categorie - -~--~·--------
291 I Cle BIZa I 32 I 02 I Toevoeaen I c voorstel 

Tekst voorstel: nr I afdeling I pagina J rgel J aoort I categorie 
De passage over de "inspectie" wordt verplaatst naar hoofdstuk 4 'Ruimte voor een slagvaardige overheid'. 468 J Bemheze I 32 I 16 I Toevoegan I c 
Tevens wordt aan deze passage het volgende toegevoegd: 'Inspecties moeten inspec1eren. Zij hebben niet tot Tekst voorstel: 
laak: het doen van onderzoek, het geven van advies, het in overleg treden met overtreders over 
beleidswijzigingen. Ook hebben inspecties geen invloed op beleidsbeslissingen. Toezicht en belaidsbepaling 

De rekening van onrendabele projecten uit het verleden (z.g. bakstenen) mag niet worden gelegd bij de 
l.11articuliere consument. 

zijn twee verschillende zaken· Toelichting voorstel: 
Toelichting voorstel: 
De rol van de inspecties heeft niet alleen betrekking op economie, marktwerking en deregulering, maar op het 
openbaar bestuur in het algemeen. 
Over de rol van de inspecties mag geen onduidelijkheid bestaan. Daarom moet worden aangegeven, wat 
inspecties wel en niet mogen doen. Inspecties moeten toezicht houden, niet meer dan dat. 

Advies: verwerpen 
Voorstel versmalt de discussie onnodig en doorkruist het lopend overleg tussen enerzijds het Rijk en 
anderzijds de eioenaars van energiecentrales. 
V rste 

~ .. ___ .-...... _. ___ .. ·- ·--·-···--· ·- ··-·· 

nr I afdeling I pagina I rii!Lel J aoort J categorie 

00 

Adviea: verwerpen 
Tekst over inspecties is weloverwogen op deze plaats gezet. omdat bij omzetten van publieke dienstverlening 
naar marktwerking de overheid een nieuwe rol krijgt, die van 'marktmeester'. 

516 I Zeist J 32 I 16 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Om de veiligheid te bevorderen dient de beheerder van de 
hoofdtransportnetten over een onderhoudsplan te beschikken 

voorstel ~·· -··-- ··--· -· - -·· --··-- ·-·-- ·-·- ----- -

nr I afdeling I _pagina _I reael I IOOrt I categorie 
286 I Utrecht I 32 I 08 I Schrappen I c 

Toelichting vooratel: 
Advies: verwerpen ---- ----

Te gedetailleerd. 
Tekst voorstel: 
Tekst: Hel woord pbo's in regel 32-08 wordt geschrapt. 
Toelichting voorstel: 
Toelichting: 
In het kader van de commissie Rempt en de motie Wiebinga is het verwarrend in het verkiezingsprogramma 
terug te komen op reeds ingezet beleid. 

V ... - --- -- -- -···- -·-·-·-· ..... ··- ·-· ·-·- .. ····--

nr I afdeling I ~glna I regel I soort I categorie 
671 I Tiel I 32 I 16 j_ Toevoegen I c 

T ekat voorstel: 

oorstel 

Advlea: verwerpen 
r 32.16 toevoegen na vereist Naar het voorbeeld van de OP TA b11 de telefonie dient er toezicht te zijn van de 
rijksoverheid o~ de tarieven 

Tekst spreekt van "noodzakelijke liberalisering" nadat sectoren zijn doorgelicht. Toelichting voorstel: 
- -- -· ---·-----

Meer marktwerking bij energie is juist maar er dient wel toezicht te zijn op de hoogte van de tarieven 
debacle als bij UPC waarbij niet is waargemaakt wat er is beloofd willen wij voorkomen 

Een 

Advlea: varwerpen 
Regels 11·19 wijzen Immers reeds op belang op toezicht op publieke belangen. 

-·----
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vooratel ~- -· --·------·-·-----·--·-· ··-·····-- . ·-·· --····-··-···--·--··· ·-·-···--·-······ ·- . ··- - vooratel 

nr I afdeling I pglna I regel I aoort _I catejlorie nr I afdeling I pagina I reaal J aoort I categorie 

206 J Antwe_rpen I 32 I 23 I Toevoegen I c 754 I leiden I 32 I 23 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
Oe zeggenschap over c.q. de eigendom van de transportnetten van electriciteit blijft evenwel bij de overheid Transparantie van de energiemarkt is voor de consument een voorwaarde van een geslaagde liberalisering. 
berusten vanwege hel monopolistische karakter en om burger en bedrijfsleven ongestoorde aanvoer Ie 

I garanderen zonder ongewenste bijwerkingen zoals koppelverkoop van aan energie-vreemde producten. Toelichting voorstel: 
ToellchUng voorstel: Motivering: de consument moel inzicht krijgen in de producten en de prijzen, zodat een optimale keuze kan 
Advies: verwerpen worden gemaakt 
Niet het eigendom van de netten maar concurrentie Is doorslaggevend. Tekst ontwerp-programma spreekt 
daarom welbewust uil dal de hoofdtranspor1netten • toegang (moeten) bieden tot meerdere aanbieders". Advies: verwerpen 

Regels 32-17 tol32 -19 gaan in op publieke waarborgen. transparantie van markten wordt regelmatig in hel 
vooratel ~ programma cruciaal genoemd. 

nr I afdeling I DHinÎ I ..a el I ióoi't _l ca!egorie 
207 I Antwerpen I 32 I 23 I Toavoegen I c vooratel ~ · 

Tekst voorstel: nr I afdeling I pagina I re~tel J soort I categorie 
4) Hel vigerende beleid met betrekking tot aardgaswinning in de Waddenzea dient te worden gewijzigd 238 L Cap_elle aan den IJsaal I 32 I 29 I Wijzigen I c 
waardoor het mogelijk wordt de aldaar aangetoonde reserves in productie te brengen. Hel is immers T akst voorstel: 
overduidelijk komen vastte staan dat deze op een mlleu-aanvaardbare manier kan geschieden. Oe inkomsten De WO, afdeling Capelle a/d IJssel, stelt als amendement op het landelijk verkiezingsprogramma 2002 - 2006 
voor de begroting zullen nodig zijn.S) De limitering van de gasproductie tot 80 mUjard kubieke meter per jaar 
moet opgeheven worden, mede in hel perspectief van de reserves van 2000 mijard kubieke meter en jaarlijkse 
nieuwe vondsten om mear inkomsten voor de nationale begroting Ie genereren. 

voor om in de zin op pagina 32 met kenmerk 32-29 tlm 32-32 het woord ·gemiddeld~ te schrappen en de zin 
als volgtie laten luiden: • ........ daartoe jaarlijks 1 à 1 5% v;~_rl_!let B_BP te bedragen·. --- -
ToellchUng voorstel: 

- - --~----

Toelichting voorstel: Advies: verwerpen 
Advlaa: verwerpen. Als gevolg van diverse maatregelen en hun invoeringsdatum kan saldo wisselen Gemiddelde dient echter 

minstens 1% te zijn • 
vooratel • - -· -·· --

nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categorie -····· -··· ·-····-·-······- . ·····-··-- .... - --------------
vooratel ~ 

422 j_ Sittard I 32 I 23 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 

nr I afdeling I pagina I regel I aoort I cate_gorle 
547 I Cle FlnEZIMKB I 32 I 37 _1 Toevoegen I c 

Blz. 32 Regel32.12- 32.23 Tekst voorstel: 
Akkoord mits: de garantie gegeven wordt dal hel kostenverlagend en Plaats: tussen regels 32-37 en 33-01 invoegen: 
kostenbeheersend werkt en de continuïteit gewaarborgd blijft. "Indien de de feitelijke economische groei in een jaar lager uitvalt dan het 

voorzichlig trendmatig groeiscenario (2.25%). zal aan de uitgavenkant van de 
ToellchUna voorstel: 'Zalmsystematiek'een uitgavenreserve worden opgebouwd ter grooHe van het 
Advies: verwerpen. verschil tussen de feitelijke economische groei en 2,25% Deze 
Het ontwerp-verkiezingsprogramma is reeds duidelijk over de doelstellingen. uitgavenreserve kan vrijvallen zodra in een jaar de feitelijke economische 

groei cumulatief op het jaarlijks percentage van 2,25% is uitgekomen • 
vooratel ~-------·-·-------·-------··--·-- --- ··--···-·--·--·--·-----

Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen 
Regels 33-22 lot en met 33-26 gaan hier reeds op in. 

nr I afdlllng I paglnl _j regel I IOOrl I categoril 
1oo I Meersaen I 32 I 23 I Toevoegen j_ c 

Tekst voorstel: 

voora el ~ ··- -·· ··-······-·- -·· -· ·- ·····•···· 

nr I afdeling I pagln• I regel I soort I Cltegorle 
539 I Zelat I 33 I 30 I Wijzigen I c 

Hel gebruik van bio- diesel dient met arole voortvarendheid Ie worden gestimuleerd door fiscale bevoordeii(lg. 
Toelichting voorstel: 
Als gevolg Vlin nieuwe leehnologische ontwikkelingen. met name in Duitsland, komt het gebr~ik van brandstol 
afkomstig uil lijnzaadolie e.d. om auto's te laten rijden steeds dichterbij. Dergelijke brandstol heelt enorme 
voordelen. Op de eerste plaats draagt deze brandstol bij aan het meer onafhankelijk worden van de huidige Tekst voorstel: 

Ontschott.ing in de gezondheidszorg maakt dat mogelijke kostenverhoging als gevolg van betere (effectievere) 
· geneesmiddelen kan letden lot grotere kostenverlaging elders in de .11_ezondheidszorg 
Toelichting voorstel: ----- ~ 

Advies: verwerpen ------·-- ·~---

aardolie leveranciers Voorts is hel een "eindeloze• brandstol omdat het jaarlijks bij groeit. Op de derde plaats 
biedt deze brandstol nieuw perspectief voor onze veel geplaagde boeren. Op de vierde plaats draagt deze 
brandslof bij aan de CO 2 vermindering: alles wat er verbrand wordt, wordt weer opgeslagen tijdens de groei: 
de cirkel wordt jaa~ijks gesloten. Om alle deze redenen dient het gebruik met grote voortvarendheid te worden 
I gestimuleerd. 
Advies: verwerpen 

Hoofdstuk 1 in gaat reeds uitgebreid in op stelselwijziging volksgezondheid 

Programma geelt voorkeur aan oplossingen via de markt boven fiscale maatregelen. ·-- -·· 
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voorstel .... voorstel 
nr I afdaling I pagina I reaal I soort I categoria nr I afdeling I pagina I regel I soort I categoria 

714 I Waal ra I 34 I 06 I Schrappan I c 535 I Clo Cultuur&Media I 34 I 28 I Schrappon l c 
Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
afschaffen spaarloon schrappen van de bezuiniging van 0,35 miljard gulden/160 miljoen euro op de publieke omroep 
Toelichting voorstel: 
spaarzin dient gestimuleerd te worden 
Advies: verwerpen Toelichting voorstel:_ 

----~---- ---
lastenverlichting wordt (deels) gefinancierd met schrappen diverse specifieke regels. Voorkeur voor generiek Advies: verworpen 
boven specifiek. Het voorstel in het ontwerp-programma maakt deel uit van een totaalpakket waarbij besparingen en nieuw 

beleid met elkaar in evenwicht zijn. Eenzijdig schrappen van een bezuinigingsvoorstel. zonder tegenvoorstel, 
VOOI'8tel ·- -·-·· .... --- verstoort dat evenwicht en slaat een gat in het programma van 350 miljoen gulden Ontwerp-

nr I ' afdaling· · . 1· Daalria I · reaèl I <. ,! ' ICiort· I categ_oria 
789 I Ennelo l 34 J OI I Wijzigen I c 

Takat vooratal: 
Spaar1oonreaelina laten bestaan. 

verkiezingsprogramma spreekt in hoofdstuk 4 duidelijk uit, dat publieke financiering van programma's 
"beperkter en gerichte(' in moet worden gezet en niet ten dienste moet staan van niet-publieke doelen zoals 
entertainment en verstrooiing. De publieke omroep moet zich immers onderscheiden van commerciêle 
omroep. 

Toalichting vooratal: 
Werknemers zien dil als een POSitieve 1'11!1elina. bovendien bevordert de overheid het aparen 
Advlaa: verwarpen 
lastenverlichting wordt (deels) gefinancierd met schrappen diverse specifieke regels. Voorkeur voor generiek 

.... ... ····-· .. .. --··· . ............ ......... - ·-···-··· 

nr I afdaling I pagina I regel I soort I categoria 
264 I De Bilt I 34 I 32 I Wijzigen 1 c 

VOOI'8tel 

boven specifiek. Tekst vooratel: 
De afdeling stelt voor bij de ombuigingen in de collectieve sector het openbaar vervoer Ie ontzien. 

vooratel ·- -
- Gehandhaafd kunnen blijven: rechtsbijstand en IHS. 

-- ------~-~-~-
Toalichting vooratal: 
Een gepast gebruik van het openbaar vervoer bevordert een vermindering van de files Dit is m.n ook in hel 
belang van ondernemend Nederland. 
Advies: varwerpen 

nr I afdaling . I ll'lalna 1 rgal J soort I categoria 
721 I Waalre I 34 I 07 I Schrappen I c 

Tekst vooratel: 
vervallen basisaftrek lijfrente 

·-· 
0 .... ... -······-···----·····--- ...... -·--·-···-· ------ --·· ········-· 

nr I afdeling J p~glna I regel I soort I c.teaorle 
600 I Venlo-Tegelen-Belfald I 35 I 14 I Toavoegen I c 

Toalichting voorsta!: 
zelfstandige pensioenvoorziening dientie worden gestimuleerd 
Advies: verwerpen 
Het betreft een maatregel die is ingesteld bij de invoering van het nieuwe Belastingplan met ingang van 2001. 

vo 1'8tel 

Fiscale behandeling van pensioen blijft voldoende om onder meer pensioengat te dichten en zelfstandig Takat voorstel: 
arrangementen af te sluiten. Amendement op Hoofdstuk 3 waaraan een nieuw punt wordt toegevoegd: 

"Bij de toekenning van kinderbijslag ten behoeve van kinderen woonachlig in het buitenland, wordt hel 
woonlandbeginsel toegepast." ··-· ·-·· - -·-· -····-·· -·-- . -· ····--·-··- .. VOOI'8tel 
Toalichting voorstel: 
Advies: overnemen. 

nr I afdaling I pagina I regel J soort I categoria 
361 I Haarlem I 34 I 14 I Toavoegen I c 

Tekst vooratel: 
Toevoegen achter .bespaard" de tekst: .dit vergt een goed en adequaat management van het 
overheidspersoneel." 
Toelichting vooratel: 
Advies: verwerpen. 
Onnodig gEtdetailieerd op deze plaats in het programma. 
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vooratel 

Hoofdstuk 4 
nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categorie 

350 I Cle Wetens.& I 39 I 09 I Schrappen I c 
Techn.beleld 

Tekst voorstel: 
beter, in: ... van de consument door de markt kunnen worden verricht ... 
Toelichting voorstel: ---
Advies: verwerpen Ruimte 
Niet elke taak die door de markt kan worden verricht hoort daar thuis De vraag is of verrichting van die taak 
door de markt een toegevoegde waarde heeft. voor een slagvaardige overheid 
vooratel 

... ··-···-· ····-·--·····-·· . ... ·········-· 

vooratel ·- ·-· nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 

nr I afdeling I ~glna I ~Waal I aoort I cateGorie 654 I Wassenaar I 39 I 10 J Toevoegen I c 
347 J CleWetens.& I 38 I 08 I Toevoegen I c 

Techn.beleld 
Tekst voontel: 
De overheid blijft actief toezicht houden oe de bescherming van de consument. 

Tekst voorstel: Toelichting voorstel: 
Het streven naar ontschotting lussen de versch~lende beleidsterreinen heeft nog te weinig resultaat. Veel zal Advies: verwerpen 
moeten gebeuren om samenhang aan te brengen in de structuren en processen van onze maatschappij om De lekst zou aan kracht inboeten als afzondertijke taken worden vermeld Bovendien wordt de bescherming 
ruimte te scheppen voor noodzakelijke initiatieven op het gebied van innovatie, economische groei, van de consument al bestreken door 'de bescherming van kwetsbare groepen' in 39-03 
lmmioraliebeleid onderwijs en onderzoek. 
T oellchtlng vooratel: vooratel 
Advies: varwerpen 
Te speclalistisch voor een verkiezingsprogramma. 

nr I afdeling I _pagina J regel _I soort I categoria 
267 I De Bilt I 39 I 13 I Toevoegen I c 

vooratel • -

nr _I afdelinG I pagina I NI! el I IOOrt I categorie 

342 I CleWetens.& 
1 

38 I 11 I Toevoegen I c 
Techn.baleld 

Tekst voorstel: 
Tussen overheidsdocumenten en via hel woord ook plaatsen. 
Toelichting voorstel: 
Nu zou de indruk kunnen worden gewekt dal alles via Internet moel geschieden Er blijven bevolkingsgroepen. 
die geen gebruik van Internel maken dan wel er gebruik van kunnen maken De bedoelde diensten moeten 

Tekst voontel: ook voor deze categorie toegankelijk blijven. 
Die mogelijkheden moelen niet alleen worden benul voor de dienstverlenende overheid, maar ook en met Advies: verwerpen 
name door de overheid die beleid ontwikkelt uitvoert en evalueert Het gaal nu juist om beschikbaarstelling via Internet. hel is niet realistisch om alle overheidsdocumnenlen ook 
T oellchtlng voorstel: 
Advies: verwerpen 

op andere manieren aan de burgers ter beschikking te stellen. Uiteraard moeten diensten ook toegankelijk 
blijven voor diegenen die geen toegang hebben tot het Internet. 

Beval een onnodige detaillering. 
. ... ~ ---- ----------

vooratel 

vooratel ... --- - - - - -

nr _( afdeling I pagina I regel I soort I categorie 

nr I afdeling I pagina I rag el I soort I categoria 
279 I Utrecht J 39 _I 18 _I Wijzigen I c 

T akst voorstel: 
699 I Maastricht I 38 I 21 J Toevoegen I c 

Tekst voontel: 
TekstNa regel 39-18 toevoeQen:Oat regelbestand moet worden gesaneerd, gecoör~ineerd en geintegreerd 
Toelichting voorstel: 

Gemeenten dienen een zodanige omvang te hebben dat ze ambtelijk en bestuurlijk in staat zijn hun functies Toelichting: 
adequaat te verrichten. Sleden dienen voldoende ruimte Ie hebben, ook in fysieke zin, om hun taken en regie-
functies waar Ie kunnen maken. 

Snoeien duidt alleen op saneren terwijl dil niet altijd wenseliJk is Zeker zo belangrijk en misschien belangrijker 
is de juridische fine-tuning (door bijvoorbeeld een coördinerende instantie) 

Toelichting voontel: 
Advies: verwerpen Advies: verwerpen. . ------------
~én van de redenen waarom de beslissing omtrent herindeling is opgedragen aan de wetgever is, dat het hier Het grote probleem is de overkill aan regels. dat aantal moet fors worden gereduceerd 
een politiek oordeel betreft waarbij alle omstandigheden van het geval dienen te worden gewogen Het gaat 
daarom niet aan om deze politieke beoordelingsruimte van tevoren te beperken. 
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vooratel . ------------------------------------------- ----------------------------·-·· vooratel 

nr I afdellna I Pltllna I regel I soort I categorie nr I afdeling I pagina I regel I soort I cateaorle 
679 I Tiel I 31 J 11 I Toevoegen I c 30 I Drlebergen-Rijsenburg I 39 I 26 I Schrappen I c 

Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
In r 39.18 toevoegen na 'worden' toegepast: waarbij de Europese regelgeving tevens een rol speelt. De OELETE: Alleen ..... opgetreden. 
wetgever zal zich moeten realiseren dat allerlei verfijningen in de wet leiden tot verrnazing ervan. Toelichting voorstel: 
Toelichting voorstel: Dit is een verhullende manier om uiteindelijk toch de deur open te houden voor gedogen en willekeur. 
De invloed van de Europese regelgeving wordt nog te weinig onderkend. Bij de totstandkoming van wetten Onliberaal, dus schrapJlen. 
komt het nogal eens voor dat Kamerleden verfijningen voorslellen die de wet afzwakken en de mazen in de Advies: verwerpen 
wet openen dan wel verwijden. Oe tekst strekt ertoe het gedogen al te schaffen en brengt dit tot uitdrukking. Het wordt hel bestuur slechts 
Advlea: verwerpen toegestaan in incidentele, harde, gevallen van regels al te wijken. 
Onnodige detaillering. De tekst ziet nu reeds op regels die ter Implementatie van EG-rtchUijnen en 
verordeningen zijn opgesteld. Overigene heeft de afdeling wel een punt waar het de onnodige verfijningen vooratel -
belreil nr -, afdeling I pagina I regel I soort I categ-orit 

vooratel • 
nr . I· . · ; afdtllná .;z, · •. • i I · Pllilriá .,, h' riatl'l I ',-~,ti"/'IOOrt I cateGorit 

212 I Cle BIZa __l 31 __l 11 I WIJzigen I c 
Tekat voorstel: 

239 I Caoelia aan den IJssel I 39 I 31 I Schrappen I c 
Tekst voorstel: 
Oe WO, afdeling Capelle ald IJssel, stelt als amendement op het landelijk verkiezingsprogramma 2002 - 2006 
voor om bij punt 7 op pagina 39 (kenmerk 39-31 Vm 39-35) de regel welke luidt ·Gelet op . . oplossing 

I gezocht" te schraaaen. 
"belangrijke regels van lagere wetgevers• vervangen door:"mlnlster161e regelingen en algemene maatregelen Toelichting voorstel: 
van bestuur". Advies: verwarpan 
Toelichting voorstel: 
De tekst in het verkiezingsprogramma geeft aanleiding tot misverstanden. Er kan worden gelezen: regelgeving 

Het voorstel bevat geen toelichting. 

van provincies en gemeenten. Dat is niet bedoeld. Bedoeld Is: "ministeri61e regelingen en algemene 
maatregelen van bestuur". Dat moet dan ook in de tekst tot uitina komen. 
Advlea: overnemen 

·- ····-···· ··········-· ··········-···-··· ······-· ... ···-··-···· ········ ···-vooratel • 
nr I afdeling I pagina I regel I aoort I .cateoorle 

294 I Cle BIZa I 39 I 31 I Toevoegen l c 
-- ·- ·- ---... vooratel Tekst voorstel: 

Toevoegen aan het begin van de zin: "onverminderd de institutionele/constitutionele ontwikkelingen in de 
Europese Unie". 
Toelichting voorstel: 
Er moet een relatie naar "Europa" worden gelegd als het gaat om het binnenlands bestuur Dat kan niet los van 
elkaar worden gezien. 

nr I afdeling I pagina I · regel I IOOrt I categoria 
293 I Cle BIZa I 39 I 21 I Toavoeoen I c 

Tekst voorstel: 
Na "conceatvoorschritten· toevoegen: "bijvoorbeeld via internet". 

Advies: verwerpen. 
Deze passage is gewijd aan de inrichting van het binnenlands bestuur. Uiteraard wordt die mede bepaald door 
ontwikkelingen in Europa. 

Toalichting voorstel: 
Het is aoed ook hierbij gebruik te maken van nieuwe communicatiemooeliikheden. 
Advlea: overnemen . --- . ·-----····· ·-···-·····--· ········-····· ·-··· ····-··· -- -- ·- .•.. ,_ vooratel • -- ·--· vooratel 

nr I afdaling I pagina I regel I IOOrt I cateoorle 
686 I Voorburg I 39 I 31 I Wijzigen I c 

nr I afdaling I pagina I regel I aoort I cateaorle 
16 I Oss __l 39 __l 26 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
De tekst van punt 7. regels 39-31 Vm 39-35, wordt vervangen door: Het binnenlands bestuur blijft geschoeid op 
dezelfde leest. drie bestuurslagen, zoals ontwerpen door Thorbecke. De kaderwet 'Bestuur in verandering' 
wordt voortgezet volgens het kabinetsvoorstel 'Bestuur in stedelijke gebieden' Het grotestedenbeleid dient 
voortgezet en gereorganiseerd te worden. 

Aqan het niet handhaven van bestuursrechtelijke voorschriften moeten sancties verbonden worden voor de 
verantwoordelij_ke bestuurder 
ToellcMing voorstel: 
Te vaak wordt de hand gelicht met het toepassen van bestaande regels, maar de schuldigen 
of verantwoordelijken worden er zelden op aangesproken of bestraft Toelichting voorstel: 

De in de afgelopen jaren opgebouwde stadsregionale samenwerking, zowel in verplichte als vrijwillige taken, is 
onmisbaar geworden voor het stedelijk netwerk en mag niet ten prooi vallen aan vrijblijvendheid Het tweede 
deel van het amendement (over het grotestedenbeleid I sluit aan biJ de adviezen van onder andere de VROM-
raad en het Sociaal Cultureel Planbureau. 

Advies: verwerpen 
Oergelijke sancties bestaan reeds, zo is meestal een vervolging van de betrokken bestuurder mogelijk. 

Advies: varwarpen 
Van de WO wordt een duidelijk standpunt verwacht over het vervolg op de Kaderwet, dat is in de tekst tot 
uitdrukking gebracht De passage oer het grote-sleden-beleid lijkt geen toegevoegde waarde te hebben. 
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vooratel ~ ·····-·-····· -·-·------------·-···--·····--···-· ·····-··-····· vooratel 

nr T afdallna I -.,atilna I reaal I aoort I categoria nr I afdeling I pagina I regel I eoort I categoria 
824 I Den Haaa Alaamaan I 31 I 31 I WllziQan I c 623 T Lisse T 39 I 32 T Toevoegen I c 

Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
hel tekstblok: "Het binnenlands bestuur ...... te worden voortgezet.• vervangen door: Invoegen voor "De kaderwel"· "Herindeling van gemeenJen is geen doel op zich. Herindeling mag alleen 
Hel binnenlands besluur moel transparant georganiseerd zijn. De Kaderwet Besluur in verandering wordt gebeuren op vrijwillige bais, dan wel indien op grond van goede argumenten wordl aangetoond dal sprake is 
afgebouwd. Gelet op hun bijzondere positie wordt voor Amsterdam, Rotterdam. Den Haag en Utrecht een van onvoldoende besluurskracht. • 
speciale bestuurtijke oplossing gezocht. Het succesvolle grote-steden-beleid dient in de volgende 
ksbinetsoeriode te worden vooroezet Toelichting voorstel: 
Toalichting voorstel: Bestuurskrachtige kleine gemeenten hebben alle recht van bestaan. 
De bijzondere positie van de vier grote ~leden dient tol uitdrukking te worden gebracht. Daarbij moet het Dit amendement wordt gesteund door de 10 afdelingen van de Ondercentrale Duin en Bollenstreek, in 
volgende worden overwogen. Hel Rijk verwacht (ook financiêle afspraken te maken met hellandsdeel West, vergaderi!!ll bi~en o~ 21 november 2001. 
waarin zowel de vier grote steden als de vier betrokken regio's, evenals de vier provincies, zijn Advlee: verwerpen 
vertegenwoordigd. Overigens worden In de 'opvolger' van de Kaderwet Bestuur in verandering, de Wet bestuur Één van de redenen waarom de beslissing omtrent herindeling is opgedragen aan de wetgever is, dat het hier 
in stedelijke gebieden, regionale planfiguren geïntroduceerd, zoals een regionaal structuurplan en een 
regionaal verkeers- en vervoersplan. Met dergelijke planr111uren doet de regio Haaglanden reeds ervaring op. 

een politiek oordeel betreft waarbij alle omstandigheden van hel geval dienen te worden gewogen. Het gaat 
daarom niet aan om deze politieke beoordelingsruimte van tevoren te beperken 

Beide overwegingen lelden tot de condusie dal voor de 'G4' eensluidende bestuurtijke (wettelijke) afspraken 
bevordertlik ziin. 
Advlaa: verwerpen. vooratel ~ --
Alleen voor Amsterdam en Rollerdam is gelet op de bijzondere positie, met name de mainport-functie, een 
speciale oplossing aangewezen. 

- ---
nr I afdalliia T iiUina -1 náal I aoort I categoria 

288 I Utrecht I 39 I 32 I Toevoaaen I c 

nr I afdallna I pagina I regel I eoort I categoria 
227 I Beetuurd~~renlalna T 39 r 33 I Wijzigen I c 

T eket voorstel: 
Gelet op ... gezocht' wijzigen in 'Gelet op hun bijzondere positie wordt voor Amsterdam. Haaglanden en Rotter-
dam een soecifieke bestuurtiike oplossing aezocht.' 

vooratel • 

Tekat voorstel: Toellchtlna voorstel: 
Tekst:Na "Bestuur in Verandering• wordt toegevoegd "wordt na 2003 niet voortgezet•, ("wordt derhalve Advies: verwerpen 
afoebouwd"vervalt daarmede). Zie amendement 824 
Toalichting voorstel: 
T oelichling: 
De kaderwetloopttot 2003. Wij zien geen enkele noodzaak om de wet ook na 2003 voort te zetten. Bovendien 

Alleen voor Amsterdam en Rotterdam is gelet op de bijzondere positie, met name de mainport-functie, een 
speciale oplossing aangewezen. 

is het niet duidelijk hoe een wet zou moeten worden afgebouwd. Voorts is handhaving van de kaderwel strijdig 
met het in het programma genoemde "Huis van Thorbecke". 

Advlaa: ovamamen 

~ -··· 

nr I afdellna I oaalna I regel I soort I categoria 
698 I Meerseen I 39 I 38 I Toevoeaen I c 

vooratel 

Tekst voorstel: 

vooratel De departementen oo riiksniveau zullen lezamen hun menskracht drastisch vermi_f!d_e~_n 
Toelichting voorstel: 
De afgelopen jaren zijn vele taken van de rijksoverheid overgeheveld naar lagere overheden, dan wel 
overgenomen door derden zonder dat dil moemenswaardige effecten heeft gehad op het aantal ambtenaren 
op de departementen. Zo liggen de taken van het departement van Landbouw al lang en breed bij de 
Europese Commissie. Opheffing van het Ministerie, met overbrenging van enkele uitvoerende taken naar 
andere diensten, ligt in de rede. Ook het departement van Onderwijs kan worden gehalveerd Dit departement 
overspoelt het onderwijsveld met oekazes, die toch n~emand leest en regelmatig weer worden herzien nog 
voor de onkt goed en wel os opgedroogd. De ambtenaar gaat nog veel te veel uit van het principe "wie schrijft 
die blijft". 

nr I afdallna I aaalna I regel I IOOrt I categorie 
295 I Cle BIZa I 39 I 32 I Wllzlgen I c 

Teklt voorstel: 
·regionale samenwerking wordt met bestaande instrumenten voortgezet• vervangen door:-regionale 
samenwerking wordt zoveel mogelijk met bestaande instrumenten dan wel met een WGR-plus-achtige 
constructie voortaezet•. 
Toelichting voorstel: 
Bestaandl! instrumenten zijn goed te gebruiken bij de regionale samenwerking, maar de problematiek kan daar 
niet alleen mee worden opgelost. Een WGR-~Ius-achtige constructie is ook nodig. Daarom deze toevoeging. Advies: verwerpen 
Advies: atrekklng overnemen. Is overbodig gelet op de tekst in 51-11 
Wat bedoeld wordt met 'Wgr-plus-achtige construclie' is niet op slag duidelijk. Na 'voortgezet' wordt de 

~ ··-·-· ... ... ·-volgende zin toegevoegd: De wet voorziel in de mogelijkheid om samenwerking op te leggen wanneer ernstog vooratel 
nr I afdeling -, Pialna 1 reaal I IOOrt I categoria 

296 r era BIZa I 40 I 02 I Toevoeaen I c 

nadeel dreigt. 

Tekst voorstel: 
Na ·gemeenten· toevoegen: ·waterscha(l~en·. 
ToallchUng voorstel: -------- ---
Ook waterschappen behoren lol het Nedertandse openbaar bestuur. Het werk terrein van de Algemene 
Bestuursdienst moel zich dan ook tot de waterschao~en uitstrekken. 
Advlaa: overnamen ---
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vooratel vooratel 

nr I afdeling I IHIIIIns J_ rgel I soort I estegoria nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 

639 I Brussel I 40 I 02 I Toavoegen I c 297 I Cie BIZa I 40 I 08 J Wijzigen I c 
Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
alsmede tot internationale organisaties, in het bijzonder de Europese Unie. "bestuursrechtelijk Openbaar Ministerie" vervangen door:"bestuursrechtelijke Advocaat-generaal vergelijkbaar 

met de Advocaat-generaal bij de Hoge Raad" 
Toelichting voorstel: Toelichting voorstel: 
Algemene Toelichting: De term bestuursrechtelijk Openbaar Ministerie (OM) wekt verwarring. Het Openbaar Ministerie vervolgt, het 
De WO Afdeling Brussel e.o. verwijst naar de bijdrage aan het WO Verkiezingsprogramma 2002-2006 van de hier voorgestelde OM doet dat niet. Het voorgestelde OM houdt zich bezig met de rechtseenheid en het 
WO Partijcommissie Europese Zaken van 21 december 2000 en stelt vast dat in het ontwerp- verduidelijken van rechterlijke uitspraken. Dat doet ook de Advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Het is dan 
verkiezingsprogramma het Europese beleid onvoldoende geïntegreerd Is in het overige beleid. Dat is ten ook beter die term te gebruiken. 
onrechte, omdat Europees beleid en nationaal belaki tegenwoordig In veel gevallen samenvallen. Advlea: overnemen 
De WO Afdeling Brussel raadt de WO aan om In toekomstige partijprogramma's geen onderscheid meer te 
maken tuasen nationaal en Europeel beleid. vooratel ~ ····-----------.... -.... __ --·· ···-··---.. ·---·---- -·-·····-·· ··-·········· ······ ·········-·····-······-··· ·-·····-····· -- ·········-···--·····-····-·····--········-·-·-·--
De WO Afdeling Bruasel is van mening dat het In dit atadlum geen zin meer heeft om het programma op dit 
punt opnieuw aan te passen. Haar vooratellen tot amendementen zijn daarom beperkt tot een aantal 
hoofdpunten, waaronder bovengenoemde toevoeging. 

nr I afdaling I pagina I regel I soort l categorie 
298 I Cla BIZa I 40 l 11 I Toavoegen I c 

T akst voorstel: 

Advies: verwerpen. 
Voor de aansteUing van Europese topambtenaren geldt een separaat traject. 

Na punt 10 wordt een punt 11 toegevoegd: "In de Wet openbaarheid van bestuur wordt als extra 
uitzonderinasgrond oll!l_enomen: informatie die betrekking heelt op intern beraad". 
Toalichting voorstel: 

~- --

nr I ·. sfdellna · I · iNialns I ...aal I aoórt : I cateaorle 
3&.4 I Haartam J 40 I 04 I Wijzigen I c 

Deze uitzondering beoogt aan te sluiten bij het in de jurisprudentie ontwikkelde begrip "bestuurlijke intimiteit" 
en heeft in ieder geval betrekking op documenten bij de kabinetsformatie, bij de vorming van het college van 
burg_emeesler en welhouders en bij de vorming van hel college van gedeputeerde staten. 
Advlea: atrakklng overnemen. 

vowatel 

Tekst voorstal: 
Toevoegen tussen "duu~en "wordt voorkomen" de tekst "voor bepaalde duur voor een aantal nauw 
omschreven functies· 

Met de WOB is meer aan de hand dan het terecht door de Commissie Binnenlandse zaken opgebrachte punt. 
Daarom wordt voorgesteld de volgende passage op te nemen. Met het oog op de invoeging van de WOB in de 
vierde tranche van de Awb wordt de werking van deze wet kritisch geêvalueerd. 

Toalichting voorstel: 
Advies: verwerpen. ~-- --.................... -·····-·-···-····--··-··- ... ..... -··· vooratel 
Het betreft hier een onnodige beperking. nr I afdeling I pagina I regel I soort I categoria 

• -···· ----· --· --- .. ---- -- ··--

nr I afdaling I pagina I regel J soort I categoria 

151 I Groningen I 40 I 06 I Toavoegen I c 

755 I Leldan I 40 I 13 l Wijzigen I c 
Tekst voorstel: 
Daartoe wordt de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking de komende jaren geleidelijk afgebouwd 

vooratel 

Tekst voorstel: Toelichting voorstel: 
De rechtspositie van ambtenaren dient meer in overeenstemming te worden gebracht met de particuliere 
sector. 
Toelichting voorstel: 
Advies: ovamamen 

ontwikkelin_gssamenwerking dient een bepaald doel. De term 'verminderd' doet voorkomen dat er een In de tijd 
gemeten erndeloze stroom hulp kan worden verstrekt Gebaseerd op duidelijke doelstellingen dient er echter 
een eind te komen aan de ontwikkelingsrelatie tussen de Koninkrijksdelen. Het woord 'afgebouwd' geert beter 
aan dat er naar een eindpunt wordt toegewerkt. In plaats van het gebruik van het woord 'ontwikkelingshulp' is 
hetwoord 

vooratel ~ ·-·- ontwikkelingssamenwerking meer gebruikelijk. 

Advies: verwerpen. 
- . -------------~-~~ .. 

Het voorstel is niet realistisch 

nr I sfdallng I pagina I raael I aoort I categoria 

825 ! Dan Haag Algemaan I 40 I 06 I Schrappen I c 
Tekst voorstel: 

vooratel ~ 

Toalichting voorstel: 
Het is niet duidelijk wat d~ slordig geformuleerde punt beoogt. 

nr I afdellna J pllfllna _I regel I soort 1 cateaorla 
299 J Cle BIZa I 40 I 18 I Toevoa_gen I c 

Advlaa: verwerpen. T akst voorstel: 
Het gaat hier om het verschijnsel van de juridisenng waarvoor door de Commissie Van Kemenade, het Na ·economische structuu~ toevoegen: • en hel onderwiJs" 
Regeerakkoord en de Tweede Kamerfractie van de WO aandacht is gevraagd. Toalichting voorstel: 

Goed onderwijs is van groot belang voor het versterken van de economische structuur 
Advlta: overnemen -
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vooratel ... 
nr I afdellna I paalna I reaal I eoort I categorie nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 

756 I Lelden I 40 I 26 I Schrappen I c 281 I Utrecht l 40 J 35 I Wijzigen I c 
Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
Oe controlerende taak van de Tweede Kamer wordt versterkt door onderzoekswerkzaamheden op te dragen De eerste zin van punt 4 wordt als volgt veranderd "De ministeriele verantwoordelijkheid geldt voor de 
aan goed bewerktuigde commissies die zich uitsluitend met die taak bezighouden. de mede-wetgevingstaak Koning(in) en zijnihaar echtgenoot (m/v) hun kinderen én de eersle drie daaropvolgende erfopvolgers. Leden 
wordt bij afzonderlijke commissies ondergebracht van de Koninklijke Familie kunnen bij hun meerderJarigheid onherroepbaar afst,.nd doen van hun recht op 
Toelichting voorstel: troonsopvolg ing. 
dit leidt slechts tot het in het leven roepen van meer commissies en adviesorganen, ofwel een verdergaande Toelichting voorstel: 
bureaucratisering. Oe Tweede Kamer maakt momenteel onvoldoende gebruik van reeds bestaande De huidige formulering impliceert dat geen ministeriele verantwoordelijkheid geldt voor verdere mogelijk 
onderzoeksmoaeliikheden. troonopvolgers (als de vorst geen kinderen krijgt, dan wel dat zij afzien van traonsopvolging is het zeer wel 
Advies: verwerpen. denkbaar dat een volgende in de lijn de troon opvolgtterwijl deze niet onder ministeriele verantwoordelijkheid 
Het voorstelleidt tot een scheiding van functies en een betere taakvervulling. Het heeft niets uit te staan met valt of heeft gevallen, wat onwenselijk is). 
advisering en onderzoek. 

Advies: verwerpen. 
vowstel • -- -- - Er is maar één- vermoedelijke- erfopvolger 'is de prins(es) van Oranje' Bovendien wordt op deze manier de 

nr I aldellna I pqlne · I' ..aal I soort I categorie 
240 J Capelle aan den IJsaal I 40 I 21 I Schrappen I c 

ministeriêle verantwoordelijkheid toch weer opgerekt Alleen de erfopvolger die tot de troon geroepen wordt 
kan daarvan afstand doen. 

Tekat voorstel: 
Oe WO, afdeling Capelle ald IJssel, stelt als amendement op het landelijk verkiezingsprogramma 2002- 2006 
voor om punt 3 o~pagina 40_1kenmerk 4G-29 1/m 4G-341 te schr~n. 
Toellchtlna voorstel: 
Advies: verwerpen 

-······--··-·------· ··-- ·----· --···· ·- ········--· vooratel • 
nr I afdeling_ !_pagina I regel I soort I categorie 

826 I Den Haag Algemeen I 40 l 37 I Schrappen I c 
De WO heeft zich, onder andere bij monde van de voorziHer van de Tweede Kamerfractie, uitgesproken tegen Tekst voorstel: 
de alsmaar uitdijende mlnisteriêle verantwoordelijkheid. Dit standpunt is hier onder woorden gebracht Hel De zinsnede: "zij zijn derhalve vrij hun leven naar eigen inzicht in te richten " schrappen 
vragenuurtje vormt in dit opzicht een voorname steen des aanstoots. Bovendien gaat daarvan geen enkel 
wervend effect uit Toelichting voorstel: 

-------~-~---- ---- -- -----------

vooratel ... -------··-··--------------- •.•. -·····----·····- -·· -----···-·····-··-····-·--··---·-·----· -· -··--- . 

Deze zinsnede is onzin. Ook leden van het Koninklijk Huis waarvoor de ministeriële verantwoordelijkheid geldt, 
zijn vrij hun leven naar eigen inzicht in te richten. Dat zij dit echter onder ministeriêle verantwoordelijkheid 
doen, betekent niet dat die minister de baas is over hun doen en laten. nr I afdell11g l pagina I reaal I soort _I categ_orle 

Advies: verwerpen. 
De vrijheid het leven naar eigen inzicht in te richten en de plicht de verantwoordelijke minister te consulteren 
sluiten elkaar uit Ministeriêle verantwoordelijkheid impliceert ministeriêle bevoegdheid Adagium is immers 
geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid en andersom 

728 I Waalre I 40 I 32 I Wijzigen I c 
Tekst voorstel: 
Het wekelijks vragenuurtje vraagt om een gedisciplineerd gebruik van de diverse fracties in de 2e kamer. In die 
zin kan dit middel ook door de vvd fractie worden gebruikt om zich te prof~eren ten aanzien van relevante 

I POlitieke kwesties. 
-- -·- ---·- ---------

vooratel • 
Toelichting voorstel: 
Advll!s: verwerpen, zie amendement 240 

-- ------ ----· ----- ···-. -· ·-···· ........ --· ··- -· 
nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 

301 I Cle BIZa I 40 I 38 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Toevoegen: "Het toeslemmingsvereisle voor huwelijken van leden van de Koninklijke Familie bltjll 

[_gehandhaafd voor huwelijken van potentiêle troonopvolgers in de eerste graad". 
Toelichting voorstel: 
De passage over de ministeriele verantwoordelijkheid voor leden van de KoninkliJke Familie mag niet de indruk 
wekken. dat het toestemmingsvereisle voor huwelijken van potentiële troonopvolgers in de eerste graad wordl 
!fgeschaft Daarom d~z_e toevoe_gi!l!L_ -- - ------~ ---·--
Advies: overnemen - --

nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 

300 J CiaBIZa I 40 I 33 I Wijzigen I c 
Tekst vooratel: 
De zin "Het wekelijks vragenuurtje in de Tweede Kamer kan worden afgeschaft" wordt vervangen door. "Hel 
wekeliiks vragenuurtie in de Tweede Kamer wordt afgeschaft". 
Toelichting voorstel: 
"kan worden afgeschaft" laat de mogelijkheid open dat het vragenuurtje wordt afgeschaft De WO wil hét 
vragenuurtie afschaffen. Dus: stellig formuleren. Dus: "wordt". 
Advlea: overnemen 
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vooratel ~--------------------········--·-----·····------------------·-·-··· ····-··-·-· --·····-···· ···- .... 

nr I afdellna · I 1111alna I . reaal I 100rt I categorie 
699 I Meeraaen I 40 I 31 I Toevoeaen l c 

Tekst vooratel: 
De doelmatiaheid en het maatschaooeliik nut van aevoerd beleid door de overheid wordt verscherpt getoetst. 
Toelichting vooratel: 
Recent is "woensdag gehaktdag" ingevoerd om het gevoerde beleid op nut en effectiviteit ten aanzien van 
gestelde doelen te toetsen. Dit is een goede zaak, omdat veel "gevoerd beleid" hoogst twijfelachtig is ten 
aanzien ven de effectiv~eit. Het rijk dient haar toetsingslnstrumentarium terzake te verbeteren en te 
intensiveren. Op vooral gestelde en duidelijk te bereiken (gekwantifiCeerde) doelen moet het beleid van een 
minister kunnen worden aecontroleerd door de Kamer. 
Advlea: verwerpen. 
Onnodige toevoeging 

woontel • 
·: nr·Tv·~'-~ildellnll\ , .... : ;p Dáalnï: ',! rialr•l ,· ~-•· . .;,.-,ti.:eoort ·. 'I categorie 

302 I Cle BIZa T 41 T 02 I WIJzigen I c 
Tekst vooratel: 
"Routinematige werkzaamheden tlm sluipend terugkeert" vervangen door: "Er moet, met het oog op het 
afteggen van verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld ministeri61e verantwoordelijkheid), terughoudendheid worden 
betracht als het gaat om het op alstand plaatsen van overheidstaken van de verantwoordelijke bestuurders. 
Slechts routinematige werkzaamheden (bijvoorbeeld Informatisering Beheer Groep) dan wel taken die geen 
publieke beïnvloeding verdragen (bijvoorbeeld vaststaHen verkiezingsuitslag - Kiesraad - of rentebesluiten - De 
Nederlandscha Bank, nu ECB) worden op alstand van de departementen geplaatst (zelfstandige 
bestuursoruanenl. 
Toelichting vooratel: 
Bij zelfstandige bestuursorganen gaan veel publieke taken en middelen om. Daarover moet publieke 
verantwoording worden afgelegd door publieke functionarissen tegenover volksvertegenwoordigers. Dat 
gebeurt nu niet altijd. Zelfstandige bestuursorganen komen op de laatste plaats als het gaat om het verrichten 
van publieke taken. 
Advlea: overnemen behoudens de voorbeelden. 

vooratel ... 
nr I afdeling r· pal11na I -1'811el I aoort I categorie 

241 I Caoalle aan dan IJlBal f 41 r 06 I Schrappen I c 
Tekst voorstel: 
De WO, afdeling Capelle ald IJssel, stelt als amendement op het landelijk verkiezingsprogramma 2002 - 2006 
voor om ount 6 oo oaaina 41 (kenmerk 41-06 Vm 41-09} te schrappen. 
Toelichting voorstel: 
Toelichting: 
Doelmatigheid is geen politiek en derhalve kan toetsing van doelmatigheid geen politiek oordeel opleveren. 

Advl11: verwerpen 
De doelmatigheidsloetsing in de zin van art 57 Comptabiliteitswet heelt tevens betrekking op het rijksbeleid. 
De wijze waarop de Algemene Rekenkamer deze toetsing opvat heelt van alles met politiek te maken. 

vooratel ~ · ··- ·-··--- - ··-- .. . ·-·· ... 

ilr T afdellna I uaalna I rsael I IOOrt I cate.ll_orle 
303 I Cle BIZa I 41 l 08 I Wijzigen I c 

Tekst vooratel: 
"kriiaen reaarina en parlement" vervangen door: "krijgt het parlement". 
Toelichting voorstel: 
Het bepalen van de agenda van het doelmatigheidsonderzoek van de Algemene Rekenkamer is een taak van 
hel Parlement niet van de regering. 
Advlea: overnemen 
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vooratel 
nr I afdeling T Pa!lina I regel I soort I categorie 

357 I Haarlem I 41 I os I Schrappen I c 
Tekst voorstel: 
Reoerina 
Toelichting voorstel: 
Advies: varwerpen 
niet helemaal duidelijk is wat met het amendement wordt beoogd, waarschijnlijk hetzelfde als met nr. 303. 
waarnaar zij verwezen. 

vooratel 
nr T afdellna I paalna I reael I IOOrt I categorie 

757 I Lelden I 41 I OB I WIJzigen I c 
Tekst voorstel: 
Omwille van het primaat van de politiek krijgen regering en parlement de bevoegdheid om de agenda van het 
doelmatigheidsonderzoek mede te bepalen. 

Toalichting voorstel: 
De Algemene Rekenkamer moet indien dat wensbaar wordt geacht altijd kunnen controleren, ook als dit 
regering en/of parlement niet welgevallig is. Daartoe moet de Algemene 
behouden om indien nodig ook zelf invulling aan de agenda te kunnen geven. 

Rekenkamer de mogelijkheid 

Advies: verwerpen. 
Het amendement doet geen recht aan het primaat van de politiek. 

vooratel -···· -··--- -- -··--···-····· ······-··· ·-··"·-···- ·············-···· 

nr I afdalh1!1 Tlia!iina I rellel I aoort I cateaorle 
358 T Haarlam I 41 I 09 I Toeveeaan I c 

Takat voorstel: 
De planbureaus en de adviesraden zullen. mede ter versterking van de positie van het parlement, een 
rechtstreekse band kriiaen met het Parlement. 
Toallchtlna voorstel: 
Advies: verwerpen. 
De planbureau·s en de adviescolleges staan staatsrechtelijk gezien in een relatie tot de regering Niettemin kan 
het parlement thans reeds zonder problemen gebruik maken van de diensten van deze instellingen 

~-- . ·-~ --- -· -· - ···- ··--···-·-- ·--. ···-- ······-··· ·-· ··-···· ·-vooratel 
nr I afdellna I oaalna I regel I eoort I categorie 

529 I Haarlem I 41 I 10 I Wllzlgen I c 
Tekst voorstel: 
Vervangen regel 41.10 Vm 41.13 door de tekst "In de komende kabinetsperiode wordt onderzocht of het 
wenselijk is aan rechter de mogelijkheid te bieden om welten aan de Grondwet te toetsen. Hierbij mag hel 
erimaat van de 1!21itiek niet in gevaar komen of mag juridisering worden aangewakkerd. 
Toalichting voorstel: 
Advies: varwerpen 
Kennelijk is beoogd de maatregel te temporiseren. Aangezien een grondwetsherziening vereist Is en deze in 
de praktijk gemiddeld zo'n twaalf jaar duren, is er voldoende tijd voor relleetie 
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... -·-···-··---··--··-·----·-·-····--·-·--··· ··-· ... vooratel 

nr I afdeling ·1 llllcllna I regel I eoort I cateaorla nr I afdallna I oaalna I reaal I IOOrt I categorie 

730 I Waalre l 41 I 10 I WIJzigen I c 169 I Groningen I 41 I 14 I Toavoegen I c 
Tekst VOOnltel: Tekst voorstel: 
Het zogenaamde toetsingsverbod In de Grondwet dient gehandhaafd te worden. "Zero tolerance" dient leidraad te zijn voor handhavingsbeleid 
De Eerste Kamer en de Raad van State staan bora voor een zacuvuldiae orocedure. !oellchtin!l_~lel: 
Toellchtlna voon1tal: Advies: strekking overnemen 
Advl .. : verwerpen Tussen de punten 2) en 3) wordt een nieuwe passage ingevoegd die als volgt luidt: De WO is voorstander van 
Als de Indieners gelijk zouden hebben, zou de Staat der Nederlanden niet keer op keer veroordeeld worden een stringent handhavingsbeleid. Overtreders worden gelrollen door een sanctie en niet met welwillendheid en 
door de rechter wegens schending van grondrechten die In verdragen zijn neergelegd. Gelet op de begrip bejegend('lik op stuk beleid') 
Nederlandse positie in Europa is een onalhankelljke toets onontbeerlijk. 

··············--·····-······ ... _ .. , ········-······· ··········· . ... ············-···· ......... -
"_.tel .... nr T afdellrill T Piilina I reaal I soort I cateaorle 

nr I ·· ardelino I Däalna V ~MIJ\ I .. , · .. ': 'eoort . I cateaorle 827 I Den Haaa Alaemeen I 41 I 15 I Toevoegen I c 
8oo -T Rotterdam I 41 I 10 I Wllzlaen I c Tekst voorstel: 

Tekst VOOnltel: Een wezenlijke aanpak van criminaliteit begint met het voorkomen van crimineel gedrag. Vroegtijdige 
De tekst: signalering van problemen bij met name jongeren maakt het mogelijk te interveniëren voordat zij zich werkelijk 
"Nederland komt In Europa steeds meer alleen te staan waar het gaat om het zogenaamde toetsingsverbod in schuldig maken aan ernstige strafbare feiten. Dit betekent dat de samenwerking tussen de verschillende 
de Grondwel In de komende kabinetsperiode wordt aan rechlenl de mogelijkheld geboden om wetten aan de instellingen die zich bezighouden met het jeugdbeleid. zoals de reclassering, Halt-bureaus, jeugdpolitie, 
Grondwet te toetsen, maar dan wel op zo'n manier dat het primaat van de politiek niet In gevaar komt of kinderbescherming, maatschappelijk werk en leerplichtamblenaren, moet worden verbeterd. 
juridisering wordt aangewakkerd." 
vervangen door: Toelichting voorstel: 
"In de komende kabinetspariade worden initiatieven genomen die de rechterlijke toetsing van wetten aan de 
Grondwet mogelijk zal maken". 

In het huidige verkiezingsprogramma wordt te eenzijdig aandacht besteed aan repressieve maatregelen op het 
gebied van criminaliteitsbestrijding. Wij weten echter allemaal dal voorkomen beter is dan genezen. Een 
investering in de aanpak van jeugd en veiligheid is een investering in de toekomst Preventie van criminaliteit 

Toelichting voon1tel: 
Bij dil vraagstuk is hel niet van belang, dat Nederland alleen komt te staan. Los daarvan moet een standpunt 

worden bepaald, daarom wordt de eerste zin geschrapt. 
Het is niet duidelijk wat met de zinsnede "maar dan wel op zo'n manier dat het primaat van de politiek niet In 

moet en kan ellectieve. Er zijn momenteel voldoende financiële middelen voor integrale veiligheidsprojecten 
die primair zijn gericht op de preventie van jeugdcriminaliteit (hoewel deze middelen nogal versnipperd zijn) 
Problemen liggen echter vaak in de gebrekkige afstemming, samenwerking en communicatie tussen de 
betrokken instanties. 

gevaar komt of juridisering wordt aangewakkerd" wordt bedoeld. Daarom moet deze passage worden 
geschrapt. Advies: verwerpen. 

In hoofdstuk 1 worden op diverse plaatsen al voorslellen gedaan in de preventieve sfeer 
Advlas: verwerpen. 
Het feit dat Nederland In Europa alleen staat, maakt de invoering noodzakelijk. Het doel van de gewraakte ... .. ···--· -·-·- --------·--·-···--· .. ·-···-·· --·· - ..... ··········- ······-··-······----·-···--···-
zinsnede is tot uitdrukking te brengen dat de toetsende instantie oog moet hebben voor politiek/bestuurlijke 
verhoudingen. 

nr I afdallna I pagina I regel I aoort I categorie 
ao1 I Rotterdam Î 41 I 16 I WIJzigen I c 

<1111-·-······-·--·- -- ··-··- Tekst VOOnltel: 
Het woord "oosoorinospercentages" vervangen door: "ophelderingspercentaaes·. 
Toalichting voorstel: 
Van belang is het aantal zaken dat uiteindeliik wordt opgehelderd 

nr I afdellrui l aaalna . I reael I aoort I categoria 
26 I Orlebaraen-RIIsanburgl 41 I 11 J Schraooen I c 

Tekst voorstel: Advies: overnamen. 
De voorgestelde term is inderdaad beter. waterstof 

Toelichting voorstel: 
Waterstof is op zichzelf aeen eneraiebon. 
Advies: verwerpen. 
Het amendement is op deze plaats onbegrijpelijk. 

vooratel <1111 --· ·-·· ...... -··--····----·----·--------······-···--·· ···-··· ... ···- ··-·---- ..... ·····-·· .. 

nr I afdeling I Jiaglna -1 reaal I soort I categoria 
304 I Cie BIZa I 41 I 11 I Schraooen I c 

Tekst voorstel: 
Schrapoen "aan rechte.-.·. 
Toelichting voorstel: 
Door het schrappen van "aan rechters" wordt open gelaten hoe de constitutionele toetsing vorm wordt 

I ~ven. Dat kan later worden bePaald mede omdat diverwe allemalieven denkbaar zijn. 
Advlea: overnemen 
Het heeft inderdaad zin om op dit punt de handen vrij te houden. 
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vooratel ... --------------·-·--·-··-·-··-·-···-·····----··-----------------··· vooratel 

nr I afdeling I pagina I l'e!lel I eoort I categorie nr I afdeling I pagina I rellal L soort I categorie 

233 I SpiJkenl .. e I 41 I 18 I Toevoegen I c 692 I Meerssen I 41 I 22 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
Oe rechten van de politie bij het noodzakelijke optreden dienen te worden verbeterd. In het geval van optreden Daar waar de arbeidsvoorwaarden geen beletsel zijn voor een vraaggericht lunetioneren van de politie maar 
kan daardoor de politie zich verzekerd weten van meer rulldekkino. de interne cultuur, dient zonodig dwingend tot een cultuur verandering te worden gekomen. 
ToellchUng voorstel: Toelichting voorstel: 
Wellicht als gevolg van de verregaande tolerantie in de afgelopen decennia staat de politie al heel snel in het Gebleken is uit veel overleg met de politie dat de cultuur vaker een beletsel vormt dan de arbeidvoorwaarden. 
beklaagdenbankje indien moet worden opgetreden. Wij wllen geen politiestaat, maar de politiemensen hebben Een vroeg gezegde geelt aan: Ais je geen zin hebt. moet je maar zin maken. Oe veiligheid kun je niet dienen 
er recht op, dat ook de politiek voor meer rugdekking zorgt en bij het publiek meer begrip ontstaat voor de met kantoortijden van maandag 1/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 IJU'-
moeilijke taak van "oom agent". Advies: verwerpen 
Wij bepleiten verder een vermindering van de bureaucratische regels, zodat meer mensen kunnen worden Oe arbeidsvoorwaarden moeten worden aangepast, maar dat kan alleen in overleg met de bonden. Oe tekst 
ingezet bij de "actieve" poliliedienstan. brengt dil tot uitdrukking. 

Advlaa: verwarpan vooratel .,... ·····--····-······- .. ·····- .. ·····-·····-··-·-··· . ···-·· ····· ····-··· ··-···· ··-·· ......... ........... ··-··· ····-· 
Oe politie beschikt doorgaans over adequate bevoegdheden. Oe vraag d die beYOegdheden altijd op de juiste 
manier worden aangewend zal per regio verschillend worden beantwoord en leent zich dus niet voor 
behandeling in een verldazingsprogramma. 

nr I afdeling I pagina I regel I IOOrt I categorie 
110 I W.alra I 41 I 22 I Toavoegen I c 

Tekst voorstel: 

• 
>ni' ··J ... _ .. ,, · · ifdellna· '-:'"'~'~I~ lláillna-:l~iinkálhîl' '·H'.--<.·.eóort ,. ·. ·'1. I ,. ·cateaorte ··· 

511 I Ze lat I 41 J 11 J Toevoegen I c 

nontel ook verlenging van de werkweek van 36 uur naar 40 uur dient te worden overwogen . 
Toalichting voorstel: 
Advies: verwerpen. 
Onnodige deta~lering. 

T akst voorstel: 
stadswachten krijgen meer bevoegdheden, vergelijkbaar mat politia-surveUianten 
dan wel 
ar moet bmaer gebruik gemaakt wordan van politie-surveillanten, aangazien dazen meer bevoegdheden 
hebben dan stadswachten. 

.,... ___ 
···-·-··-· ·····-··--·-·-··-··-··-·· ·-·-· ··-······ -···· ········- .......... ·····-·· -·· 

nr I afdeling l p11glna I regel I IOOrt I categoria 
258 I DaBlil I 41 I 25 I Toevoegen J c 

vooratel 

Toalichtlng_vooratal: 
Advies: varwarpan. 
Oe hoedanigheid van stadswachten verschilt per gemeente. In sommige gemeenten ligt uitbreiding van 
bevoegdheden voor de hand, in andere niet. Oe tekst biedt ruimte aan deze verscheidenheid. 

Tekst voorstel: 
Achter .... opzicht noodzakelijk een komma plaatsen en dan toevoegen: dat houdt ook in dat de WO zal 
bevorder~n dat de_ identificatieplicht wordt ingevoerd. Voorts dient meer ruim Ie, binnen aanvaardbare grenzen, 
aan pol1t1e en JUStitie te worden gegeven, opdat het zgn. onrechlmalig verkregen bewijs toch toegelaten kan 
worden. 

• -- --- -· --- ·-

nr _I afdallna I pagina I nagel I soort I categoria 
59& I Noordwijkerhout I 41 I 19 I Wllzlgen I c 

Toelichtlog voorstel: 
zonder identificatieplicht kan de criminalileit niet worden teruggedrongen en zonder voldoende bewijzen 
evenm1n. 
Advies: verwerpen 

vooratel 

Tekat voorstel: 
Oe 1a zin vervangen door: • Door meer centrale sturing wordt de politie effectiever in11ezet. • 
Toelichting voorstel: 

Dat de WO. voorstander is van een identificatieplicht _is genoegzaam bekend. In het ve1kiezingsprogramma 
wordt nu JUISt aandacht gevraagd voor een effec11evere Inzet van middelen en grensoverschrijdende 
samenwerking. 

Advies: verwerpen. 
Oe effectieve inzet van politiepersoneel hangt af niet af van de organisatiestructuur. maar van de voorstellen vooratel ..... -- .... -··-·······-·-·-··- -·· -··· --

die in de tekst worden gedaan. 

-- . --· -·--· ··- - ·-· - ··-···· ···-- ·-·-··· 

nr L afdeling I pagina I r~~gel I IOOrt I categoria 
31 I Drlabargen-RIJaenburgJ 41 I 27 I Toavoegen I c 

T akst voorstel: 
5000 lte en fleKibilisering van de inzet 
Toelichting voorstel: 

vooratel .,... --

nr I afdeling_ I pagina I nagel I soort I catllgorle 
555 I Wasaanaar l 41 I 20 I Toavoegen l c 

Oe ~litie CAO moet fleKibele inzelbaarheid verder vergf!!'lakkf!!iikf!IJ'--- _ 
Advies: verwerpen. ~ - -- ---·- ------ ·-------

Tekst voorstel: 
Na: stadswachten.: Oe mogelijkheid van het doen van aangifte via Internet dient te worden onderzocht. 
Toelichting voorstel: De tekst is overbodig gelet op 41-21 
Advies: atrekklng overnemen. 
Oe tekst komt als volgt te luiden: 'Oe mogelijkheid om via het Internet aangifte te doen wordt geopend · 
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vooratel ~- ······-·------·--·-·--·----···--·- .... ····-·-····-··-··-·--···· ···-···-···- ·- vooratel 

nr I afdeling I PilliRa I ntgel I lOOit I categorie nr I afdeling I pagina I regel I lOOit I categorie 
97 I o .. I 41 I 27 _1 Wllzlaen I c so2 I Rotterdam I 41 l 38 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
Uitbreiding en grotere dive111iteit in opleidingscapaciteit, zodat meer politiemensen voor allerfel taken en na regel41-38 de volgende punten toevoegen: 
specialismen beschikbaar komen -modernisering en stroomlijning van de bedrijfsprocessen van politie en justitie 
Toelichting voorstel: - hel uitvoeren van een integraal veiligheidsprogramma met alle actoren in de keten 
Uitbreiding politiesterfkte met 5000 mensen is praktisch onmogelijk, omdat de opleidings- - kwalitatieve versterfkina van het operation 
capaciteit veel te klein is. Bovendien vragen verschHiende taken, met name de recherche veel meer mensen Toelichting voorstel: 
en specialisten om het aantal onopgeloste gevallen te verhog De werkwijze van politie en justitie moet worden gemoderniseerd en onderling worden afgestemd teneinde met 
Advies: verwerpen. de aanwezige sterfkte een veel beter handhavingsresult<J!l!e b~lken 

- -
Overbodig in het licht van hetgeen daarover in de huidige tekst wordt opgemerfkt. Advies: verwerpen. 

Het eerste punt komt in de tekst reeds uitvoerig aan bod. De overige punten zijn betrekkelijk vaag 
vooratel ~ ·-·-

nr I afdelinG I Pllllna I · · reael I '-àóort I cateaorle 
··-···· ·······-····-··· ··-·-··· .... .... -. ···-· voontel ~ 

212 I Utrecht I 41 I 27 I Toevoeaen I c nr J afdeling I pagina I regel I lOOit I categorie 
T ek1t voorstel: 611 I ClePolltle I 42 1 01 I Wijzigen I c 
Tekst Toe te voeaen aan de opsommina: "lntenliverfnaunpak comPUtercriminaliteir. Tekst voorstel: 
Toelichting voorstel: De tekst van punt 4 wordt vervangen door: "De sturing op de operationele Inzet van mensen en middelen moet 
Toelichting: 
Computercriminaliteit is een vorm van criminaliteit die 1terfk in opkomst la. Gezien de grote risico's op terreinen 
van economie en veiligheid is het van belang hier apart op te wijzen. 

worden versterkt. De politie wordt afgerekend op heldere en effectieve prestatie-indicatoren Korpsen die er 
niet in slagen efficiënt en effectief te o~reren kunnen onder toezicht worden gesteld." 
Toelichting voorstel: 

Advies: overnemen 
Het Compstat-systeem is een negatief afrekenmodel voor managers Invoering van· een dergelijk systeem leidt 
enkel tot korte termijn successen en heeft een hoog atbreukrisico ()p_ de lange termijn. 
Advies: verwerpen. 

nr I afdeling I psglna I ntgel I looit I categorie 
893 I Meerssen I 41 I 27 I Wllzlaen I c 

Binnen en buiten de VS bestaat grote consensus over het feit dat Compstat tot goede resultaten prikkelt Het 
gaat_ h1er ovengens over een voorbeeld, de kern van de boodschap is, dat criminaliteitscijfers de inzet van 
polltiemensen moeten bepalen. De tekst van het amendement is in dit opzicht minder duidelijk. 

Tekst voorstel: 
- Uitbreiding politiesterfkte met 10.000 fte 
Toelichting voorstel: 
Waar veiligheid een zeer belangrijk punt is, is een voorstel van 5000 fte te mager. 

voo,.tel ~--···· ...... _ .. - ...... ---···-·····- ...... ·····-·····-· -··· ·-··· ... ········ 

nr J afdeling I pagina I reQel I lOOit I categorie 
620 I Zeist l 42 J 06 I Toevoegen I c 

Advies: verwerpen. Tekst voorstel: 
De 5000 fte komen boven op de 7000 fle's die sinds 1994 zijn gerealiseerd. Daarmee kan thans worden . ... van het ministerie van BZK 
volstaan. Toelichting voorstel: 

Advlea: verwerpen 
voo,.tel ~ --·····--·-·--·····-··-· ----- ----··-··---- ··- ·-· -··· -- ··-···-· -·- . -------- --·--····· ---·-···-· ... ... ···-· ···- ---- De vorm van het toezicht hoeft in het programma niet te worden bepaald. 

nr I efdellr1g .I _~~glna I reael I lOOit I cat-oorle 
283 I Utrecht I 41 1 30 _1 Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 

voo,.tel ~ . -···- --····· ····- -··· ·-··· ........ 

nr I afdaling I pagina I regel I lOOit I uteaorle 
790 l Ermelo I 42 _1 09 I Toevoegen I c 

Aan regel-41-30 toevoegen: "en biometrische technieken·. 
Toelichting voorstel: 
Gebruik van biometrische technieken kan de pakkans vergroten; kan leiden tot effectievere en efficientere 
opsporing en meer concrete daderaanwijzing (kans op het opsporen, vervolgen en veroordelen van de 
verkeerde verdachte wordt kleiner). Teklt voorstel: 

.. wijze te bestrijden. Zo zouden o.a. vormfouten een normale rechtsg!!!Jl niet moeten verhinderen 
Toelichting voorstel: · 

Advle1: overnemen 

YOO ... tel ~ ···---·· ····-·····- ··-·-·· -· ··--· -········-·· -···· ·-· ·- ··-· Advies: verwerpen. 
Wat als vorrnfou_t wordt aangeduid is in fe1te een veronachtzaming van een strafvorderiijke garantie Wanneer 
d1e met belangnJk gevonden wordt. dient hij uit het Wetboek van Strafvordering te worden geschrapt. in pleats 
van door de v1ngers te z1en dat het OM zo'n garantie noet naleeft 

nr I afdeling I pagina L ntgel I soort I cate_g_orie 
489 I Vrouwen In de WO I 41 I 38 I Toevoegen I c 

Tek1t voorstel: 
41-39 Maatregelen I. v.b. bestriidina van huiselijk geweld. 
Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen. 
De opneming ven een bepeald type delict hoort niet in de opsomming thuis 

Blz. 123 van 158 pagina's Blz. 124 van 156 pagina's 



VVD-wijzigingsvoorstellen vkp versie 21-12-01 

vooratel 
nr 1 afdeling I oealna I reael I soort I categorie 

698 l Noonlwlj_kerhout I 42 _I 11 j_ Toevoi!S_en I c 
Tekst voorstel: 

Invoegen nieuwe tekst: • Gestreefd wordt de wetgeving zo te wijzigen dat opsporingsinstanties in een 2e 
term_ij_n de kans krijgen vormfouten te herateNen•. 
Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen, zie amendement 710 

voorstel ... 
nr I afdeling · I oealna I.·· naèl. :.1 · · .·:.· ·' aoort I categoria 

317 l Haemstede I 42 I 12 l Toevoi!S_an I c 
Tekat voorstel: 
Door lagere overheden de mogelijkheld te geven met bestuurlijke boetes de Algemene Plaatselijke 
Verordening te handhaven en het verkeerstoazicht te verscherpen, kan een aanzienlijk betere handhaving 
worden bereikt 
Toalichting voorstel: 
Advies: verwerpen. 
Dat is reeds geldend recht 

voorstel 
:·nr ·1 ·,: afdtllrut ·; · · •· • I · pagina : I : · reatil '_l · ·~ aoort • ·. • •· ·1 · cattQorfa · 

269 I Da Bilt I 42 I 17 I Totvoegen I c 
Takat voorstel: 
Toevoegen achter ( espace judiciaire) een nieuwe zin: Aan een stringente bewaking van de buiten grenzen van 
de Europese Unie wordt samen met de andere leden. priorite~ gegeven. 
Toalichting voorstel: 
Nederland is onderdeel van deze Unie. Alleen gezamenlijk kan uitvoering aan de inhoud van punt 6 worden 

laeaeven. 
Advlea: ovamamen 

voorstel 
nr I afdallrua_ I pagina I regel .1 aoort I categorie 

391 I Cie Juatltle I 42 I 19 I Wijzigen I c 
Tekat voorstel: 
teksl.achter"informeren" (regel42-21) schrappen in die regeltussen "slachtoffer" en "te informeren" invoegen: 
•zoveel als mogelijk". 
Toelichting voorstel: 
Oe commissie erkent de wenselijkheid om het slachtoffer zoveel mogelijk te informeren maar wijst er op dat de 
concept-tekst in de praklijk onwerkbaar is. Oe opstellers van het concept weten kennelijk niet hoe hel in de 
praktijk werkt. Het is in de praktijk ondoenlijk om alle slachtoffers alle informatie Ie geven die thans zo 
gedetailleerd in het concept staal Soms is hel niet alleen niet doenlijk maar ook onwenselijk; zo is hetleggen 
van 89n telefoontap een "belangrijke ontwikkeling tijdens opsporing en vervolging", maar zal die tap echt nooit 
aan wie dan ook worden medegedeeld. Zo zijn er llClg_veel meer voorbeelden. 
Advies: verwerpen 
Dat is de huidige praklijk en die biedt onvoldoende soulaas. Oe positie van hel slachtoffer verdient versterking 
en daar passen geen mitsen of maren. 
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vooratel 
nr I afdeling I pagina I regel I IOOrt l categorie 

803 I Rotterdam j_ 42 l 20 I WIJzigen I c 
Tekst voorstel: 
Oe tekst: "Het OM wordt geïnstrueerd het slachtoffer te informeren over belangnjke ontwikkelingen tijdens 
opsporing en vervolging. een eventuele beslissing tot niet vervolgen, de te eisen straf, de datum en locatie van 
de zitting. de inhoud van het vonnis. de datum van invrijheidstelling en de eventuele voorwaarden die daaraan 
verbonden zijn.· 
vervangen door: 
"Als het slachtoffer dat w( zal hij door het OM worden geïnformeerd over een eventuele beslissing tol niet 
vervolgen, de datum en locatie van de zitting, de te eisen straf. de inhoud van het vonnis, de datum van 
invrijheidstelling en de eventuele voorwaarden die daaraan verbonden zijn.· 

Toalichting voorstel: 
Het OM "instrueren" is te zwaar aangezet omdat een aantal van de voorstellen reeds bestaande praklijk zijn. 
Hel is onwenselijk hel slachtoffer te informeren over belangrijke ontwikkelingen tijdens opsporing en vervolging 
omdat hel opsporingsbelang zich daar vaak legen zal verzetten (bijvoorbeeld: voorgenomen huiszoekingen. 
telefoontaps en aanhoudingenl 
Advlea: verwerpen. 
Oe lekst wenst van gunsten rechten te maken. Als deze zaken al praktijk zijn, kan daartegen geen bezwaar 
bestaan. 

voorstel ... _ .... ·-·---" .•.. ···-- ··-·- ·········- ··-·-··--· ·-·· ···- .. -··-··-

nr I afdaling .I pagina _j regel IOOrt _I categoria 
101 I 011 I 42 I 23 I Toevoegen I c 

T ekat voorstel: 
Ook moet er mee aandacht komenvoor het "kleine leed" en hinder voor de slachtoffers van kleine criminaliteit. 
zoals bv. inbraak en fietsendiefstal. Zo nodig moeten dit soort delicten zwaarder gestralt worden, zeker bij 

[gevallen van recidive. 
ToellchUng voorstel: 
Te vaak wordt de zgn kleine criminaliteit niet of onvoldoende aangepakt door capaciteits-
problemen bij justitie en politie. Dil wordt ervaren alls onrechtvaardig en tast het vertrouwen aan in politie en 

I justitie 
Advies: verwerpen. 
Onnodige detaillering. 

... ·-·-···· ···-- ---····-·-·· -· --·-··· ········--··-···· --- --- ·- ....... voorstel 
nr I efdallng J _11agln• _l ri!S_el I IOOrt I cati!S__orle 

463 I St Miehelsgestel I 42 I 23 l Toevoegen l c 
Tekst voorstel: 
Tevens moet schadeloosstelling geregeld (ingevoegd) kunen worden gedurende hel proces Het Initiatief dient 
daarvoor uit te gaan van de fungerend Off.v.Juslilie. Veroordeelden moeten worden verplicht deze 
schadeloosstelling te betalen 

Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen 
De schadevergoeding is redelijk geregeld, het informeren van het slachtoffer niet. 
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vooratel ~ -·····-··· ---·--·--·····----------···-·-·· ---····-·· ·-· vooratel 
nr I afdallna I oaalna I reaal I aoort I categoria nr T afdellnii -T -oaiiina I reaal r soort 1 categorie 

660 l ReeuwiJk I 42 I 23 I Toavoegen I c 393 I Cie Justitie T 42 I 27 I Wijzigen I c 
Tekst VOOI'lltel: Tekst voon~tel: 
programmaregel: tussen 42-23 en 42-24 de woorden "Het verantwoordelijk lokaal bestuur en de lokale politie worden" in regel 42-27 vervangen door 
blz 42: toevoegen nieuw punt: "De Bur9.f:!!:~eester wordt". 
"Hel terugdringen van de criminaliteit dient bevorderd te worden Toalichting voorstel: 
door verregaande maatregelen voor opvang, begeleiding en scholing van als Als zowel het lokale bestuur als de lokale politie worden ingelicht over het feil dat de pleger zich In de 
ontworteld te beschouwen groepen jongeren." gemeenschap vestigt, ligt dat te veel "op straal" en is er voor de ex-delinquent geen redelijke mogelijkheid om 

een nieuw bestaan op te bouwen. "Lokaal bestuur" staat voor burgemeester én wethouders en dat gaat de 
Toallchtlnci-voo111tel: commissie te ver. Onduidelijk is bovendien wat bv. een individuele politieman met die informatie zou moeten 
Advl81: verwerpen. doen. De Partijcommissie Justitie heelt uitvoerig gesproken over een beter allernalief en is tol de condusie 
Aan deze materie ia reeds In hoofdstuk 1 aandacht besteec:t. gekomen dat uilsluitend de burgemeester moet worden gemlormeerd, zowel als ordehandhaver als uit 

maatschappelijk oogpunt Als er één is die per geval kan beoordelen of en zo ja wie door hem verder moel 
"_.tel • worden aeïnlormeerd, dan is hii het wel . 

nr I -.• afdellna I Dacilna · I , reaal · I " '· · eoort I cateaorle Advlea: overnemen 

804 -1 Rotterdam I 42 I 21 I Toeva-n I c 
Tekst VOOI'lltel: 
Toevoegen na laatste zln in alinea: "Indien de rechter een andere atraf af maatregel oplegt dan door de officier 
van justitie getisl, moet zulks in het atrafvonnls worden gemotiveerd". "Indien een rechter (opvaUend) lager 

··-···-·--·-··· ... ·--····--·······-· .. ··- ··-····-· .. .... .. , ....... ..... vooratel ~ 
nr I afdellna I oaalna I reaal I IOOrt I categorie 

806 I Rotterdam I 42 I 27 I Wijzigen I c 
straft den de offiCier van justitie heeft gellist Is dat vaak moeüijk om aan de betrokkenen uit te leggen. Oe eis Teklt VOOI'lltel: 
van de offiCier van justitie is nemelijk gebal88rd op diena afweging van alle betrokken belangen in een 
strafzaak. Indien de rechter van oordeel Is dat die belangenafweging ande111 moet uitvallen, danwel dat een 
andere belangenafweging aan de orde moet zijn, zal dat uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. 

Het verantwoordelijk lokaal bestuur en de lokale politie worden ingelicht, Indien personen die zijn gestreft 
wegens het plegen ven ontucht met minderjarigen zich in de gemeenschap vestigen. Bestuur en politie kunnen 
met deze Informatie zonodig maatregelen treffen om maatschappelijke onrust te voorkomen." 

Oe rechter is nu al wettelijk verplicht om te motiveren waarom een hogere straf of maatregel is opgelegd. Die vervangen door: 
verplichting zou ook moeten gelden indien een lagere straf af maatregel is opgelegd. Het woord "andere" ziet "Oe burgemeester en de korpschef worden vertrouwelijk ingelicht indien een persoon die is veroordeeld 
op deze twee gevallen. . 309 Rotterdam Rotterdam vvd133 mr. drs. 0. de Groot Secretaris 070-3182876 

wegens het plegen van een zedendelict jegens een minderjarige zich in hun gebied vestigt" 

010--4531990 d.daroot@tk.oer1ement.nl 
Toalichting voo111tel: Hel OM "instrueren" is te zwaar aangezet omdat een aantal van de voorstellen reeds 
bestaande praktijk zijn. Het is onwenselijk het slachtoffer te Informeren over belangrijke ontwikkelingen tijdens 
opsporing en vervolging omdat het opsporingsbelang zich daar vaak tegen zal verzetten (bijvoorbeeld: 
vooraanomen huiszoekingen telefoontaps en aanhoudingen). 
Advlaa: verwerpen. 

Toalichting voorstel: Het begrip lokaal besluur en lokale politie is zeer ruim -en-omvaÏ een groot"aanlaÏ 
personen. Gelet op de gevoeligheid van de informatie is het wenselijk om uitsluitend de burgemeester en de 
korpschef te informeren. Het delict "ontucht met minderjarigen" is Ie beperkt Tenslotie moelen burgemeester 
en korpschef na te zijn geinlormeerd, naar eigen inzicht deze informatie kunnen loepassen met inachtneming 
van de plaatselijke omstandigheden. Daarom is voorgesleid de laatste zin van deze alinea Ie schrappen. 

Vonnissen plegen uitvoerig te worden gemotiveerd, daaruit valt meestal af te leiden waarom het OM niet wordt Advies: verwerpen, zie amendement 393 
gevolgd. Het amendement zou van de eis een bindend advies maken en dat past niet in het beginsel van de 
machtenscheiding. ~ ------· ... ··-··-···-··· ·-·····-·· ··-·· ··-· 

-~-~---

vooratel 

·-·· -- --· ··-· --- ·--vooratel ... -- -- nr I afdallna I oaalna I reaal I IOOrt I cateaorle 
394 I Cle Justitie I 42 I 30 I Toevoeaen I c 

Tekst voon~tel: 
een door de verkiezinasoroarammacommissie te lormuleren beperkte algemene idenlilicatieelichtlnvoeren 
Toelichting voo111tel: ----
De Verkiezingsprogrammacommissie kiest duidelijk niet voor een algemene idenlilicalieplicht OnduideliJk is 
waarom. Als het argument is dal zoiets te veel pijnlijke herinneringen aan de bezettingsjaren ("Ausweis") zou 
oproepen en daarom door de kiezer niet zou worden ondersteund, dan onderschrijven wij dat niet: uot 
onderzoek schij~ gebleken_ te zijn dat dal hele~aal m_el (meer) speelt en dat juist ouderen in de huidige 
samenlevrog vóórstander zojn van een algemene rdenlllocatoephchl waar die opsporing en vervolging kunnen 
helpen. Als hel argument is dal een zodanige plicht toch niet helpt brj terrorisme en ander zware criminahteol, 
dan onderschrijven wij dat wél Maar daar gaal het bij die algemene identilrcaloeplicht dan ook niet om: een 
zodanige plicht zou nl. wèl enorm kunnen helpen bij ·gechrcaneer op straar. zoals hel opgeven van een valse 
naam bij het aanhouden van personen bij het overgrote deel van mosdrijven en overtredongen In de praklijk 
gaat ongelooftojk veel man- en vrouwkracht in termen van uren vertoren door dot soort gechicaneer, welke tijd 
de betrellende politiemensen en OM-ers aanzienlojk nuttoger zouden kunnen besleden De commisale Is 
voorstander van een beperkte algemene identificatieplicht, nl het niet kunnen legilomeren als 
strafverzwarinasarond en niet als zelfstandia delict. 

nr I afdellna I oaalna I reaal I aoort I categ_orla 
3as I Cle Polltie I 42 I 27 I Wllzlaen I c 

Tekat VOOI'lllel: 
In punt 9 wordt "Het verantwoordelijk lokaal bestuur ... worden ingelicht, . . " vervangen door: "De korpschef en 
de burgemeester ... worden inaelicht, .. ." 
Toellchtlna vool'lllel: 
Advlea. verwerpen, zie amendement 393 

Advlea: verwerpen 
Dat de WO voorstander is van een identificatieplicht is inmiddels genoegzaam bekend, hel is niet verstandig 
het bestaande beleid integraal in het verkiezingsprogramma te herhalen. 

---- - -- -- --- ---
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vooratel ..... ----- ··-------···-···------ vooratel 

nr I afdeling l~lnaJ re__gel T soort I cate1)orle nr I afdellna I pagina I r~al J soort I categorie 

791 I Borculo I 42 I 32 I Toevoeaen I c 828 I Den Haag Algemeen \ 42 I 33 I Wijzigen I c 
Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
. . .. .. van videocamara's ook door particulieren dat naar ..... de zinsnede·. en het gebruik van DNA-materiaal" schrappen en vervangen door een nieuwe zin: 
Toelichting voorstel: Ook dient genetisch materiaal van zedendelinquenten en plegers van andere ernstige delicten te worden 
Advies: verwerpen. afgenomen en opgeslagen in een speciale DNA-databank. 
Hel toezicht op openbare ruimten dient door de politie en niet door particulieren te worden uitgeoefend. 

Toelichting voorstel: 

vooratel .... -~~--·-·· ·- -···- ·- ··-· --··· Meer concrete formulering. Vraagt bovendien aandacht voor de problematiek rond zedendelinquenten. Opslag 

I. afdaling · · 1 paglne · 1 reaal I ,. "· iloort I categoria · nr ·,, 

384 I Cla Polltie I 42 I 33 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Aan punt 10 wordt toegevoegd: "Voor bestrijding van veel voorkomende criminaliteit is de invoering van de 
algemene identificatieplicht gewenst • 
ToellchUna voorstel: 

van DNA-materiaal in een databank bevordert de opsporing aanzienlijk, zeker nu de technologische 
vernieuwingen op dit terrein zeer snel gaan. Een preventieve werking bij daders waarvan het maleriaal, kan 
zelfs niet worden uitgesloten. Het is de bedoeling dat DNA van veroordeelden van zedendelicten of andere 
ernstige misdrijven (indusief TBS-veroordeelden) centraal worden opgeslagen en zo gemakkelijk kunnen 
worden vergeleken in het kader van opsporingsonderzoeken. Tevens verdient het overweging om genetisch 
materiaal af te nemen van personen die momenteel hun straf voor dergelijke delicten uitzitten. 

Advl .. : verwarpan 
Dat de WO voorstander is van een identificatieplicht is Inmiddels genoegzaam bekend, het is niet verstandig 
het staande beleid integraal In het verldezingsprogremma te herhalen. 

Advies: verwerpen. 
Onnodige beperking. 

vooratel .... -· - ·- - -- -
.' nr ·I·: ·afdaling '·.I paglrie· I !Waal I aoort · •' I categoria 

396 I Purrnarand I 42 I 33 I Toavosaan I c 

·-··-··- ··-- ········-·-·-···-···· ...... _ ..... _ ...... _ --···· ·- .... ---···· ····--·-vooratel ..,.. 

nr I afdeling I pagina I regel I soort I cateaorle 
806 I Rotterdam I 42 I 34 I Wijzigen I c 

Tekst voorstel: 
Tekst voorstel: 
... uitaeoefend het gebruik van DNA-materiaal en de tenaamstellina van motorriituiaen. 
ToellchUng voorstel: 

"Krachtdadig en doeltreffend optreden tegen productie van en handel in drugs is van het allergrootste belang 
om de georganiseerde misdaad in het hart te treffen Daar moet de aandacht van politie en justitie op zijn 
gericht." 

Advies: verwarpan 
Deze materie is van een geheel andere orde dan de moderne technieken waarvan in deze paragraaf sprake is. 
Bovendien hebben opsporingsinstanties thans reeds inzage in die gegevens. 

··-· ... -- --- ·- ·-· . ·-vooratel 
..,.. ___ _ 

vervangen door: 
"Criminele organisaties moeten zoveel mogelijk worden bestreden en ontmanteld Dil kan worden bereikt door 
krachtdadig en doeltreffend optreden tegen zowel deze organisaties zèlf en hun financiên als de gebruikers 
van hun illegale producten of diensten· . 

Toelichting voorstel: 
·--- ·------- ------~--

nr I afdaling I pagina I re gal I aoort I cateaorle 
De georganiseerde misdaad omvat veel meer dan alleen de drugshandel. Gedacht kan worden aan 
bijvoorbeeld: mensensmokkel, vrouwenhandel. witwassen van geld en het omkatten van auto's Criminele 
organisaties zullen in het hart worden getroffen als hun geld wordt ontnomen en de vraag naar hun illegale 
~oducten of diensten afneemt: "Geen heler zonder dief". 
Advies: deels overnemen 
De eerste zin van het wijzigingsvoorstel overnemen en plaatsen in 42-18 na 'rompslomp' De rest verwerpen. 
Het gaat om een onnodige detaillering en de passage zou de vaart nemen uit de tekst over drugs. 

662 I ReeuwiJk I 42 .l 33 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
programmaregel: tussen 42-33 en 42-34 
blz 42: Joevoegen nieuw punt: 
"Voor alle nederlandse Ingezetenen zou een landelijke 
DNA-registratie verplicht moeten worden gesteld." 

Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen 
Bestaande regeling voldoet. 
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vooratel ·-·····-· ·--·----------·--···----·-··- ···--- ·--- ······-

nr I afdaling j_ ~glna I _Mal J aoort I catag_orla 
62 I Olatarwllk I 43 I 02 I Schrappen I c 

Tekst voorstel: 
In dat kader kan worden nagegaan of binnen de Europese Unie het bezit van in "soft drugs" onder stringente 
voorwaarden kan worden aeleaaliseerd. 
Toelichting voorstel: 
Tegengegaan moet worden dat Nederland op het gebled van drugs een buitenbeenije blijft. Wanneer er 
maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van drugs Is, zeker nu vanwege de open grenzen, een 
gemeenschappelijke, internationale benadering zonder meer geboden. Nederland heeft zich met het geldend 
drugsbeleid nagenoeg alleen maar moeiijkheden op de hall gehaald. Criteria ter beoordeling van maatragelan 
moeten Ingageven worden door het volkegezondheideaepecl en niet door de onmogelijkheid om de aanpak 
van het probleem hard Ie maken; In de geest van: tegengaan kunnen we het niet, dus moet het maar 
gelegaliseerd worden. De gevolgen van verslaving worden nagenoeg altijd afgewenteld op de overheid. Reden 
te meer om terughoudend Ie zijn met het legaliseren van welke vorm van drugsgebruik dan ook, tenzij om 
medische redenen. 
Advies: verwerpen. 
Nederland is thans een builenbeenije. Die positie kan worden veranderd door het Nederlandse beleid te laten 
vallen of door na te gaan of andere EU-lidstaten er wellichlleta voor voelen. De voorkeur gaat uit naar de 
tweede optie. 

"_.tel ·- -
. nr I afdaling I pagina I :~al J aoort I categoria 
388 I Cla Polltie I 43 I 03 I Toevoegen I c 

Teklt voorstel: 
Na punt 12 wordt als nieuw punt toegevoegd: "Iedere gemeente heeft een voortrekkersrolten aanzien van het 
integraal veiligheidsbeleid. Indien een gemeente in gebreke blijft bij het tot stand brengen van integrale 
veil_igheld dan dient de landelijke overheld de aameenten hierop aan te spreken.· 
Toalichting voorstel: 
Advlaa: verwarpen 

vooratel 
nr I afdaling I peglna I reg at I •oort I categoria 

387 I Cla Polltie I 43 I 03 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Na punt 12 wordt als nieuw punt toegevoegd: 
"Gemeenten dienen vaker gebruik te maken van bestuurlijke handhavingsmiddelen voor de aanpak van 
onveiÏigheid en verloedering in de publieke ruimte. Er zijn lal van bestuurlijke handhavingmiddelen (zoals 
algemeen plaatselijke verordeningenlbestuur1ijke boete) die niet voldoende worden benut. Daarbij geldt tevens 
als voordeel dat gemeenten maatwerk kunnen leveren doordat ze rekening kunnen houden met plaatselijke 
omstandigheden. Een andere overweging is kleine overtredingen te fiscaliseren. meer toepassing van 
bestuurlijke handhaving door gemeenten is van groot belang, indien nodig moeten er meer mogelijkheden 
daartoe komen." 
Toalichting voorstel: 

Advlaa· verwerpen. 
De wetgever heelt er bewust voor gekozen om van beslissingen omtrent de inzet van 
handhavingsinstrumenten discretionaire besluiten te maken, m.a.w. het lokaal bestuur is vrij deze naar eigen 
inzicht toe te passen. Juist omdat gemeenten rekening kunnen houden met plaatselijke omstandigheden is het 
onverstandig om hen op deze plaats de wet voor te schrijven. 
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vooratel 
nr I afdeling I pagina I regel I IOOrt I categoria 

388 I Cie Politie I 43 I 03 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Na punt 12 wordt een nieuw punt toegevoegd 
"Particuliere beveiliging moet ingezet kunnen worden in de publieke ruimte. Deze inzet kan alleen onder 
voorwaarde dat de particuliere beveiligers worden aangestuurd vanuit de gemeente Wat betrelt de 
operationele aansturing is de regie in handen van de politie Nog een voorwaarde is dat particuliere beveiligers 
ongewapend zijn. Wat betrelt bevoegdheden dienen particuliere beveiligers gelijk te blijven aan de gewone 
burger." 
Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen 
Rechtshandhaving en bescherming van de openbare orde zijn primaire overheidstaken 

vooratel <illl ········-· ··········-·· ······- ....... ........... ..... .... 

nr I afdeling I pagina I regel I soort I categorie 
389 I Cle Polltie J 43 I o3 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Na punt 12 wordt een nieuw punt toegevoegd: 
"De manier van het doen van aangilte dient te worden gemoderniseerd. Dil wordt bereikt door een aanlal 
zaken. Ten eerste dient de burger 24 uur per dag aangifte te kunnen doen. Electronische en Ielefonische 
aang~le en aangifte per fax dienen bij elk korps te worden ingevoerd. Bovendien moet aangilte op meer 
lokaties (ook buiten politiebureaus) kunnen en moeten ook niet-politiefunctionarissen aangtllen kunnen 
opnemen. Voorts hebben burgers recht op een snelle follow-up van hun aangifte. Het doen van aangifte 
waarbij de politie de naam van de burg_er weet maar die (vooralsnog) niet gebruikt moet ook mogelijk zijn." 
Toalichting voorstel: 
Advlee: varwarpen 
Ten gunste van amendement 555 dat naar de geest is overgenomen. De formulering van 389 is onnodig 
gedetailleerd. 

vooratel ... - - ·-·····--···-- ·····-·· ··-·· ..................... . ... 

nr I afdeling I pagina I regel I soort I cataaorla 
390 I Cla Polltie I 43 I 03 I Toavoegen I c 

Tekst voorstel: 
Na punt 12 wordt een nieuw punt toegevoegd: 
"Veel probleemgevallen (o.a. overlastgevende zwervers) worden door de politie opgevangen doordat 
zorginstellingen niet continu beschikbaar zijn. Hierdoor is zij het "vuilnisvat van de samenleving" geworden. De 
politie wordt hierdoor overbelast en bovendien doet zij het werk dat eigenlijk door andere organisaties zou 
moeten worden gedaan. Dit kan niet de bedoeling ziJn. Zorginstellingen dienen dan ook 24 uur per dag 
beschikbaar te zijn.· 
Toalichting voorstel: 

t-A;-d::,::-vl;::a=:s-":"'v"'a"=rw-=:-='er.::p.:.:e:.:n=-----------------~-- ---·--·- · ------------------

Onnodige detaillering. 

vooratel ....... ....... . ......... . 

nr I afdeling I paginl I regel I eoort I eetegoria 
392 I Cle Politie I 43 I 03 J Toavoegen I c 

Tekst voorstel: 
Na punt12 wordt een nieuw punt toegevoegd: 
"Veel probleemgevallen (o.a. overlastgevende zwervers) worden door de politie opgevangen doordat 
zorg_instellingen niet continu beschikbaar zijn Hierdoor is ZiJ het "vutlnisvat van de samenleving· geworden. De 
pohtte wordt hterdoor overbelast en bovendien doet zij het werk dat eigenlijk door andere organisaties zou 
moeten worden gedaan. Dit kan niet de bedoeling zijn. Zorginstellingen dienen dan ook 24 uur per dag 
beschikbaar te zün." 
r.T~o~a~ll~c~htl~n=~g~vo~o~rs~~~I:~------------------------------------------~-----~-----
Advlea: varwerpen 
Onnodige detaillering. 

L-----------------------------------~---' 
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nr I afdallna I aaalna I reaal I aoort I categorie 

421 I Punnerand I 43 I 03 I Toavoegen I c 
Tekst voorstel: 
... europese Unie het bezit en de teelt van 'solt druos' onder strinoente voorwaarden kan worden ·gelegaliseerd. 
Toellchtlno voorstel: 
Advies: verwerpen. 
Het legaliseren van het bezit zal al moeMijk genoeg zijn, het Is niet verstandig een oorlog op meerdere Ironten 
te voeren. 

vooratel 
nr I ·. · · afdallna . I · ualna I ' · reaèl ·' I · · aoort I cataaorla 

694 I Meerssen Toevoegen I c 
Takat voorstel: 

13. Oe democratische controle en aansturing van de politie op lokaal niveau door gemeentebesturen, dient 
te worden vergroot Daartoe worden lnatrumenllrla In het leven geroepen die de gemeentebesluren inzicht 

I oeven In de crimlnaliteitabestriidino en sturlnoamoaetlikheden bieden. 
Toalichting vooretal: 
Op lokaal niveau blijkt dat men vaak onvoldoende Inzicht heeft In de aard en omvang van de misdaad ter 

I olaatae ldaderanalvael. waardoor een sturino ook niet mogelijk is. 
Advlaa: verwerpen. 
Het Is niet verstandig thans weer structuurdiscussies Ie beginnen over de politie-organisatie. Het verdient de 
voorkeur de criminaliteit binnen de bestaandestructuur te bestrijden met behulp van de instrumenten die in het 
programma uiteen zijn gezet. 

YOOI'Ilel 
nr I afdallna · .. · I · aaalna I reaal I aoort I categoria 

697 f Meersaan I 43 I 03 I Toaveeoen I c 
Tekst voorstel: 
13. Drugsverslaafden (m.n. harddrugs, alcohol). die voor de tweede maal worden gegrepen en 
veroordeeld voor een misdrijf verband houdend met hun verslaving worden direct doorverwezen naar een 
speciaal opvoedingskamp, waar ze naast gedwongen afkicken ook een aan het individu aangepaste opleiding 
kriioen. 
Toelichting voorstel: 
Drugsverslaafden zijn geen zielenpoten, maar mensen die "het spoor bijster zijn". Door de drugs zijn ze niet 
meer bij machte dal spoor terug te vinden. Oe hulpverleningsinstanties zijn meer met hun eigen (financiële) lot 
begatln, dan dal van hun cliënten. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Daar moet een einde aan 
komen. door deze verslaafden uit hun eigen milieu Ie halen en via een aangepast opleidingstraject, dat de 
nodige jaren mag kosten, weer aan te passen aan de samenleving. Aldus kunnen zij weer een nuttige bijdrage 
leveren aan de samenleving. Bovendien is de economische, geestelijke en morele schade aan de samenleving 
enorm en vaak niette omschrijven. Velen, voornamelijk ouderen en vrouwen, durven op bepaalde momenten 
van de dag niet eens meer naar buiten. Te gek van woorden. Ook uil een oogpunt van zorg voor de 
verslaafden zelf is het noodzakelijk dal zij weer een normaalleven gaan leiden. 
Advlea: verwerpen. 
Van de lijn geschetst in 42-36 en 42-37 valt meer resultaat te verwachten. 
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nr I afdellna I oaaina I regel I soort I cateoorle 
703 [ Cle Leefvonnen& l 43 

1 
03 -1 Toevoegen I c 

Homosexualiteit 

Tekst voorstel: 
na punt 12 een dertiende punt· 
Jeugdcriminaliteit dient in de kiem te worden gesmoord Jongeren dienen van jongsaf aan te leren zich te 
houden aan fundamentele fatsoensreoels. 
Toelichting voorstel: 
Vebaal en fysiek geweld door jonge kinderen wordt vaak niet bestraft Dil geeft een verkeerd pedagogisch 
signaal al. De overheid moet jeugdcriminaliteit, ook van kinderen jonger dan twaalf jaar, niet onbeslrafllaten. 

Advies: verwerpen 
Aan dil punt is in hoofdstuk 1 al de nodige aandacht besteed. 

vooratel ··-····- ·----·-·······-·· --- ·····-·--··-··· --- ···-·. ... .. ·······- ............ -··· ·····-

nr I afdallna I pagina I regel I BOOrt l categorie 
769 I Lelden T 43 I 03 I Toevoeqen I c 

Tekst voorstel: 
Nieuwe paragraaf na paragraaf 12 
Intensieve internationale samenwerking met name in EU verband is van groot belang voor het overleven van 
ons liberaal en democratisch gedachtegoed. Er dient 
terroristische en maffia-achlige opererende organisaties. 

meer aandacht te komen voor bestrijding van 

Toelichting voorstel: 
zeker in een Europa zonder grenzen bestaat een loenemende bedreiging voor onze veiligheid Nedertand 
moet pro-actiel de Nederlandse democratie, rechtsstaat en burger beschermen. 

Advlee: verwerpen. 
Overbodig in hetlicht van de passage in 42-121/m 42-18 

vooratel ·-·-·--····--·· ·····-····--·· -·····-·-·· ······-·. ... 

nr I afdellna I oaolna I reqel I BOOrt I categoria 
829 I Den Haaa Alaameen I 43 I 03 I Toevoeqen I c 

Tekst voorstel: 
Nieuw punttoevoegen met de volgende tekst: 
De redassering en andere instellingen die zich toeleggen op de terugkeer van criminelen in de samenleving 
moeten meer op hun prestalies worden beoordeeld. Zij dragen de zware verantwoordelijkheid van hel 
begeleiden van ex-gedetineerden bij hun resocialisatie. Vergroting van de effectiviteit van hun werkwijze is 
dringend noodzakelijk en zal moeten resulteren in een vermindering van hel aantal recidives Verder kunnen 
vicieuze cirkels van criminele carrières doorbroken worden door vrijlating onder strikte voorwaarden van 
toezicht. Naast de terugkeer van criminelen in_ de samen_leving. verdient de opvang van hun slachtoffers gelijke 
aandacht van de overhard en de noodzakeliJke Ionancrele en lacrlltarre ondersteuning, waarvoor gedeelteliJk 
een beroep kan worden gedaan op de mrddelen doe thans aan de reclassering ter beschikking slaan 
Reclassering en slachtofferhulp dienen als complementair te worden beschouwd 

Toelichting voorstel: 
Nog ~~-vaak vallen gestraften terug in hun oude patroon. De recidivepercentages zijn hoog Een belangrijke 
laak brJ het voorkomen van recrdrves os voor de reelasserrog weggelegd. De reclassering - en enkele andere 
instellingen- zijn verantwoordelijk voor de resocialisatie van exijedetineerden Hel is van belang recidive In de 
eerste plaats zoveel mogeliJk te voorl\omen. Daarnaast kunnen in hel geval van recrdive hogere straffen 
worden voorgeschreven. Kortom, nret alleen de politre. maar ook de redessering moet worden afgerekend op 
hun werl\. 

Advlaa: strekking overnemen. 
Op 42-28 wordt een zin toegevoegd, die als volgt luidt· De reclassering en andere instellingen d1e zich 
toeleggen op resocialisatie van voormalige gedetineerden worden op hun resultaten beoordeeld 

. 
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... 
nr I afdaling I pagina I reaal I aoort I categoria nr I afdeling I pagina I regel I IOOrt I categorie 

536 I Cla Cultuur&Madla I 43 I 06 I Toavoegen I c 513 I Zeist I 43 I 12 I Wijzigen I c 
Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
Vanwege hel belang dat burgers zelf kunnen bepalen op welke zender zij zich wel of niet willen abonneren, Het is wenselijk een deel van de publieke middelen te besteden ten behoeve van democratische transparantie: 
moet digitalisering van de kabel met kracht worden bevorderd in de lijn van het WO-plan 'Keuzevrijheid voor het verslaan van parlementaire, provinciale en gemeentelijke debatten en ander bijeenkomsten waarin 
de kijker'. kwesties van publiek belang worden besproken. 

Toalichting voorstel: Toelichting voorstel: 
Advlaa: atrakklng overnemen Advlaa: verwerpen. 
Vanwege .... bevorderd.' Deze passage gaal over de publieke omroep op nationaal niveau 

vooratel 
..,._ 

vooratel ... ·······--··-- ····-··---- ···········-·-·-·· ···-··· ······ ................................... ........ 

nr I afdeling I pagina I reaal ; I IOOrt I categorie nr I afdaling J _11aglna .I regel I soort I categorie 
637 I Cle Cultuur&Medle I 43 I OI I Schrappen l c 638 I Cle Cultuur&Medla I 43 I 15 I Wijzigen I c 

T ekat voorstel: lakst voorstel: 
, particuliere omroepverenklingen allernaüeve tekst r.15-17 
Toelichting voorstel: Met een meer gerichte taakopdracht kan de publieke omroep zich gaan ontwikkelen met een meer 
Advlea: verwerpen, het amendement Is niet gemotiveerd. onderscheidende programmering. Bij de uilvoering van de publieke opdracht moeten daarom hoge eisen 

worden gesteld aan de de producten van de publieke omroeporganisatie, de afspraken die daardoor worden ·- - - ~·· - -· 

nr I afdellna I Daalnl I · reaal I aoort l categorie 
280 I Utrecht I 43 I OI I Toevoegen I c 

gemaakt en de opdrachten die worden gegeven aan andere organisaties. Verantwoording over de wijze 
waarop invulling is gegeven en zal worden gegeven aan hel begrip publieke omroep is cruciaal voor hel 
verlenen en verlengen van concessies. 

~tel 

Taklt voorstel: 
Na regel 43-09 toevoegen: Een impuls wordt gegeven door hel schrappen van een derde publieke net, 
waardoor de beschikbare middelen minder worden versnipperd. 
Toelichting voorstel: 

Toelichting voorstel: 
Advlea: atrekklng overnemen 
Overnemen tweede en verdere zinnen, eerste zin niet. 

Kwaliteit heeft zijn prijs. vooratel -·----·-

Advlea: verwerpen. 
Oe voorgeslelde besparing is in lijn met de beperktere, meer gerichte laakopdracht voor de publieke omroep. 

nr I afdaling I pagina I r~~gel I soort I categorie 
830 I Den Haag Algemeen J 43 I 16 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 

v-ratel Na:· ... van de overheid omlaag.· een nieuwe zin toevoegen: 
Oe voorgestelde bezuiniging van 350 miljoen wordt in die mate ongedaan gemaakl als nodig is voor de 
verbetering van de kwaliteit en verhoging van de frequentie van informatieve en cullurele programma's. 

nr I afdeling_ I pagina I reael I IOOrt I categorie 
483 I Hof van Twente I 43 I 10 I Wijzigen I c 

Toelichting voorstel: 
Paars 2 heelt aan de publieke omroep voor 10jaar een concessie verleend voor hel verzorgen van een 
plurolarm en kwalotahel hoogstaand en toegankeliJk aanbod van programma's op hel gebied van informatie 
cultuur, educatie en verstrooiing, voor zowel kleine a,ls grote publieksgroepen Het is daarom onmogelijk 0~ 
hjdens deze concessiepenode de taakopdracht te WIJZigen tol een beperktere, meer gerichte opdracht, zoals 
het programma voorstaat en aldus 350 miljoen om te buigen voor andere doeleinden. Ook het aantal tv- en 
radionellen staat vo~r tien jaar vast. Wel is hel mogelijk om van de publieke omroep te verwachlen dat deze bij 
de urtoefen1ng van ZIJn taak zo doelmatig omgaat met de u1t de algemene middelen verstrekt gelden. 

Takat voorstel: 
Amendemenl18 (Regels 43-10 tot 43-18) 
Wij stellen voor de zin 'Kijkcijfers' tol 'beoordelen'(r. 43-10 tot 43-11 als volgt te herschrijven en aan Ie 
vullen": 
Kijkcijfers alleen zijn geen geschikt kwalileitscriterium om de publieke omroep op Ie beoordelen Gezien het feit 
dal voor programma's van de publieke omroep kijkers noodzakelijk zijn, dient het kijkcijfercriterium 
gehandhaafd te blijven. Dil dient echter vergezeld te gaan van een zogenaamd (kwalileits)keurmerk , teneinde 
hel onderscheidende karakter van de publieke omroep l.o. v. de commerciêle omroepen te waarborgen. 

Advies: verwerpen 
Oe publieke omroep dient deze taken binnen het uitgavenkader te verrichten 

Toalichting voorstel: 
Deze Is f!'lilelijk gegeven in de aanvulling. 
Advies: verwerpen. 
Kijkcijfers dienen geen rol meer te spelen. -· 
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vooratel ·----------·-···-····-··------------·---···-·--··-·-···- vooratel 

nr I afdallgg I IHIGina I reaal I soort I categorie nr I afdeling J. pagina .I regel I aoort I categorie 

1i31 I Den Haag Algemeen I 43 I 17 I Toevoegen L c &32 I Den Haag Algemeen I 43 I 23 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
achter de zinsnede "de omroepverenigingen• toevoegen: en lokale en regionale zenders Na· ........ als ambtelijk niveau loyaal en consequent worden uitgevoerd' als nieuwe zin toevoegen: 

Gemeenten dienen zich te conlormeren aan het landelijke asielbeleid. 
Toelichting voorstel: 
Lokale en regionale zenders spelen op veel plaatsen Inmiddels een rol die van publiek belang is. Zij zijn een Toelichting voorstel: 
belangrijk middel om inwoners te Informeren over en te betrekken bij lokale en regionale ontwikkelingen, al In sommige gemeenten worden uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen. Dit is in strijd met de landelijke 
was het alleen maar bij de lokale POlitiek. wet- en regelgeving op asielgebied 
Advies: verwerpen Advies: verwerpen, zie amendement 761. 
Lokale omroepen worden gefinancierd uit gemeente en provincie fonds dit Is een andere discussie. 

vooratel • vooratel • ............ ·--·-

nr 1 ~· ,· · .afdallna :. ·.,.,,;'·:J.-.PÏilna\1··· nHIII<•·r,.,",,~,,,aciOrl :-·· I ·cateaorla nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categorie 
201 I Antwerpen I 43 I 20 I Toavoegen I c 209 I Antwerpen I 43 I 24 I Toevoegen I c 

Tekat vooratal: Tekat voorstel: 
Nederland is geen Immigratieland, Regeta voor gezlnaherenlglng dienen aangescherpt. na"vreemdeling": geen politiek vluchteling zijnde 
·T oallchtlng vooratal: Toelichting voorstel: 
Advlaa: atrekklng overnamen. Advies: verwerpen 
In 43-26 wordt een zin toegevoegd die als volgt komt te lulden: Het beleid Inzake gezinshereniging en Oe Vreemdelingenwet ziet op alle vreemdelingen. 
gezinsvorming wordt aangescherpt, de ruimte die artikel 8 van de Europese Convantie voor de Rechten van de 
Mens biedt wordt daartoe maximaal benut. vooratel ······· ·-············ 

vooratel • ---
nr · .. 1 :· afdallrig ;. J · pagina _I · reaal I soort L categoria 

644 I Zoalarmaar I 43 I 20 I Toevoegen I c 
Tekst vooratal: 

nr I afdeling l jlaglna 1 regel I aoort I categoria 
211 I Antwerpen I 43 I 26 I Toevoegen L c 

Tekst vooratel: 
Voorzieningen voor asielzoekers worden uitsluitend in natura verstrekt. In geen geval worden geldbedragen 
verstrekt. 

Toevoegen: "In Europees verband zullen we ernaar moeten streven om de problemen bij de bron aan te Toelichting voorstel: 
pakken. Europa dient de oorzaak in de landen van herkomst weg te nemen, zodat de mensen aldaar niet op 
de aedachte komen om te vluchten. Ook die mensen moeten in vrijheid kunnen leven." 
Toelichting vooratel: 

Advies: verwerpen 
De voorzieningen dienen een sober karakter te hebben, de invulling van dat begrip wordt aan het bestuur 
overgelaten. 

Advlea: verwerpen 
Oe tekst is vrijblijvend. vooratel . ............. --.. ·-·- .......... ,.,_. _ ... ·-· ·-····--··-···· 

-· vooratel 
nr I afdeling I pagina I regel I IOOrt I categorie 

677 J Roosendaal I 43 I 26 I Wijzigen I c 
Tekst voorstel: 
de voorzienin11en voor asielzoekers te voldoen aan de Europese standaard 

nr I afdeling I pagina I regel I eoort I categorie 
761 I Lelden J 43 I 22 I Wljzlg_an 1 c 

Tekst voorstel: Toelichting voorstel: 
De wet moet zowel op gemeentelijk politiek als ambtelijk niveau loyaal en consequent worden uitgevoerd. Adviea: verwerpen -

Toelic:htlng vooratel: 
Met name gemeentelijke overheden onttrekken zich op een laakbare wijze aan nationaal beleid en wetgeving. 

Het is niet verstandig om het Nederlandse beleid afhankelijk te maken van factoren waarop wij geen greep 
hebben. 

-···~·· ·--.. ~··· ···-· ······-·---··- -- ··-··-· ··-·· ··-···· Hierdoor wordt de uitvoering van dit nationale beleid ernstig bemoe~ijkt en leidt dit nodeloos tot verscherping 
van de vreemdelingenproblematiek. 

vooratel 
nr I afdeling I pagina I regel l soort I categoria 

Advlea: verwerpen 364 I Schouwen-Duiveland I 43 I 27 I Toevoegen I c 
Die plicht geldt voor alle overheden, de door Leiden voorgestelde formulering zou door sommigen kunnen Tekst voorstel: 
worden opgevat als een vrijbrief om zich aan de uitvoering te onttrekken. In de tweede zin van 43.27 en 43 28 moet na inburgeringcursus worden ingevoegd: "waarbij met name de 

kennis van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt". 
Toelichting voorstel: 
Advlea: verwerpen --

Is al bestaand beleid. 
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vooratel ~ ...•.. ···----··-···--·-····---········. vooratel 

nr I afdeling I J»glna .1 regel I eoort I categorie nr I afdelinq I paqlna I regel I aoort I cateqorle 

462 I St. Miehelegestel I 43 I 27 I Toevoeqen I c 212 I Antwerpen I 43 I 29 I Wijzigen I c 
T akst voorstel: Tekst voorstel: 
Toelating tot Nederland dient te geschieden op basis van een voorlopige vergunning met een geldigheidsduur "door een sanctie getroffen" in uitgewezen. 
van 3 jaren. In deze jaren moet de inburgeringscursus worden gevolgd. Dil geldt zowel voor vluchtelingen als 
in geval van gezinshereniging. Indien d 

! oel_l!:_!l_t~n~oorsll!':__ --------· 
Advies: verwerpen, zie het commentaar-op amendement462 ___ -------- .. 

Toelichting voorstel: 
Advlee: verwerpen vooratel ~ · 
Gelet op de verdragen waaraan Nederland gebonden Is, kan verwijdering niet als sanctie voor niet-inburgeren 
worden gebruikt. 

nr I afdeling I pagina I regel I IOOrt I cateiiorle 
370 r Schouwen-Duiveland I 43 I 33 I Toevo!9_en I c 

vooratel • 
nr I afdellna I Nàlna I rtaer . I aoort I cateaorlt 

3o& I Cle BIZa I 43 l 21 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Ne oolitie invoegen "en andere o~s~oringsdiensten". ------------- -------~---------

Toelichting voorstel: 
Advlea: verwerpen 

Tekst voorstel: Amendement is niet duidelijk 
Na "hen· toevoegen: ·nu al". 
Toelichting voorstel: 
Oe Indruk wordt gewekt dal de WO met het Inslellen van een Inburgeringscursus een nieuw instrument 
voorstelt. Dat is niet het geval. De inburgerlngacursuasen beataan al. Daarom de toevoeging •nu al". Bekend is 
dat de inburgeringscursussen niet altijd even goed verlopen. Daarom Is het goed dat daar aandacht voor wordt 

I aevraaad. 

----
-···· .... , ____ ..... ........... vooratel ~ 

nr I afdellna I pagina I regel I eoort I categorie 
833 r Den Haaq Alqemeen I 43 I 33 I Toevo~taen I c 

Tekst vooratel: 

Advies: overnemen Na· ........ worden weggenomen.· de volgende nieuwe zin toevoegen: 
Cursussen Nederlands op verschillende niveaus dienen via omroepen. het Internet en andere 

··-. ··-·-- -· - ·- ... ___ ·-· -·· -· ··- ··-vooratel informatiedragers op permanente basis beschikbaar te zijn voor iedereen die het Nederlands nog onvoldoende 
beheerst. 

nr I afdeling I pagina I regel I aoort I cateaorle 
487 I Hof van Twente l 43 I 28 I Toevoe11en I c Toelichting voorstel: 

---

De wachtlijsten bij de ROC's en de onvoldoende mogelijkheden tot na- en bijscholing in hel Nederlands 
betekenen dat van de norm dal immigranten (snel en goed) Nederlands moeten leren in de prakliJk weinig 
terechtkomt. Bij veel immigranten (ook zgn. 'oudkomers') heerst bovendien de wens om hun Nederlands bij te 
spijkeren. Een ruime openbare beschikbaarheid van cursussen levert een krachtige bijdrage. Het is onduidelijk 
waarom in Nedertand de moderne media nog niet voor dit doel zijn ingeschakeld De WO-

T ekat voorstel: 
Amendement 21 ( regel 43-28 tot 43-29) 
Wij stellen voor de zin 'Daartoe' tot 'verplicht is' als volgt te herschrijven en aan te vullen: 
Daartoe wordt hun een inburgeringscursus aangeboden, waaraan deelname verplicht is; bij deze cursus dient 
de nadruk te liggen op beheersing van de Nederlandse taal op een adequaat niveau. 

gemeenteraadsfracties in Oen Haag, Utrecht en Enschede (en wellicht elders) hebben inmiddels lokaal hiertoe 
initiatieven ontplooid, die landelijke navolging verdienen Toelichting voorstel: 

Een adequate beheersing van onze taal is de conditio sine qua non voor de noodzakelijke integratie van elke 
vreemdeling die in Nederland wordt toegelaten. Advies: verwerpen. 
Advlee: verwerpen Onnodige detaillering. 
Is al bestaand beleid 

•··· ... .. --· ··-··· ·····-··· ... ··---· ...... vooratel ~ 
--- ------··------·------ ____ .. ________ -- -·- .. ------- . -···· . ····- ·- --·····-- ---- .. -------------------- -· ··- ... ----------··· vooratel ~ 

nr I afdelinG I pagina I regel I aoort I categorie 

731 I Waalre J 43 I 28 I Toevoeqen I c 

nr r afdeling I pagina I regel I aoort I categorie 
7&2 I Lelden I 43 l 34 I Wijzigen I c 

Tekst vooratel: 
Tekat voorstel: 
na houden: Eventueel hiermee in verband staande gezinshereniQin!l dient kritisch te worden bekeken. 

Van groot belang is dat de regels op dit Ierrein door de vreemdelongendiensten en overige overheidsdiensten 
doeltreffend en conform de wel- en regelgeving worden uitgevoerd 

Toelichting voorstel: 
Advlee: verwerpen, zie amendement 208 Toelichting voorstel: 

-----------· -- .. ··--·- ·- ·---------·· ·- . ---· --····--··· --·····- .. ·····--·-···-· ... 

nr I afdeling 1 pagina _l r~el I eoort I categorie 
vooratel ~ 

De vreemdelingendiensten hebben niet de capaciteit. noch de beleidsruomte om het beleid goed uit Ie kunnen 
voeren. Anderzijds werken ook andere overheidsdoensten onvoldoende mee of soms zelfs tegen. Ook 
gemeenten moeten hun medewerking geven. 

103 I Ou I 43 I 29 I Toevoegen I c 
Teket voorstel: 
Tijdent deze inburgeringscursus moet meer aandacht gegeven worden aan de normen en waarden ,en de 

Advlea: verwerpen. 
-~-- --------- -- ---- ------- ---

Het is voorbarig om vooruit te lopen op eventuele capacoteitsproblemen 

echterurenden hiervan in de Nederlandse samenleving, met name wat betreft de positie van de vrouw. --
Toelichting voorstel: 
Nieuwe medelanders moeten zo anel mogelijk meer welen van de nederlandse cultuuren niet alleen hoe ze 
Zich hier ataande kunnen houden 
Advln: verwerpen 
Het werldNingaprogramma is niet il~ plaats om een cursusprogramma te achrijven. 
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vooratel ~-------

nr I al'dellna I nalna I reGel I soort I categorie 
486 I Hof van Twente I 43 I 35 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Amendement 20 (regels 43-35 tot 43-36) 
Wij stellen voor tussen r. 43-35 en 43-36 de volgende zin als een nieuw punt (3a) in te voegen: 
Wanneer uitgeprocedeerden en/of gemeenten welgeren mee te werken aan uitzetting zal dat financiële 
repercussies dienen te hebben. 

Toelichting voorstel: 
Deze maatregel dient ertoe de elfctiviteit ven het uitzettingsbeleid te vergroten; wenneer het om uit te wijzen 
economische vluchtelingen gaat, dan la een dergelijke maatregel In principe passend. 
Advies: verwerpen. 
Het uitgangspunt van het verkiezingsprogramma is dat de Vreemdelingenwetloyaal moet worden uitgevoerd, 
het Is voorbarig om vooruit te lopen op mogelijke problemen. 

vooratel • 
nr I al'dellna ':•: :: I Oialna •I réclel I ->~:' .(;· '·'·aoort I cateaorte 

113 I Rotterdam· I 43 I 35 I Toevo111en I c 
Tekst voorstel: 
na "worden uitgevoerd" toevoegen: "Het terugkeerbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers moet worden 
aangescherpt en streng en consequent worden uitgevoerd. Gemeenten die te maken krijgen met 
uitoeorocedeerde asielzoekers mooen deze geen vervangende oovan11 bieden.· 
Toelichting voorstel: 
Het terugkeerbeleid is tot op heden niet erg succesvol gebleken. Dat moet worden verbeterd. 

I oassaoe is daarom een belanoriike en concrete toevoeaino aan het verkiezingsprogramma. 
Oe voorgestelde 

Advies: verwerpen. 
Het uitgangspunt van het verkiezingsprogramma is dat de Vreemdelingenwet loyaal moet worden uitgevoerd, 
het Is voorbarig om vooruit te lopen op mogelijke problemen. . ---------------·-·--.. ·-·--""· .. - -· -·----.. - .. ·-·---.. -----.. -·-·--·--- .. -- ..... _ - .... - .. --

nr I afdellna I oaalna I raael I soort I categorie 
214 I Antweroen I 43 I 37 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
na "oaaelost. ": Ondermeer dient een ouolum-reoelino oer land inoesteld Ie worden. 
Toellchtlna voorstel: 
Advle1: verwerpen 
Een dergelijke regeling is in strijd met hel Vluchtelingenverdrag dat verlangt dat ieder asielverzoek op zijn 
merites wordt beoordeeld. 

vooratel ~--------------------- .. ·----.. ----------··--··-.. ··-·---·----
nr 1 al'dellna I oaalna I raael I aoort I categorie 

522 I Zeist I 44 I 04 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
... Te denken valt aan: 
- verminderen ontwikkelingshulp 
-verminderen economische betrekkingen 
-verminderen culturele betrekkingen. 

Toellchtlna voorstel: 
Advle1: verwerpen. 
Onnodig gedeteHieerd 
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vooratel 
nr r afdaling T oaolna I reaal I IOOrt I categorie 

814 I Rotterdam I 44 I 04 I Toevoeqen I c 
Tekst voorstel: 
na regel 44-04 wordt de volgende passage toegevoegd "Op dit moment zijn er nog veel verschillen tussen de 
hdslaten van de Europese Unie met betrekking tot het asielbeleid, zowel voor wat betrelt de toelating als de 
procedures. Om de onevenredige grote toestroom van asielzoekers naar Nedertand terug te dringen, is het 
van groot belang dat dit beleid in Europees verband wordt geharmoniseerd Oe WO wil dal asiel alleen nog 
kan worden aangevraagd direct bij binnenkomst in de Europese Unie. dat wil zeggen aan de 
lands(buiten)grenzen en in de zee- en luchthavens Daarna worden de asielzoekers evenredig over de EU-
landen verdeeld". 
Toelichting voorstel: 
Het is van groot belang dat in Europees verband het asielbeleid wordt geharmoniseerd. Daarom is de 
vooroestelde aassaae een belanorijke en concrete toevoeging aan het verkiezingsprogramma. 
Advle1: Verwerpen. 
Overbodig in het licht van de passage 43-36 Urn 43-38 . 

vooratel ~ ... ....... -··· -·· ... -···· ···-··- ·-

nr T al'delln11 I Dllllna I rallel I IOOrt I cateaorle 
815 I Rotterdam I 44 I o4 I Toevoeqen I c 

Tekat voorstel: 
na regel 44-04 wordt de volgende passage toegevoegd: "Op dit moment zijn er nog veel verschillen tussen de 
lidslaten van de Europese Unie met betrekking lol het asielbeleid, zowel voor wat betrelt de toelating als de 
procedures. Om de onevenredige grote toestroom van asielzoekers naar Nedertand terug Ie dringen, is hel 
van groot belang dal dil beleid in Europees verband wordt geharmoniseerd. Oe WO wil dal asiel alleen nog 
kan worden aangevraagd direct bij binnenkomst in de Europese Unie, dat wil zeggen aan de 
lands(buiten)grenzen en in de zee- en luchthavens. Daarna worden de asielzoekers evenredig over de EU
landen verdeeld·. 
Toelichting voorstel: 
Het is van groot belang dal in Europees verband het asielbeleid wordt geharmoniseerd. Daarom is de 
vooroeslelde aassage een belangrijke en concrete toevoeging aan hel verkiezingsoroaramma . 
Advies: verwerpen 
Overbodig in het licht van de passage 43-36 Urn 43-38. 

vooratel ~ .......................... ..... .............. .• ....... ... .. .. .. - .. 

nr I afdellna I pagina I regel I soort I categorie 
646 I Zoetenneer 01 T Wijzigen I c 

Tekst voorstel: 
Tekstvoorstel, waarbij rekening wordt gehouden met de terminologie én de procedure van het Wetboek van 
Strafvordering: "Criminele illegalen die zijn aangehouden, maar op basis van de huidige wetgeving niet in 
bewarong kunnen worden gesteld, moeten als gevolg van een wetswijziging in voorlopige hechtenis kunnen 
worden gesteld tot het moment van de rechtszitting De gevallen en gronden voor voorlopige hechtenis worden 
hiertoe uitgebreid". 

Toelichting voorstel: 
Oe passage "Criminele illegalen die zijn aangehouden maar niet in voorlopige hechtenis kunnen worden 
genomen, moeten in bewaring worden gesteld ~o_t het moment van de rechtszitting Oe gronden voor 
voortopoge hechtems worden met d1t punt Ullgebreod os- ook voor enkele 1urosten- onduidelijk, en onvolledig. 
In de genoemde passage wordt- neemt indiener aan - gepoogd aan te geven dat: 
a. . sommige criminele illegalen niet in voorlopige hechtenis kunnen worden genomen onder de huidige 
wetgevong; 
b. de wet zódanig moet worden gewijzigd. dat in de toekomst deze criminele illegalen wel in voor1opige 
hechtenis kunnen worden gesteld 
Als deze visie juist is, dienen niet slechts - zoals thans wordt voorgesteld - "de gronden" voor voorlopige 
hechtenis te word~n uitge~e.id (artikel 67a Wetboek van Strafrecht), maar tevens de ·gevallen· waarin 
voortopoge he~htems mogeliJk os (artikel 67 Wetboek van Strafrecht) Doe je dit niet. dan kun je de crimineel, 
ondanks de uolbreidong van de gronden in de wetgeving, nóg niet te allen tijde detineren omdat noet elk delict 
onder artikel 67 Welboek van strafvordering valt. 

hA:-:o:dv::;:le:::,::-::o=ve=rn::-:em=-=e-=-n --------------· -- --

'------------------------ ·----· ---~-----
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vooratel ~--·-·- ·····--·--·------·--·--··--··· 

nr L afdaling I ~~aalna I rag al I aoort I categorie 

695 I Meerasen I 44 I 09 I Toavoegen I c 
T akst vooratal: 
6. Het Nederlandse asielbeleid mag niet beter zijn dan de gemiddelde Europese wetgeving daar, 
wanneer dal wel het geval zou zijn, een aanzuigende werking voor asielzoekers door Nederland zelf 
veroorzaakt zou worden. De Nederlandse watgeving zal moeten worden toegepastGestreefd moet worden 
naar een unifonm Europees asielbeleid. 
Toalichting vooratal: 
De WO Is voor duidelijkheid en hecht aan waarden en nonmen en moet zich niet laten verleiden in moeilijke 
kwesties_geen duidelij_k en humanitair atendilUni In te nemen. 
Advlae: varwerpen 
Overbodig In het licht van de passage 43-36 1/m 43-38. 

vooratel • 
nr I afdaling 1 paalná . 1 • reaal I-·. aoort I categoria 

582 I Roosendaal I 44 I 10 I Toevoeaan I c 
Tekst vooratal: 
Punt 6. Onder toegelaten vluchtelingen heerat grote werkloosheid. Een specifiek arbeidsmarktprogramma dient 
vast onderdeel te zijn van het inburgeringsprogramma. 
Punt 7. De verblijfsomstandigheden In de opvangcentra dienen te worden verbeterd. Specifieke aandacht moet 
worden gegeven aan de veiligheid van kwetsbare groepen (vrouwen, homoseksuelen, kinderen). Er komt een 
nationale Inspectie voor de opvang. 
Toelichting vooratal: 
Advies: varwarpan. 
Van zo'n arbeidsmarktprogramma kan een aanzuigende werking uitgaan. 
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Hoofdstuk 5 

Ruimte 
voor internationale samenwerking 

voorstel ~ .. 

nr I 
737 I afdeling 

Cle BuiZal 
Ontw.samenw. 

T akst vooratel: 
Regels 46-04 tlm 46-13 

. I _pag_lna J regel I soort I categorie 
Wijzigen I c 

In het buitenlands beleid heeft het bevorderen van vrede en slabiliteit de hoogste prioriteil Vrede en stabilileil 
is tevens een fundamentele voorwaarde voor hel kunnen behartigen van de belangen van Nederland, en van 
Nederlanders en Nederlandse bedrijven in het builenland Tegelijkertijd vormen vrede, slabilileil en goed 
bestuur buiten de landsgrenzen basisvoorwaarden voor democratie. welvaartsgroei en respect voor 
mensenrechten. 
De bevordering van vrede, stabiliteit en goed bestuur wordl nageslreefd door samenwerking binnen 
internationale organisaties. Hiervoor zijn de EU. de NAVO, Allanlische samenwerking. de VN en haar 
gespecialiseerde organisalies van belang. Goede samenwerking met de VS is van strategische waarde voor 
de stabHileit en economische ontwikkeling in Europa Daarnaast vereist de bewaking van Nederlandse 
belangen in hel buitenland een open en dienstverlenende instelling van de overheid en haar diplomatieke 
vestigingen. 

Toelichting vooratel: 
Het verkiezingsprogramma moel aangeven wat de primaire inhoud is van "de belangen van Nederland". 
In de internationale politiek domineert het gezichtspunt van vrede en stabiliteit Hier moet hel 
verkiezingsprogramma bij aansluiten. Duidelijk moel zijn dat vrede en stabiliteit geldt als condrlio sine qua non 
voor het kunnen behartigen van concrete Nederlandse belangen 

Advies: verwerpen 
Te uitvoerig voor de inleiding op hel hoofdstuk. Inhoudelijke essentie komt terug In lalere teksten. 

vooratel ~ .. 

nr I afdeling .I _pagina I regel I IOOrt I categoria 
318 I Heernatede I 46 I 01 I Toevoegen I c 

Tekat voorstel: 
Bemoeienissen met de interne politiek van andere landen kunnen hun oorzaak vinden in de ernstige en 
voortdurende schending van mensenrechten. lnmengrng door een groep van slaten verdient de voorkeur 
Flagrante schending van de mensenrechten kan leiden tol opschorting of volledige stopzetting van politieke 
en/ol tinanciêle samenwerking. bij voorkeur in Europe.!_s verband----· 
!~~-~l!ting voorstel: _ __ _ -----------·------.. --·-
Advies: verwerpen ___ ------------

Te uitvoerig voor de inleiding 
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vooratel ~--- -···--··-··----···----·-·-·---··--···-·-

nr I afdaling J~naj_ ~al I soort I 
706 I Cla Laafvonnan& I 47 I 01 I Toevoegen 

Homosexualiteit I c 

Tekst voorstel: 
na "verhoudinoen•: en het doen naleven van de Universele verklarlno van de rechten van de mens. 
Toelichting voorstel: 
Niet alleen democratische verhoudingen moeten doel zijn van het Europese integratieproces, maar ook de 
nalevno van de rechten van de mena. 
Advies: verwerpen. 
Overbodig na aanneming van EU-Handvest van Fundamentele Rechten. 

vooratel ~ 
cataàorta 

834 I Dan Haag Algamnn I 47 J 02 I Toevoeaan I c 
Tekst voorstel: 
Invoegen achter het woord 'doel': 
•een steeds hechter verbond tusaen de Europese volken. mede om te komen tor 

Toelichting voorstel: 
Redactioneel. Het doel van de Europeae integratie la aldus verwoord in het Verdrag van Rome (1957) en is 
sindsdien niet veranderd 

Advies: verwerpen. 
Overbodig citaat uit de considerans van het Verdrag van Rome. 

vooratel 
nr I afdaling I pagina I ~al -1 soort I catagorta 

648 I Brussel I 47 I 03 I Witzlaan I c 
Tekst voorstel: 
Schrappen: Oe zin •oe middelen daarvoor zijn functionele en economische integratie.· en de volgende zin 
uitbreiden als volgt: •oe vormgeving bestaat uit een supranationale rechtsorde en zelfstandige instellingen met 
een supranationale en een intergouvernementele componenr. 

Toelichting voorstel: 
Oe zin op regel 03 ·oe mlddelen daarvoor zijn functionele en economische integratie" geeft de onjuiste indruk 
dat er geen andere vormen van integratie zijn (bijv. politiek, sociaal) en dient derhalve geschrapt te worden. Oe 
volgende zin op regels 2-3 is niet volledig en moet worden uitgebreid met: ·oe vormgeving bestaat uit een 
supranationale rechtsorde en zelfstandige instellingen met een supranationale en een intergouvernementele 
componenr. 
Algemene Toelichting: 
Oe WO Afdeling Brussel e.o. verwijst naar de bijdrage aan hel WO Verkiezingsprogramma 2002-2006 van de 
WO Partijcommissie Europese Zaken van 21 december 2000 en stelt vast dat in het ontwerp
verkiezingsprogramma hel Europese beleid onvoldoende geïntegreerd is in hel overige beleid. Dal is ten 
onrechte, omdat Europees beleid en nationaal beleid tegenwoordig in veel gevallen samenvallen. 
Oe WO Afdeling Brussel raadt de WO aan om in toekomstige partijprogramma's geen onderscheid meer te 
maken tussen nationaal en Europees beleid. 
Oe WO Afdeling Brussel is van mening dal het in dit stadium geen zin meer heeft om hel programma op dit 
punt opnieuw aan te passen. Haar voorstellen lol amendementen zijn daarom beperkt tot een aantal 
hoofdpunten, waaronder bovengenoemde wijziging. 

Advies: varwarpan 
All constatering niet onjuist maar toevoeging kan aanleiding geven tot leerstellige debatten, die na de 
themadag over de nota "Oe WO en de Europese Unie" niet meer gevoerd hoeven worden. 
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vooratel 
nr I afdeling I pagina I regel J soort I categoria 

649 I Brussel I 47 I 08 I Wijzigen l c 
T akst voorstel: 
Oe financiële middelen die met de uitbreiding gepaard gaan. dienen o.a. te worden gevonden in een nieuw 
vormgegeven en efficiënter EU-landbouwbeleid en in hervormingen van de bestaande structuurprogramma's. 

Toelichting voorstel: 
Regels 08 - 010 geven de valse verwachting dat de EU-uitbreiding volledig gefinancieerd kan worden met 
bezuinigingen op hel bestaande landbouw- en structuurbeleid Realistischer is het derhalve om de regels te 
herformuleren. 
Algemene Toelichting: 
Oe WO Afdeling Brussel e.o. verwijst naar de bijdrage aan het WO Verkiezingsprogramma 2002-2006 van de 
wo Partijcommissie Europese Zaken van 21 december 2000 en stelt vast dat in het ontwerp-
verkiezingsprogramma het Europese beleid onvoldoende geintegreerd is in het overige beleid. Dat Is ten 
onrechte, omdat Europees beleid en nationaal beleid tegenwoordig In veel gevallen samenvallen. 
Oe WO Afdeling Brussel raadt de WO aan om in toekomstige partijprogramma's geen onderscheid meer te 
maken tussen nationaal en Europees beleid. 
De WO Afdeling Brussel is van mening dal het in dil stadium geen zin meer heeft om het programma op dil 
punt opnieuw aan te passen. Haar voorstellen tot amendementen zijn daarom beperkt tol een aantal 
hoofdounten waaronder bovengenoemde wijziging. 
Advies: verwerpen. 
WO kiest ook voor bezuinigingen op bestaande structuurprogramma's 

··-·--··· - -···· ···--··· -·--··· . -····· -··· - ····-· -- ·- ··-····--···-·-··· 
nr I afdaling I pagina I regel I aoort I categoria 

383 I Cle Europese Zaken I 47 I 10 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Boj het Landbouwbeleid zouden deze bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden door hel yerminderen van de 
bestaande steunniveau's via degressiviteit en overschakeling op (gedeeltelijke) nationale cofinanciering van de 
zogenaamde directe inkomenssteun waarbij de regels voor financiering door de Europese wetgever worden 
bepaald. Bij hel structuurbeleid kunnen aanzienlijke besparingen gerealiseerd worden door de steun te richten 
oo de armste regio's waarbij met name aan de nieuwe lidstaten gedacht zou m()e!l!'!_\lllorden. 
Toelichting voorstel: 
Advies: verwerpen. 
Gestelde niet onjuist en komt overeen met gestelde in nola ·oe WO en de EU", maar is te gedetailleerd 

vooratel ~-·· ·-·--···· ·- ···-··· ------·····--· -··· ·-·· ..• 

nr I afdaling I pagina I regel I soort I cataaorla 
&6o I Brullel I 47 I 10 I Toevo~en I c 

Tekst voorstel: 
Bij de vaststelling van de financiêle bijdragen die vanaf 2007 zullen gelden, moet een evenwichtige verdeling 
van de lasten tol stand worden gebracht. Regelingen die voor één Lid-Staat gelden, moeten ook voor andere 
Lid-Staten gelden. Het maximum van de EU-uitgaven dient voorlopig beperkt te blijven tot 1 27% van het tolale 
BNP. De hoogte van de effectieve belasting voor Europese burgers en bedrijven moet zichtbaar worden 

lgemaakt. 
Toelichting voorstel: 
Belangrijk is deze discussie tijdig, d.w.z. in de volgende kabinetsperiode, aan te gaan Algemene Toelichting 
Oe WO Afdeling Brussel e.o. verwijst naar de bijdrage aan het VVD Verkiezingsprogramma 2002-2006 van de 
wo Partijcommissie Europese Zaken van 21 december 2000 en stelt vast dat in hel ontwerp-
verkiezingsprogramma het Europese beleid onvoldoende gemtegreerd is in het overige beleid Dat 11 ten 
onrechte, omdat Europees beleid en nationaal beleid tegenwoordig in veel gevallen samenvallen Oe WO 
Afdeling Brussel raadt de WO aan om in toekomstige partijprogramma's geen onderscheid meer te maken 
lussen nationaal en Europees beleid. Oe WO Afdeling Brussel is van mening dat het in dot stadoum geen zin 
meer heeft om hel programma op dil punt opnieuw aan te passen Haar voorstellen tot amendementen zijn 
daarom beperktlol een eantal hoofdpunten, waaronder bovengenoemde toevoeging 

Advies: verwerpen. ··- -···-- ----- ·---
Strekking van amendement niet helder. Genoemd percentage kan enorme slojging van de EU uitgaven 
impliceren. 

·-· ------
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vooratel .... ·······-· ··-··-----·-·-·--··--·- ···-······ ·-- .. ·--·······--·····-····-·······-····-· ... ·- vooratel 

nr I Ifcteling I JIIIDine I regel I soort I categorie nr I afdeling I pagina I reqel I soort I eetegoria 

763 I Lelden I 47 I 10 l_ Toevoegen I c 16 I Cle Europese Zaken I 47 I 12 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: Tekst voorstel: 
Een afschalfing ven de steunmaatregelen in de Europese landbouwsector dient nagestreefd te worden. onverkort vastgehouden aan ... het Stabiliteits-en Groeipact en .. goede coördinatie etc. 

Toelichting voorstel: 
Toelichting voorstel: Budgettaire stabiliteit is één van de pijlers onder de EMU De bindende afspraken die hierover zijn vastgelegd 
deze vorm van Europese staatssteun, die bovendien voomamatijk naar niet-Nedertandse gebieden in Europa in het Stab~iteits- en Groeipact dienen strikt te worden nageleefd. Recente pogingen om de budgettaire regels 
stroomt Is zeer onwenselijk en moet verdwijnen. in de EMU te versoepelen dienen ferm van de hand te wordengewezen. 

Advies: overnemen. 
Advies: verwerpen. Nuttige toevoeging. 
Volledige afschalfmg Is onrealistisch gelet op de enorme herstructurering die de landbouw in de uitgebreide 
EU nog te wachten sllal vooratel ... . ·····•····-·--·--··- -·· --··---·--·-·--· 

.... 
nr I Ifcteling · I . Pllllna I Nlll < I • 0 : eoort I categorie 

nr I afdeling L _pajllna _) regel I soort I categorie 
16 I Cle Europass Zaken I 47 I 12 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 

v-.tel 

817 I Amsterdam AlaemHn I 47 I 10 I Toevoegen I c na vastgehouden (in combinatie met amendement 15): ,mede in het licht van de demografische ontwikkelingen 
Tekst voorstel: {vergrijzing), ... etc. 
(toevoeging nieuwe zin aan het slot van punt 2) Toelichting voorstel: 
In dit verband Is essentieel dat onze netto oontributieposltle In re6ie termen niet verder mag verslechteren. Ook op lange Iermijn moet budgettaire stabiliteit gewaarborgd zijn. Heel Europa zal immers te maken krijgen 

met een sterk vergrijzende bevolking 6n met daarmee gepaard qaande extra publieke uitgaven. 
T oellchtlng voorstel: Advies: verwerpen. 
Er is lhans sprake van dat in 2004 mogelijkerwijs 10 nieuwe kandidaat-lidstaten tot de Unie zullen toetreden. Overbodige constatering. 
Om de kosten van de uitbreiding beheersbaar te houden is het noodzakelijk daaraan voorafgaand afspraken te 
maken over de hervorming van het EU-Landbouwbeleid en het regionaal steunbeleid. Gebeurt dat niet, dan is vooratel .... ····-·······-···· ····-· .. ·--·· 
voorzienbaar dat de Nederlandse "netto positie" (saldo van afdrachten en ontvangsten) na 2006 verder zal 
verslechteren. 
Advies: verwerpen 
Bij de te verwachte toetreding van alleen maar relatief arme landen die waarschijnlijk lange tijd netto ontvanger 
zullen zijn is dit een onrealistisch uitgangspunt. 

v-.tel .... ---·---··--------··- ··---·-·-·· ----·-·--····------·--····--··-- ·--·-····--···--

nr I lfdellng I paglne I regel I soort I categorie 
402 _f Cle Balastingen I 47 I 14 I Wijzigen L c 

Tekst voorstel: 
" .... Harmonisatie van directe belastingen wordt niet nagestreefd " Komt te vervallen en wordt 
" .... Harmonisatie van directe belastingen is slechts wenselijk indien deze aantoonbaar de werking van de 
interne markt verbetert. • 

Toelichting voorstel: 
Advies: overnemen. 

nr I efdellna I Plalne I reaal I soort I cateaorte 
us I Den Haag Algemeen _I 47 I 10 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Na • ........ bestaande strucluurprogramma's." de volgende zin toevoegen: 

Is vollediger weergave van de politieke intentie 

.... -······-··-············-··---- . ... .... -- ··-··-··· ·-·· -·-

nr I afdeling_ I. P•.Dina J regel I soort I cetejJorle 
818 I Amsterdam Algemeen I 47 I 15 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 

Het is echter realistisch te onderkennen dat de uitbreiding van de huidige lidstaten van de EU, naar 
evenredigheid. de nodige investeringen vraagt. 

Toelichting voorstel: 
Zoals ook Europees commissaris rits Bolkestein aankondigde tijdens de themadag 'Europa' is het realistisch 

vooratel 

(de volgende woorden toevoegen na het woord "nagestreefd") 
en directe belastingheffing door de EU is onaanvaardbaar. 

om te verwachten dat de uitbreiding niet budget-neutraal kan plaatshebben. De WO heeft hier geen moeite 
mee, mits deze kosten in redelijke mate verdeeld worden onder de huidige lidstaten. Het is de prijs die wij voor 

Toelichting voorstel: 
Toekenning van een bevoegdheid tot _belastinghe_ffing is wel bepleit als middel om Europa dichter bij de burger 
te brengen. Een zodanoge bevoegdheod os echter on stroJd met het subsidiariteotsbeginsel Bovendien zal het een 
impuls kunnen geven aan de groei van de Europese uitgaven Dit is niet in het belang van Nedertand 

de veHigheid in Europa betalen en eigenlijk is het ook een investering in een uitgebreide markt. De 
pacificerende werking van de markt mag in deze niet over het hoofd worden gezien. Bovenal echter is het iets 
waar wij trots op mogen zijn: na 50 jaar kunnen de landen van Midden- en Oost Europa zich nu ook 
economisch bij het Westen aansluiten. 

Advies: verwerpen. 
Is overbodige constatering. Zie ook nota "DE WO en de EU" Advies: overnemen, is gelijk aan 402. 
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vooratel ... ----·--·------·-·····-··-·-·-·-·-·-·····-·-···--·--·--·-·-···-·-·····-· 
nr I afdallna I pagina I reaal I soort I categorie 
8 I Cle Europeae Zaken I 47 1 16 I WIJzigen I c 

Tekst voorstel: 
Versterking van het democratische gehalte van de besluitvorming binnen de EU en verbetering van de 
doelmatigheid van de EU instellingen blij_ft noodzakelijk. 
Toalichting voorstel: 
Versterking van het democratische gehalte van de EU ergo van het Europees Parlement is van groot belang. 
Dit dient daarom - centraal aan het beain van deze paragraaf- te worden toeaevoead. 
Advlaa: overnamen. 
Nuttige aanscherping. 

voorstel ..,.. 

. nr. •I ·· 
3&1 I Haarlam I 47 I 16 I WIJzigen 

Tekat voorstel: 

·1 ·· • categoria 
I c 

Vervangen "Verbetering .. doelmatigheid" door "Versterking van het democratisch gehalte van de EU en 
verbetering van de doelmatigheid" 
Toellchtlna voorstel: 
Advlaa: varwarpan. 
Overbodig bij aanname van amendement 8. 

voorstel 
nr ï ·.' afdillng .. 1 · 1 _páglna 1 - regel · J -- · aoort I categoria 

586 I Cle Europeae Zaken I 47 I 17 I Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Na: "centraal staan" : behoud en versterking van de communautaire methode met een .... centrale positie van 
de Europese Commissie etc .. 
Toalichting voorstel: 
Advies: overnamen. 
Nuttige toevoeging. 

voorstel ""' 
nr I afdaling 

399 .I Eindhoven 
Tekst voorstel: 

I pagina I raaal I BOOrt I categoria 
I 47 I 19 I Toavoegen I c 

De op zich gewenste toename van het aantal EU-lidstaten dient niet gepaard te gaan met een evenredige 
toename van het aantal talen binnen de EU, omdat daardoor de huidige uiterst complexe en kostbare situatie 
zal ontaarden in een volledig_ onwerkbare situatie. 
Toelichting voorstel: 
Advlea: verwerpen. 
Er is veel te zeggen voor bewaking van de efficiency van het talenregime in de EU, maar dit is een te 
gevoelige zaak om met algemeen heden te benaderen. Beperking van het aantal officiële talen is zeer riskant 
voor de positie van het Nederlands in Europa. 
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vooratel 
nr I afdeling I pagina I regel I aoort I categorie 

837 I Den Haag Algemeen I 47 I 19 _l Toevoegen I c 
Tekst voorstel: 
Na· ... Europees Parlemenr toevoegen: 
, door het medebeslissingsrecht van het Europees Parlement uit te breiden tot alle wetgeving waarover in de 
Raad van Ministers bij gekwalificeerde meerderheid wordt besloten. Dil geldt ook voor het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid dat integraal onder de werking van de Interne Markt dient te worden gebracht. 

Toelichting voorstel: 
Dit punt wordt zo concreter gemaakt. Het geslelde is een reeds lang gekoesterde wens van de WO 

Advies: verwerpen. 
Op zich niet onjuist maar te gedetailleerd. Is volledig behandeld in nota "De WO en de Europese Unie". 

voorstel Rho-00 -····--··· -····--····-···· --···--· -·-····-··-·- ····- ··-····-· -·-··-·-··-··- .. ··-·-···· .. .... .. ···- - ···-···-·- ···-· ·-··· 

nr J afdeling I pagina I regel I aoort l categorie 
83& I Den Haag Algemeen I 47 I 20 I Schrappen I c 

Tekst voorstel: 
De tweede zin "Het kan dus ...... 'eindmodel'. • schrappen. 

Toelichting voorstel: 
Redactioneel. Er is thans geen sprake van enige overeenstemming over wal voor een model dan ook. 

Advies: verwerpen. 
Het tegengaan van pogingen om voor de toekomst van de EU een soort eindmodel te beschrijven la een 
bewuste politieke keuze (Zie nota "De WO en de EU") 

voorstel ·-······----·· ·-··-···· ··---·- ----------·-·---

nr _l afdeling I Pagina I reg al I IOOrt I categorie 
64 I OisterwiJk i 47 l 21 l Schrappan I c 

Tekat voorstel: 
Ook daarom is het in Europese Verdragen vasUeggen van een vaste verdeling van bevoegdheden tussen Unie 
en lidstaten niet wenselij_k. 
Toelichting voorstel: 
Het vasUeggen van een vaste verdeling van bevoegdheden in verdragen is omwille van de bescherming van 
burgers ten aanz1en van overheden van levensbelang. Bovendien wordt willekeur in de positie van grote en 
kleine landen er door verminderd. 
Advlaa: verwerpen. 
Het vasUeggen van een bevoegdhedenverdeling is bijkans onbegonnen werk en de inzichten waarop dit zich 
zou moeten baseren zijn per definitie tijdgebonden. 

V el ... ·-· . ·-·--·· ···-···-·-·--··-····--··· ... "_ . .... ····· .. ···········---··· oorst 
nr I afdeling . L ..JI!glna J rag el I eoort L categorie 
11 I Cle Europese Zaken I 47 I 23 I Toevoegen I c 

Tekst voorstel: 
Bestaand beleid en .. (initatieven om nieuwe taken etc.) 
Toelichting voorstel: -------------·-----
Voorgestelde toetsing is niet alleen van belang voor 01euw beleid, maar ook voor bestaand beleid. 
Advies: overnemen. 
Nuttige toevoeging. 
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voorstel 
nr I afdeling I pagina I reaal I eoort I cateaorte 

819 _L Amsterdam Alaameen I 47 I 28 I TOIVOI!IIn I c 
Tekst voorstel: (de volgende passage toevoegen na de zin die eindigt met ·waar dat kan.") 
De EU is in zijn algemeenheid overgereguleerd. Dit is slecht voor de mondiale concurrentiepositie van de 
lidstaten afzonderlijk en van de EU als geheel. Verdere deregulering moet derhalve worden nagestreefd. 
Regulering op Europees niveau Is alleen acceptabel als uitkomst van een objectieve vergelijking van de 
resultaten van beleidsconcurrentie. 

Toalichting voorstel: Economisch Is de meerwaarde van de Europese Unie (en haar voorloper de EEG) altijd 
geweest dat ze fungeerde als een dereguieringsmachlne. Nationale regelgeving die het handelsverkeer tussen 
de lidstaten belemmerde, werd atelselmatig afgebouwd en vervangen door uniforme Europese regels. Dit 
proces culmineerde in het interne marlil project 'Europa 1992'. Sindsdien is echter de inhoud van diverse 
regelingen van Europese makelij steeds mlnder liberaal geworden. Overregulering sloeg toe. Het zogenoemde 
'acquis communautaire' beslaat lnmlddela 80.000 bladzijden en dijt nog steeds uit als het heelal na de big 
bang. Oe Unie moet haar oorspronkelijke dereguleringsmlssie weer oppakken, en voor het overige ruimte 
bieden aan gezonde beleldaconcurrentie. 

Advlea: strekking overnemen maar baknopter formuleren. 
Van deregulering zal In dit verband een krachtige impula uitgaan' 

vooratel • 
nr 1· aldellna I paalna I reael I 

701 l Meersaan I 47 I 29 I 
Takat voorstel: 

aoort I cataaorte 
Toavoaaan I c 

voorgesteld wordt een nieuw geformuleerd punt 7 toe te voegen en het bestaande punt 7 als punt 8 te voeren 
Punt 7: Ten einde de tot dusver door de EU ingestelde Euregio's uit de lethargie van de te vrijblijvende 
grensoverschrijdende samenwerlling te halen, dient, tenminste op korte termijn in de vorm van enkele 
pWotprojekten, de mogelijkheid om tot een euregionale, grensoverschrijdende bestuurslaag te komen, bezien te 
worden. 

Toalichting voorstel: 
Aan het voorbeeld van de Euregio Maas-Rijn waar inmiddels in meer dan tien jaar weliswaar grotere sommen 
geld in tal van projecten gestoken werd, zonder een noemenswaardig effect op daadwerilelijke Europese 
integratie te hebben gehad, is ondertussen wel de bewustwording bij tal van burgers en maatschappelijk 
relevante organisaties ontstaan, dat zonder een gemeenschappelijk bestuurslichaam (i.p.v. de respectiefelijke 
bestaande nationaal-regionaal bestaande bestuurslagen) met eigen (begrotings-)verantwoording in o.a. vragen 
met betrekking iot o.m. ruimtelijke ordening, infrastructuur, veiligheid en openbare orde. economisch 
structuurbeleid, onderwijs en cultuur. een wenselijke en zéér lonende integratie niet bereikt kan worden. De 
democratische legitimatie en controle mag hierbij niet ontbreken. 
B.v. de voornoemde Euregio telt meer dan 4 miljoen inwoners in drie landen met een bevolkingsdichte hoger 
dan In de Randstad. 

Advlaa: verwerpen. 
Het Initiatief voor grensoverschrijdende Euregioprojecten ligt bij lagere overheden. Geen programmapunt voor 
toekomstig regeringsbeleid. 
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vooratel 
nr I afdeling I pagina I reaal I soort I cate11orla 
13 I Cie Europ_ese Zaken l 47 I 30 I Schrappen I c 

Tekst voorstel: 
[(lrimair 
Toelichting voorstel: 
De effectiviteit van een Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid en het vermogen van Europese 
landen een bijdrage te leveren aan internationale crisisbeheersing zijn ook belangen op zichzelf die niet 
uitsluitend afhankelijk zijn van Atiantische relaties 
Advlea: verwerpen. 
Het woordje primair geeft aan dal de prelerentie ligt bij Atlantische oplossingen. maar dat Europese 
verbeteringen niet worden uitgesloten. 

vooratel -·····-··· ·······- ···-········-···· ... .... ·-·· .. ... ····· ...... _,,.,, 

nr I afdeling I pagina I reaal I IOOrt I categorie 
39 I Cla Europese Zaken _l 47 I 32 I Wijzigen I c 

Tekst voorstel: 
Er dient uitsluitend een aparte Europese militaire infrastructuur te worden opgebouwd voor indien de NAVO 

_g_eheel afzijdig moet blijven. 
Toelichting vooBtel: 
Zoals ook in de nota "De WO en de Europese Unie" staat. kan worden teruggevallen op militaire faciliteiten 
van EU-lidstaten, slechts indien de NAVO geheel afzijdig moet blijven. In alle andere gevallen wordt gebru•k 
-~maakt van de militaire intrastructuur van de NAVO. 
Advies: verwerpen. 
De politieke essentie is dat de opbouw van Europese militaire infrastructuur die van de NAVO niet doubleert. 

·---- -· 
vooratel ··-··· ·-·· -

nr I afdeling J _11aglna I Regel I aoort I categoria 
104 L Oss I 47 I 34 I Wllzlqan I c 

Tekst vooratel: 
Samenwerking met de Verenigde Staten en de andere NAVO landen en EU-_Ilartners is 
Toalichting voorstel: 
Nederland is niet voor niets lid van de NAVO. evenals Canada en alle andere lidstaten, 
terwijl vele lidstalen van de NAVO ook nog eens lid van de EU zijn. 
Advlea: verwerpen. 
Deze paragraaf handelt juist over de relatie met de Verenigde Staten 

vooratel ... 

nr L afdaling I pagina I regel I aoort I Categorie 
1o5 I Oss I 47 I 35 I Wijzigen I c 

T akst vooratal: 
Daarom wordt op de volgende hoofdpunten alstemming en gemeenschappelijk optreden met de NAVO_ en/of 
EU partners nagestreefd: 
Toelichting voorstel: 
Nederland moet zich O.l'_stellen als deel ~1!':1. cJ_e_E.:uro_ll~se_!J_n~ en_fid_van de NAVO 
Advies: verwerpen. zie amendament 104. -- - ·-----------~ --
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vooratel <1111··------·--------------··-···--·· vooratel 
nr I afdeling I pagina I reael I soort I categoria nr I afdeling I pagina I regel I soort I categoria 

696 I Meerasen I 48 1 14 I Toavoegen I c 107 I Oss L 48 J 34 I Wijzigen l c 
Tekst vooratal: Tekst voorstel: 
Ter stimulering van de zelfstandigheid van de ontwikkelingslanden wordt de ontwikkelingshulp afgeschaft Een deel van de hulp aan ontwikkelingslanden MOET hier op worden gericht 
onder gelijktijdige afschaffing van alle Importheffingen (Ie beginnen_lin de Eur()_lltlse Unie. Toelichting voorstel: 
Toalichting voorttal: Dit soort geld is blijvend besteed, als die landen hiermee inderdaad aan hogere eis~!!..":()ldoen. 
TRADE NOT AIDlil Oe ontwikkelingshulp van de afgelopen decennia is (afgezien van noodhulp) een vrijwel Advies: verwerpen. 
zinloze zaak gebleken. Enerzijds is veel "hulp" verdwenen in de zakken van de corrupte rijken in deze landen, Praktisch onuitvoerbaar dwingend voorschrift. 
anderzijds komt veel hulp ten goede aan de NGO's en hun mensen met goed betaalde baanljes Oe vorm 
waarin de ontwikkelingshulp bij deze landen komt maakt het zelfs mogelijk, dat deze landen in staat worden vooratel <1111 ~· ··~-~ ··-· ········-······-··· -·-··-······ ··-·- ······- .... .. ···- ··- ........... ··-········ ....... ·- ...... ···-······-··-··· 

gesteld om allerlei wapensystemen te kopen. Immers, de betreffende regeringen behoeven "minder" te 
besteden aan de ontwikkeling van hun eigen land en kunnen aldus gelden vrijmaken om hun expansie en 
onderdrukking van de armen te financieren. Ontwikkelingshulp is daarmee big business geworden. Door 
volledige afschaffing van de importheffingen in de rijke landen kan de bevolking van de arme landen 
exporteren naar de rijke landen in die producten waar zij goed in zijn. 
Hiermee strijdige artikelen schrappen 

nr I afdeling I pagina I regel I IOOrt I categorie 
267 I Cla Oefensla l 49 l 04 J Toevoegen I c 

Tekst vooratal: 
Na het woord crisisbeheersingsoperaties. Toeveegen de volgende tekstVan de krijgsmacht wordt ook een 
actieve bii5!rage verwacht in de bestrijding van het internationaal terrorisme. 
Toalichting vooratel: 

Advies: verwerpen. 
Afschaffing van ontwikkelingshulp ia in de komende kabinetsperiode niet aan de orde. Voor importheffingen: 
zie blz 48, regel 30. 

De gebeurtenis van 11 september 2001 vraagt om een actieve bijdrage om het terrorisme te bestrijden. Oe 
krijg_smacht zou voor een aanlal aspecten daarvan goed inzetbaar zijn 
Advies: verwerpen. 

• - ·-
nr I afdaling I pagina I · regel I soort . I categorit 

vooratel Bestrijding van internationaalterrorisme is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van cilviele autoriteiten 
De rol van de krijgsmacht is in overwegende mate ondersteunend hieraan. 

766 I Laldan I 48 I 16 I WIJzigen I c 
Tekst vooratel: 
Zoveel als mogelijk dienen organisaties en bedrijven uit de landen zelf te worden ingeschakeld. 

Toalichting vooratal: 
Doel van ontwikkelingssamenwerking is dat de ontwikkelingslanden op eigen benen leren staan. Indien 

... ··-·······- .. ····-···· ·-···-- ........... .... ····················· . ....... -· . - ·····--··· -·· 

nr J afdeling I pagina I regel I IOOrt l categorie 
706 I Cle Leefvonnen& 

1 
49 l 09 I Toavoegen I c 

Homosexualiteit 
Tekst vooratel: 

vooratel <1111 

Nederland echt een bijdrage wil leveren, moeten juist organisaties en bedrijven uit de landen zelf worden na •arbeidsverhoudingen": onder meer door diversitymanagemenl 
ingeschakeld. Dil is de enige wijze waarop ontwikkeling zinvol is en beklijft. Het inschakelen van Nederlandse Toelichting vooratel: 
bedrijven en NGO's leidt slechts tot het terugsluizen van geld naar Nederland en projecten die niet 
levensvatbaar blijken te zijn. Ook is het in het kader van de Europese integratie een beelje vreemd dat persé 

Binnen de krijgsmachtonderdelen zijn immers de afgelopen jaren veel medewerkers uit verschillende 
bevolkinasgroepen toegetreden. 

Nederlandse bedrijven dienen te worden ingeschakeld. Het gaat immers om welk doel je wilt bereiken en de Advies: verwerpen. 
meeste efficiênte methode hiertoe. Detaillering onnodig want is reeds bestaand beleid. 

Advies: verwerpen. vooratel <1111- -·-···- . - . ··-· -····-·--····-····-··· . ·-·· ...... .. ······-···· 

Inschakeling van Nederlandse particuliere instellingen creëert draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. nr I afdeling I pagina I rag al I IOOrt I uteaorle 
707 I Cle Leefvonnen& I 49 I 12 I Toevoegen I c 

Homosexualiteit 
Tekst voorstel: 
De uitzendtermijn van hulpverleners dient beperktie worden tot 3 maanden. 

nr I afdeling I . pagina I regel J soort I categorie 
366 I Haarlem I 48 I 33 I Toevoegen I c 

Tekst vooratel: Toalichting voorstel: 
De veelvuldige en langdurige uitzendingen trekken een te zware wissel op hulpverleners binnen de 
!r:i.jgsmachtonderdelen. wier werk continu doorgaat. 
Advies: verwerpen. 

Essentieel hierbij is dat er geen vormen van protectionisme kunnen (blijven) bestaan, evenmin als monopolie-
en oligopolievorming in de productie en de handel. Administratieve systemen dienen zo vormgegeven te zijn 
dat cieze ook voor ontwikkelingslanden uitgevoerd kunnen worden. Er dient een goede afstemming te zijn 

Verkorting van de uitzendtermijn komt neer op een onaanvaardbare beperking van de inzetbaarheid van de 
krijgsmacht. 

tussen de regels van de WTO en die van de wereld milieuverdraaen ( 
Toalichting vooratel: 
Advlaa: verwerpen. 
Beslist onheldere detaillering. 
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vooratel ·---··--···-····----···---.. ·-··---·-·-·-·-··-·-

nr I aldallna I 1111alna I reaal I soort l categoria 

611 I llaaa I 49 I 16 I Toevoegen I c 
Tekst vooratal: 
Het marine vliegkamp Valkenburg te Valkenburg blijft in aebruik als vlieaveld. 
Toalichting vooratal: 
Deze toevoeging ia In overeenstemming met het standpunt wat de WO Tweede Kamerfractie in een eerste 
overleg over de vilde nota R.O. heeft ingenomen. 
deze toavoeging ia ook in overaanstemming met het standpunt van de WO Provinciale Statentractie van Zuid-
Holland. 
Bekend is ook dat HM de Koningin in verband met de ve~igheid van het Koninklijk Huis deze locatie graag 
behouden ziet; Dit veiligheidsaspect Is na 11 aeptember 2001 In betekenis toegenomen. 
Het vliegveld il een NAVO-basis. 
Het heeft ook een reddlngataak welke door varplaatsing In het geding komt 
Verplaatsing batakant tevena een aanlieg op de hoge natuurwaarde die er is ontstaan rondom het vliegveld. 
Het gabled Is een ecologische verbindingazone van Groene Hart naar Duinen/Noordzee. 
Verplaatsing betekent hoge koaten. Naaat hoge saneringskosten voor het bestaande vliegveld zijn er ook zeer 
hoge koatan MI varwachten voor de aanleg/uitbreiding van een nieuw vliegveld in Noord-Holland. Dit laatste 
zou overigani ook een onnodige aanllag op de balenvalden In de Kop van NoordHolland zijn en wordt ook 
daar door de bevolking niet gewanat Daarentegen ontmoet de huidige locatie geen bezwaren van de 
omwonenden. 
Dit amendement wordt onderateund door de 10 afdalingen van de Duin en Bollenstreek dia 21 november in 
vergadering bijeen waren. 
Advlaa: verwerpen. 
Te gedetalleerd. 

-.tel • .. - - . .. - -·-----· ---·· ·-

nr I aldallna I Nalna I reaal I aoart I categorie 
66 I Olatarwllk I 60 I 14 I WIJziGen I c 

Tekst vooratel: 
"van 7 mHjard gulden. dia ontstaat door economische groei..· in "van 7 miljard gulden. die kan ontstaan door 
economische aroai". 
Toalichting vooratel: 
Het is in de komende tijd bepaald niet zeker dat er een duidelijke economische groei zal zijn. Er moet in het 
verlliezinasproaramma van een zo realistische en actueel moaeliika visie worden uitaeaaan. 
Advlaa: verwerpen. 
Het verkiezingsprogramma richt zich op de jaren 2003 tot en met 2006. Volgens het CPB kan in die periode 
volge{ls een behoedzaam scenario worden gerekend op 2,5% economische groei. Uil die groei omstaat de 
zogenaamde 'vrije ruimte'. De cijfers. m.b.t. de pagina's 50 en 51, zijn geschreven met de op dat moment 
meest actuele informatie. Mocht er n.a.v. nieuwe CPB cijfers aanpassingen nodig zijn, dan worden die 
verwerkt. 
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Bijlage 

Het degelijke en duurzame 
financiële 'motorblok' 

vooratel 
nr I afdeling I pagina I Reaal I aoort I 
27 I Capalla aan dan IJasal I 61 I 03 I WIJzigen I 

Tekst vooratal: 
Financieel overzicht 

categoria 
c 

de afdeling Capelle aan den IJssel stelt voor het woord openbaar vervoer te schrappen en het bedrag aan te 
I passen. 
Toalichting vooratel: 

-· ~-----~-- -~----

Advies: verwerpen. 
Niet in de lijn van het programma. 

vooratel <1111 ·· 
-------------

nr I afdaling I pagina I Regel I aoort T cataaorle 
640 I Cla Cultuur&Madla I 61 I 06 I Schrappen I c 

T akst vooratel: 
schrappen van de bezuiniging van 0,35 miljard guldenl160 m~ioen euro op de publieke o~ 
Toelichting vooratel: ·-
Advies: verwerpen. 

--·· ----~·---------

Zie motivering bij Hoofdstuk 3. 
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Audiovisuele 
Communicatie 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Fidato BV zijn van toepassing de algemene voorwaarden 
zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 1juli 1992 onder nummer 1430/ 1992. 

® 



Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Fidato BV zijn van toepassing de algemene voorwaarden 
zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 1juli 1992 onder nummer 1430/1992. 



Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Fidato BV zijn van toepassing de algemene voorwaarden 
zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 1 juli 1992 onder nummer 1430/ 1992. 

Q_ 
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Communicatie 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Fidato BV zijn van toepassing de algemene voorwaarden 
zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 1juli 1992 onder nummer 1430/1992. 

® 



Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Fidato BV zijn van toepassing de algemene voorwaarden 
zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 1 juli 1992 onder nummer 1430/1992. 



Communicatie 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Rdato BV zijn van toepassing de a/gemene voorwaarden 
zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de ArrondissementsrechtbankteAmhem op 1 ju/11992 onder nummer 1430/1992. 



Communicatie 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Fidato BV zijn van toepassing de algemene voorwaarden 
zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 1 juli 1992 onder nummer 1430/1992. 

® 



Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Rdato BV zijn van toepassing de algemene voorwaarden 
zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 1 juli 1992 onder nummer 1430/1992. 

a. 
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Audiovisuele 
Co mmunicatie 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Fidato BV zijn van toepassing de algemene voorwaarden 
zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 1juli 1992 onder nummer 1430/1992. 



Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Fidato BV zijn van toepassing de algemene voorwaarden 
zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 1 juli 1992 onder nummer 1430/ 1992. 



Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Fidato BV zijn van toepassing de algemene voorwaarden 
zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 1 juli 1992 onder nummer 1430/1992. 



Communicatie 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Fidato BV zijn van toepassing de algemene voorwaarden 
zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 1 juli 1992 onder nummer ~430/1992. 



Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Rdato BV zijn van toepassing de algemene voorwaarden 
zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 1 juli 1992 onder nummer 1430/1992. 
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